
Geachte mevrouw [naam], 
 
Op donderdag 15 november hebben Alara en ik (Lotte) met u gesproken. Wij hebben u toen in het 
kort uitgelegd over de opdracht die wij van school hebben gekregen over de energietransitie. U heeft 
aangegeven dat u het fijn zou vinden als we een mail naar u zouden sturen met een concrete 
beschrijving van onze plannen. 
 
---------------------------------------------- 
 
Opdracht 
Van de Hogeschool Rotterdam hebben wij als opdracht gekregen om een manier te bedenken 
waarop we mensen kunnen overtuigen om over te gaan van fossiele brandstoffen naar duurzame 
energie. 
 
Meer informatie over het doel van ons project en ons concept is te vinden in het conceptdocument 
dat te vinden is in de bijlage. 
 
Doelgroep 
De doelgroep waarop wij ons voornamelijk zullen richten bij de ontwikkeling van ons spel zijn 
brugklassers (12-14 jaar oud).  
 
Wij denken dat deze doelgroep goed aan zal sluiten bij ons project. Uit onderzoek is gebleken dat de 
hersenen van brugklassers nog volop in ontwikkeling zijn. Dit heeft als voordeel dat deze brugklassers 
erg creatief zijn en buiten de paden denken. 
 
Daarnaast is het in onze ogen belangrijk om de brugklassers te bereiken, aangezien zij de generatie 
van de toekomst zijn en omdat zij degene zijn die later de aarde moeten beheren. 
 
Wat kan ons product betekenen voor [school]? 
Het spel zal uiteindelijk kunnen dienen als lesmateriaal.  
 
---------------------------------------------- 
 
Wat verwachten wij van u? 
1. Interview leerlingen 
     Wij zouden graag een aantal vragen (de vragen zijn als bijlage meegestuurd) willen stellen aan 6  
     leerlingen van [school]. Het is hierbij belangrijk dat de leerlingen in het eerste leerjaar  
     zitten.  
 
     De vragen zullen 1 op 1 worden gesteld. Uit ervaring is gebleken dat dit, zowel voor de leerling als  
     voor de interviewer, prettiger is.  
 
     Het zou fijn zijn als er voor de afgesproken datum een ruimte voor ons gereserveerd zou kunnen  
     worden, waar we ongestoord de interviews met de leerlingen kunnen afnemen. Ook zou het fijn  
     zijn dat deze ruimte over één of meerdere stopcontacten beschikt. 
 
     De afname van het interview zal per leerling ongeveer 20 minuten duren. 120 minuten in totaal. 
 
2. Testen leerlingen 
     Wij zouden graag ons prototype van het spel willen testen met 6 leerlingen van [school]. (Dit  
     mogen dezelfde leerlingen zijn als in de interviews)  
 



     De test zal 1 op 1 worden afgenomen. Uit ervaring is gebleken dat dit zowel voor de  
     leerling als voor de persoon die te test afneemt, prettiger is.  
 
     Bij de test zal op de volgende punten worden gelet: 
     1. Begrijpt de deelnemer wat er van hem of haar verwacht wordt in het spel? 
     2. Welke emoties straalt de deelnemer uit tijdens de uitvoering van de test? 
     3. Loopt de deelnemer ergens tegen aan? 
     4. Welke elementen spreekt de deelnemer het meeste aan? 
     
     Met behulp van de testen hopen we inzicht te krijgen in eventuele benodigde toevoegingen of 
     aanpassingen aan het spel. Uiteindelijk hopen we hiermee een product te kunnen  
     ontwikkelen dat aansluit bij de wensen van onze doelgroep. 
 
     Het zou fijn zijn als er voor de afgesproken datum een ruimte voor ons gereserveerd zou  
     kunnen worden, waar we ongestoord de testen met de leerlingen kunnen afnemen. Ook zou het  
     fijn zijn dat deze ruimte over één of meerdere stopcontacten beschikt. 
 
     De afname van de test zal per leerling ongeveer 14 minuten duren. 84 minuten in totaal. 
 
     Wij zullen voor de benodigde materialen zorgen bij de testen. De leerlingen hoeven hiervoor zelf  
     dus niets mee te nemen. 
 
     * Uiteraard zal er zowel bij het interview als de testen rekening worden gehouden met de privacy  
         van de leerlingen.  
 
3. Interview docent 
     Wij zouden graag een aantal vragen willen stellen aan een docent (het liefst meerdere) van  
     [school]. De vragen die wij willen stellen zijn te vinden in de bijlage.  
 
     Het interview met de docent zal in totaal ongeveer 20 minuten duren. 
 
---------------------------------------------- 
 
Indien u nog vragen heeft over het bovenstaande, horen wij dit graag van u terug. Tevens willen wij 
graag weten of u aan onze verwachtingen kunt voldoen.  
 
Graag horen wij voor vrijdag 23 november iets van u terug, zodat wij eventueel nog aanpassingen 
kunnen doen. Bij voorbaat dank. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Lotte en Alara 
Opleiding: Creative Media and Game Technologies 
School: Hogeschool Rotterdam 
 
 


