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Samenvatting 
VR Galaxy probeert een nieuwe markt te betreden/creëren (VR Experiences). Wat deze markt 
kenmerkt is dat het vooral groepen zijn die samen (vaak voor het eerst) VR willen ervaren. Uit 
de doelgroepanalyse kwam uit dat het vooral mannen zijn van 20-40. Na het testen kwam uit 
dat er toch ook veel onder de 20 op af zijn gekomen. Het blijven over het algemeen wel vooral 
mannen. 
 
Wat belangrijk is voor het developen voor deze doelgroepen is dat de spellen casual friendly 
zijn. De meeste personen hebben weinig tot geen videospel ervaring. De tutorial moet de speler 
echt bij de hand nemen en goed uitleggen wat de speler kan en hoe hij dit kan doen. Overigens 
is het belangrijk dat het spel niet te ingewikkeld is. 
 
Wat de groepen vooral voor komen is het samen spelen. Daarom is het van belang dat de 
spelen multiplayer zijn. De spelers moeten samen tegen de computer spelen, maar ook tegen 
elkaar. Het is belangrijk dat er een vriendschappelijke competitieve sfeer tussen de spelers 
ontstaat. 
 
De spellen zijn allemaal in VR, en aangezien velen dit voor het eerst zullen ervaren, is het 
belangrijk dat dit zonder klachten gebeurt. De speler moet absoluut niet misselijk worden van 
het spel. Dit geeft niet alleen VR een slechte naam, maar ook VR Galaxy. Er zijn vele manieren 
hoe je dit kunt vermijden, bijvoorbeeld een fade in wanneer de speler van scene verandert of 
teleporteert. 
 
Als laatst moet het spel immersief zijn. De bedoeling is namelijk niet alleen dat de speler het 
speelt, maar ook dat de speler achteraf het er nog over kan hebben. Het moet dus meer een 
ervaring worden dan een spel spelen. Dit kan door bijvoorbeeld extra hardware te gebruiken en 
correcte audio. 
 
Om het zo makkelijk mogelijk te maken voor andere developers heb ik een lijst met guidelines 
opgesteld waar je gemakkelijk kunt zien wat je beter wel en niet kunt doen voor een goede  
VR experience. 
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Begrippenlijst 
 
TAB: Afkorting voor “The Abandoned School”. Dit is een zombie shooter waar 2 spelers door 6 
verschillende levels spelen. In de game heb je 15 kogels per reload (wat de speler met een 
knop kan doen, duurt 0.7 seconden) om zombies neer te schieten. De meeste zombies gaan 
dood met 1 headshot of 3 bodyshots. Verder kan de speler teleporteren. Op het eind van elk 
level verschijnt er een scorebord met verschillende statistieken. 
Deze game wordt gespeeld in een arcade setting. Er zal een groep van +/- 6 personen komen, 
waarvan er 2 per keer zullen spelen. Na elk level kunnen de spelers wisselen. 
Doelgroep: vooral mannen tussen de 20 en 40, casual & hardcore gamers. 
 
DF: Afkorting voor “Delta flyer”. Dit is een game waar je rondvliegt en verschillende 
spelmodussen zal hebben. De speler kan met een knop boosten om sneller te gaan en schieten 
met een andere knop. Het spel wordt liggend gespeeld en de speler bestuurt de deltavlieger 
met een stang. 
Doelgroep: Alle leeftijden, casual gamers 
 
RG: Afkorting voor “Restaurant Game”. Dit spel speel je in een restaurant. Na elke gang krijgt 1 
van de 4 spelers de bril op. Hij komt dan in een kamer terecht waar een puzzel opgelost zou 
moeten worden. Dit doet hij met behulp van de spelers die niet in VR zitten. Er staan hints op de 
servetten/bierviltjes, en zelfs een bepaalde facebookpagina waar de speler naartoe zal moeten 
surfen. 
 
Casual gamer: Er zijn in game design vaak verschillende meningen over wat een casual gamer 
is. In deze thesis wordt er met een casual gamer bedoeld iemand die niet vaak gamed. Dus een 
persoon die weinig videospel ervaring heeft en dus minder goed verbanden kan leggen in een 
virtuele omgeving. 
 
Hardcore gamer: Het tegenovergestelde van een casual gamer. Een persoon die vaker 
videospellen speelt en dus meer vertrouwelijk is in een virtuele omgeving. Deze personen 
kunnen over het algemeen sneller verbanden leggen in games en kunnen beter overweg met 
de controls. 
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1. Inleiding 
VR Galaxy is een bedrijf dat eigen VR arcades opzet en software (games) ontwikkeld. 
Het doel van VR Galaxy is om zoveel mogelijk arcade-settings te creëren waar eigen 
geproduceerde spellen gespeeld kunnen worden met zelf ontwikkelde hardware  
(een VR experience).  
 
Het bedrijf bestaat pas net, en heeft dus nog geen ervaring met de markt. Om VR Galaxy en 
toekomstige stagiairs/medewerkers te helpen heb ik dit verslag over guidelines en best-
practices geschreven. De bedoeling is dat een developer hiermee gemakkelijk de kansen en 
limitaties van het maken van een co-op casual-friendly VR ervaring kan bekijken en vroeg in het 
development process kan verwerken. Dit zal zowel het bedrijf als programmeurs tijd, frustraties, 
en geld besparen op de lange termijn. 
Overigens is het een advies rapport, waar maar enkele onderdelen in diepte getest zijn.  
De guideline lijst zal dus een dynamische product zijn dat in de loop der tijd door andere 
developers aangepast zou kunnen worden. 
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2. Doelstelling 
Het doel is om uit te vinden hoe je een goede eerste ervaring kunt geven aan spelers die voor 
het eerst een virtual reality game ervaren. 
 
De eerste stap om uit te vinden hoe een goede ervaring te bieden is om te zien wie de 
doelgroep is van de ervaring. Hierdoor zal ik beter in staat zijn om beter een op maat gemaakte 
ervaring te kunnen creëren. 
 
Uit de doelgroepanalyse is gekomen dat de volgende vier thema’s een grote rol zullen spelen bij 
het ontwikkelen van de ervaringen: 
 
1. Casual Game Design 
De doelgroep voor alle 3 de games waar ik aan heb gewerkt zijn personen die geen tot weinig 
spelervaring hebben. Daarom is het belangrijk om de games zo makkelijk mogelijk te maken om 
te leren en te begrijpen.  
 
2. Local Co-op 
Aangezien de doelgroep graag in een groep op een excursie gaat om de groep hechter te 
maken, is het belangrijk dat ze in de activiteit die ze zullen ondernemen samen gewerkt zal 
worden. 
 
3. VR 
De spellen zijn allemaal in Virtual Reality, en aangezien de meeste personen nog nooit VR 
hebben ervaren, is het belangrijk om hun eerste ervaring zo vlekkeloos mogelijk te laten 
verlopen. Hiervoor is het van belang dat de speler niet misselijk wordt van de spellen. 
 
4. Immersie 
Het mooie van VR is dat als het goed gebruikt wordt, je de speler zich letterlijk kan laten voelen 
alsof hij in een andere wereld terecht is gekomen. Ik wil de ervaring zo onvergetelijk mogelijk 
maken voor de speler. Ook is het de bedoeling dat de speler met anderen in zijn kring zal 
praten over deze ervaring. 
 
Van elk onderdeel zal eerst vooronderzoek gedaan worden om te zien wat de belangrijkste 
punten zijn van elk thema. Daarna zal ik van elk thema één onderdeel in diepte testen om er 
achter te komen of wat ik gemaakt heb het gewenste effect heeft. 
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3. Doelgroep Analyse 
Eigenlijk is iedereen een potentiële gebruiker voor VR. Wat de doelgroep is is gebaseerd op wat 
je doet in VR, en met wie je dat doet. 
 
Volgens het SpringboardVR Team("Starting a VR Arcade", 2017) trekken kleine vr-arcades 
meer personen die al verstand hebben van computers, waar grote vr-arcades juist grote 
groepen mensen trekken. 
 
Mijn situatie is als volgt: 
Er zal een groep van 4-6 personen komen om de games te ervaren in groepjes van 2. Er zullen 
dus 2-4 personen constant moeten wachten tot de anderen klaar zijn met hun ervaring. Het is 
belangrijk dat deze personen zich niet gaan vervelen of dat het spel als herhaling van wat ze 
net hebben gezien gaat aanvoelen. 
Ik verwacht dat voor één van de spellen vooral mannen tussen de 20 en 40 af zullen komen. Dit 
is namelijk een zombie shooter waar je voornamelijk aan het schieten bent.  
De andere game is een vlieg ervaring waar je kunt vliegen, objecten verzamelen, racen, of op 
objecten schieten. Voor deze game verwacht ik een meer gevarieerde doelgroep. 
 
Om een beter beeld te krijgen van de personen die naar deze ervaring zullen komen zal ik een 
interview houden met Marvin Chin. Marvin heeft een eigen escape room en gebruikt als 
onderdeel van zijn escaperoom VR. Na dit interview zal ik een beter beeld hebben van wie mijn 
doelgroep is, met wat voor verwachtingen zij met een ervaring beginnen, en wat ze uit de 
ervaring willen halen. Wanneer mij duidelijk is wat de speler wilt, is het voor mij makkelijk om dit 
aan de speler te geven. 
 
Marvin vertelde mij dat de doelgroep van een escaperoom zeer breed is. Doordeweeks kwamen 
vooral bedrijven voor teambuilding, waar in het weekend meer families kwamen. De doelgroep 
is voornamelijk mensen die het kunnen betalen. (In Marvins geval, 99 euro voor een groep van 
6 personen) 
Het gaat voor bedrijven echt om het samenwerken en het team te versterken, ook al haalt maar 
40% van de groepen de escaperoom. Er worden tijdens de ervaring tips gegeven als de speler 
achterloopt, hierdoor ervaren de meesten toch een groot deel van de escaperoom.  
Waar mensen van houden bij escaperooms is vooral verrassingen. 
Verder vertelde Marvin me dat je het geluid absoluut niet moet onderschatten. Door goede 
audio toe te voegen maak je de ervaring compleet. 
 
Het belangrijkste wat Marvin zei is dat de meeste personen geen game ervaring hebben. Het is 
dus uiterst belangrijk dat de game casual friendly is. 
 



 

 
     11 

4. Literatuuronderzoek 

4.1 Casual Game Design 

Volgens Trefry(2017) zijn de volgende punten de basisregels voor casual game design: 
● De regels en doelen moeten duidelijk zijn. 
● De speler moet snel bekwaam zijn. 

4.1.1 Duidelijke Regels 

De regels van het spel moeten gelijk duidelijk worden. Als de speler een bepaalde handeling 
verricht, en hij snapt de gegeven feedback van de game niet, is de speler snel geneigd om te 
stoppen met spelen. Een voorbeeld is om de tijd van een powerup weer te geven. Als je text 
gebruikt, wees dan specifiek. Zeg bijvoorbeeld bij een upgrade niet “more damage”, maar 
bijvoorbeeld “double damage”. Hierdoor heeft de speler een aanknooppunt bij wat hij 
daadwerkelijk koopt. 
Taalgebruik is belangrijk om duidelijk te zijn. Je kan woorden al “kan” beter vervangen met “zal”. 
Hierdoor verwar je de speler niet met mogelijke zelf verwachte uitkomsten. 
Kultima (2009) zegt dat het spel speelbaar hoort te zijn zonder dat de speler de regels hoeft te 
leren voordat hij begin met het spel. 

4.1.2 Vermijd uitzonderingen 

Je kunt het best niet te veel uitzonderingen in de game doen die de regels breken. Hierdoor zal 
de speler snel verward raken van wat de regels nou echt zijn. Consistentie is zeer belangrijk 
voor de casual gamer. 

4.1.3 Introductie van het doel 

Vertel de speler in het begin wat van hem verwacht wordt in het spel, of het level (Rouse, 2004). 
Door een doel te geven zal de speler daar automatisch naar toe werken en heeft het spel een 
meerwaarde. Aangezien casuals vaak minder geduld hebben met games, is het handig om de 
regels en het doel uit te leggen als een verhaal. Hierdoor weet de speler ook wat te verwachten 
van de rest van het spel. 

4.1.4 Verdeel de game in fases 

Trefry(2017) gebruikt hiervoor als voorbeeld “de kolonisten van Catan”. In dit spel heb je 3 
verschillende fases, namelijk: productie, ruilen en bouwen. Elke fase heeft z’n eigen regels en 
doelen. Hierdoor krijg de speler de ruimte om elke fase als een apart (klein) spel te zien. Dit 
helpt de speler om de structuur van de game beter te begrijpen en strategieën te ontwikkelen. 
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4.1.5 Tutorial 

De tutorial van een game maken blijft lastig. Je wilt de speler rustig kennis laten maken met het 
spel, de doelen, regels, en limitaties uitleggen. 

● De speler rustig kennis laten maken met de game. 
● De doelen, regels, en limitaties uitleggen. 
● Een beeld geven van wat er van de speler verwacht wordt. 

 
Wat verder belangrijk is is dat de tutorial niet als een tutorial aanvoelt, maar als deel van het 
spel. Extra Credits(2012) verteld om zo min mogelijk tekst in je tutorial te stoppen, aangezien de 
speler dit gegarandeerd zal overslaan. Ook raden ze sterk aan om niet alle info gelijk te geven, 
maar de speler rustig eerst iets nieuws aangeleerd een paar keer te gebruiken voordat je ze iets 
nieuws geeft wat ze kunnen doen. 

4.1.6 Realisme vs intuïtiviteit 

Soms heb je als developer de neiging om realistische game ook zo realistisch mogelijk te 
maken mechanics gewijs. Cook(2014) verteld dat dit niet altijd hoeft, aangezien simulaties vaak 
niet emotionele voldoening geven. Het is vaak beter om de besturing in een game stukken 
makkelijker te maken dan dezelfde handelingen in het echt.  

4.1.7 Feedback 

Perry(2013) zegt dat feedback elk spel stukken beter maakt. Als goed voorbeeld zegt hij 
bijvoorbeeld springen in Mario 64. Hier springt Mario niet alleen als je op “A” drukt, maar je ziet 
ook een stofwolk, hij maakt een speciale animatie, en hij zegt wat. Al deze elementen samen 
zorgen ervoor dat het drukken van een knop een voldoening geeft. Het is dus van belang dat je 
meerdere vormen van feedback geeft bij alle significante gebeurtenissen in het spel.  

4.1.8 Optionele game mechanics & casual friendliness 

Met optionele mechanics kan je een game interessant houden voor casuals en hardcore 
gamers. Dit maakt het verschil tussen een beginner en een pro. Je kan geavanceerde 
mechanics in je game verwerken om het spel interessant te houden voor hardcore spelers. 

4.1.9 Statistieken 
Statistieken is een manier om een casual game interessant te maken voor hardcore gamers. 
Door scores aan de game toe te voegen voeg je er een element van competitiveness bij. Een 
hardcore speler wilt graag de hoogste score behouden. Het is vooral leuk voor de spelers dan 
als het twee hardcore spelers zijn die samen spelen. 
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4.2 Local Co-op 

Bij co-op games moeten de spelers samenwerken om een bepaald doel te bereiken. Uit eerdere 
ervaringen heb ik gezien dat je best goed moet oppassen wanneer de spelers echt samen 
bepaalde taken moeten uitvoeren waar bepaalde skills (voornamelijk reactievermogen) aan 
verbonden zijn. Zo heb ik eerder een game getest bij een koppel waar ze tegelijk in in aparte 
circles moesten staan zonder geraakt te worden door rollende stenen. Hier merkte ik dat de 
betere speler gefrustreerd raakte door het lagere niveau van de andere speler. Dit is natuurlijk 
niet de bedoeling als je het samen leuk wilt hebben. 
 
Al helemaal voor een setting als waar verschillende spelers met verschillende game ervaring 
samen zullen komen is het belangrijk dat de game niet te moeilijk moet zijn. 
Wat mij vaak opvalt in VR games is dat het vaak heel moeilijk lijkt, maar het helemaal niet zo 
moeilijk is (Donaldson, 2016). Vaak heeft de speler veel meer levens dan je in een niet VR 
game zou hebben. Of dat er heel veel op je geschoten wordt maar dat de speler alle tijd krijgt 
om dit te ontwijken. 
Hierdoor laat je speler zich voelen alsof hij heel goed is terwijl het spel eigenlijk heel makkelijk is 
(maar zeer moeilijk lijkt!). 
 
Co-op houdt in dat de spelers samen moeten werken om het spel te halen. Vaak wordt het zo 
gedaan dat de ene speler niet voor de ander kan compenseren. Vaak zie je dit in games dat de 
ene speler iets kan wat de andere niet kan en andersom. Zo “forceer” je de spelers om samen 
te werken en te communiceren (Rocha, 2008). 
Dat is namelijk waarvoor mensen een co-op spelen, om te communiceren. 
 
Het belangrijke van co-op is dus dat je samen iets meemaakt, waarna je er samen over kunt 
praten. Hier speelt emotie een grote rol bij. 

4.2.1 DESIGN PATTERNS: 

Rocha (2008) onderscheid 6 verschillende design patterns voor coöperatieve games. 
Het doel van deze patterns is om gebruikt te worden als guidelines die helpen bij het 
ontwikkelen van je coöperatieve game. 
 

● Complementariteit. Dit houd in dat de spelers verschillende rollen hebben in het spel. Je 
hebt bijvoorbeeld in WoW (World of Warcraft) verschillende klassen die die speler kan 
kiezen, met elk een unieke expertise. Op deze manier is het spel altijd anders, zelfs als 
het altijd hetzelfde level/spel is. 
 

● Synergie in krachten. Vaak heb je in games dat de spelers elkaar kunnen helpen door 
hun unieke krachten te gebruiken op vijanden. Zo kan bijvoorbeeld een “Shadow Priest” 
in WoW een spreuk uitoefenen op de vijand waardoor deze meer schade krijgt van 
“Warlocks”. 
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● Vaardigheden die je alleen op andere spelers kunt uitoefenen. In veel spellen heb je 
bijvoorbeeld “healers”. Deze kunnen andere spelers genezen die het nodig hebben. 
 

● Gedeelde doelen. Als de spelers hetzelfde doel moeten bereiken zullen ze vanzelf 
samenwerken. 
 

● Synergie tussen doelen. Ze hebben niet hetzelfde doel, maar om hun eigen doel te 
bereiken zullen ze toch samen moeten werken. 
 

● Speciale regels voor spelers van hetzelfde team. Bijvoorbeeld dat je elkaar niet kan 
raken als je op je eigen team schiet. 

4.2.2 Uitdagingen 

Rocha (2008) vertelt ook dat er verschillende uitdagingen zijn die vaak gebruikt worden in 
coöperatieve spellen. 
 

● Fysieke uitdagingen. Dit houd in dat het onmogelijk is voor de speler om een uitdaging in 
z’n eentje te halen. Bijvoorbeeld dat de speler ergens op moet staan en een bal die 
ergens anders staat weg moet trappen. 
 

● Coördinatie. Je zou kunnen stellen dat het niveau van coöperatie te meten is met de 
coördinatie tussen de spelers. 
 

● Race. In sommige spellen moeten de spelers een bepaalde doel bereiken voordat de tijd 
over is. Dit soort uitdaging helpt spelers vaak te focussen en samen te werken door de 
druk. 

Manninen and Korva (2005) voegen hier nog twee aan toe: 
● Het delen van informatie.  

 
● Het onderhandelen van mogelijke oplossingen en plannen 

 
Deze zijn meer communicatief dan de uitdagingen van Rocha. Welke soort je het liefst gebruikt 
ligt aan wat het doel van het spel is. 
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4.2.3 Exploration 

Volgens Reuter (2016) heeft een co-op game obstakels nodig om een uitdaging te vormen, 
anders is het gewoon wat rondlopen. Vaak wordt dit gebruikt voor RTS (Real Time Strategy) 
spellen. Hier moet een team de tegenstanders eerst vinden voordat hij ze aan kan vallen. In 
FPS (First Person Shooter) spellen moet je weten waar de vijand is om veilig te blijven. 
 
 1. Het openen van afgesloten ruimtes is een voorbeeld van een obstakel dat valt onder 
exploration. Vaak kun je een bepaalde deur alleen openmaken als je samenwerkt, door 
bijvoorbeeld alle spelers een verschillende hendel te laten schakelen. 
 
 2. Vallen worden ook vaak gebruikt als een obstakel voor exploration. Hiermee kun je 
ook de spelers verplichten om samen te werken door bijvoorbeeld de vallen uit te schakelen. 
 
 3. Platforms worden ook gebruikt. Hierbij kun je denken aan plekken die moeilijk te 
bereiken zijn. Zo kun je in veel spellen op elkaar springen om bepaalde plekken te bereiken. 
 

4.2.4 Conflict 

Bijna in elk spel heb je conflicten, waar de spelers op moeten reageren. Aghabeigi (2011) 
onderscheid de volgende basis conflicten voor coöperatieve spellen. 
 

● Verdedigen. Door samen een bepaalde plek, persoon, of object te verdedigen zullen de 
spelers over het algemeen samenwerken om het te verdedigen en minder geneigd zijn 
om “de held van de dag” te zijn. 
 

● Escorts. Dit lijkt op verdedigen, maar in dit geval beweegt datgene wat je moet 
verdedigen, hierdoor is het dynamischer en moet de speler ook letten op de escort. Dit 
kan ook tijdelijk een speler zijn. 
 

● Veroveren. In veel spellen heb je “capture the flag” als een spel-type. Hier moet je je 
eigen vlag verdedigen, of als de vijand de vlag heeft, die proberen te stelen.  
 
Ook kun je het met locaties doen. Er zijn dan verschillende locaties die verdedigd of 
veroverd moeten worden. Hierdoor hebben spelers dus verschillende doelen waar ze 
aan mee zouden kunnen werken. 
 

● Wat ook vaak gedaan is de moeilijkheidsgraad van het spel zo zetten, dat het 
onmogelijk is om alleen te winnen. Hierdoor dwing je de spelers om samen te werken 
om te winnen. 
Cox (2014) van “Mount Olympus” zegt dat wanneer hij een level maakt dat door een 
enkele persoon gewonnen kan worden, hij hem dan schrapt. Hierdoor zullen de spelers 
niet alleen nu minder samenwerken, maar ook in de toekomst. 
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4.2.5 Economie 

Een team moet vaak samenwerken door bepaalde middelen delen. Sommige middelen zijn 
beter voor bepaalde spelers dan voor anderen. In dit geval kunnen spelers ruilen (of doneren). 
Dit kan voor een hechtere band tussen spelers zorgen. 
 
Honcharuk (2017) geeft de volgende tips om over na te denken wanneer je begint met het 
designen van een co-op game: 
 

● Niveau van benodigde coördinatie. Bij een te lage benodigde coördinatie kan het zijn het 
spel niet coöperatief genoeg aanvoelt, waar een te hoge voor frustratie kan zorgen 
wanneer een van de spelers minder goed is. Als developer is het aan jou om ervoor te 
zorgen dat de flow hiervan goed verloopt van level tot level. 
 

● Prijs van fouten (persoonlijk of van je partner). Wanneer er coördinatie nodig is kan de 
handeling ook falen. Wat gebeurt er als iemand faalt? Wie wordt er gestraft? 
 

● Wie wordt er beloond? Net als het straffen bij falen kun je spelers belonen bij 
overwinningen. Krijgt de speler die het meeste gedaan heeft ook meer dan andere 
spelers of is het allemaal gelijk? Wanneer een speler een andere speler vermoord in een 
MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), beloon je dan het hele team of alleen de 
spelers die de vijand heeft vermoord? 
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4.3 VR 

Gezien VR een relatief nieuwe technologie is, is er veel nog onbekend. De guidlines voor VR 
zijn daarom ook nog niet helemaal gestabiliseerd. Zelfs op de site van Oculus zelf wordt verteld 
dat er nog niet één standaard is voor het comfortabel maken van een VR ervaring. 

4.3.1 Veiligheid 

Het belangrijkste is de veiligheid en gezondheid van de gebruiker. Als deze door te veel 
ontwikkelaars worden verwaarloosd zal de reputatie van de bedrijven achteruit gaan, maar ook 
het algemene beeld van Virtual Reality. De voornaamste klachten zijn duizeligheid, 
vermoeidheid van de ogen en misselijkheid. 
 
De volgende veiligheidsrisico's komen uit de veiligheidsinstructies van Oculus(2014): 
 
• Om het risico op ongemakken te minimaliseren stelt u vóór gebruik van de headset de afstand 
tussen de pupillen (IPD) voor iedere gebruiker in en verifieert u de instellingen voordat het 
gebruik na een pauze wordt hervat, om onbedoelde veranderingen in de instellingen te 
voorkomen. 
 
• Virtual reality is een meeslepende ervaring die intens kan zijn. Beangstigende, gewelddadige 
of angstaanjagende inhoud kan ertoe leiden dat uw lichaam reageert alsof het echt is. Kies uw 
inhoud zorgvuldig wanneer u in deze situaties ervaring heeft met ongemakken of lichamelijke 
klachten. 
 
• Epilepsi 
Ongeveer 1 op de 4000 kunnen ernstige duizeligheid, epileptische aanvallen, oog- of 
spiertrekkingen of black-outs door lichtflitsen of patronen ervaren. Het wordt sterk aangeraden 
om niet al te veel flitsende beelden te hebben in je VR ervaring. Als je dit wel doet, is het het 
beste om voor het begin van de ervaring te vermelden dat dit het geval is. 
 
• Kinderen < 13 
Het wordt sterk afgeraden om kinderen onder de 13 VR te laten beleven. Dit komt doordat de 
VR apparaten niet voor deze doelgroep gemaakt worden. Hierdoor zullen kinderen 
ongemakkelijke ervaringen hebben met de headsets. Jongere kinderen zijn nog in een kritieke 
periode voor de visuele ontwikkeling. Voor het designen van een VR game kun je er dus vanuit 
gaan dat de gebruiker ouder is dan 13 jaar. 
 
In VR moet elke beeld twee keer opgebouwd worden, één keer per oog. Voor je VR ervaring 
kan je dus maar de helft van het systeem gebruiken dan voor een niet VR ervaring. 
Verder heeft de Oculus ook nog 2ms per frame overhead voor “distortion and TimeWarp” 
(Oculus, 2014). 
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Oculus z’n scherm refresh rate is 90 Hz. De game moet dus op 90 frames per second (FPS) 
werken. Wanneer het systeem dit niet haalt, zal het in één keer verlaagd worden tot 45 FPS. Als 
de overschakeling van 90 naar 45 fps te vaak gebeurt in het spel, kan dit ongemakkelijk 
beginnen aan te voelen voor de gebruiker (Denis, 2015). 
 
90Hz = 0.0111111 seconden, ook wel 11.1 ms. Oculus zelf gebruikt 2 ms hiervan voor zijn 
distortion en TimeWarp. Hierna houd je dus 9.1 ms over die je kunt gebruiken. Dit is ongeveer 
110 FPS (per oog). Een normale game moet dus op jouw systeem met +/- 220 FPS gespeeld 
kunnen worden als je het in VR op 90FPS wilt ervaren. 
 
90FPS is een vereiste om de positie van je hand in VR snel genoeg te laten corresponderen 
met waar je hand in de echte wereld is. Als deze verschillen door te lage FPS, kan dit zeer snel 
voor misselijkheid en ongemak zorgen. TimeWarp is een soort van backup plan voor als je 
game toch op 45 FPS terecht komt. Wat het doet is het voorspellen van je hand positie 
gebaseerd op de vorige posities. 
90 FPS wordt ook aangeraden omdat de ervaring dan echter voelt. Dit zorgt op zijn tijd ook 
weer voor fijnere ervaringen en minder misselijkheid. 
 
Het komt er dus op neer: houd je game boven de 90 FPS! 
 
Basis guidelines voor het behalen van 90 FPS: 
 
• Maximaal 500-1000 drawcalls per frame. 
• maximaal 1-2 miljoen triangles of vertices. 
Verder zijn het vooral optimizations, net zoals in niet VR ervaringen. 

4.3.2 Spel ervaring 

Wat zijn de basis interacties die de speler met het spel zal hebben en hoe kun je deze het beste 
optimaliseren? 
 
Laat de speler zijn eigen sessieduur kiezen. VR is uniek in hoe het ervaren wordt. De speler kan 
zich op elk moment ongemakkelijk gaan voelen of een pauze willen nemen. Er wordt dus 
aangeraden om de speler op elk moment te kunnen laten stoppen en weer te beginnen waar hij 
was gebleven. Als dit voor een bepaald genre niet goed uitkomt wordt aangeraden om pauze 
momenten in te voegen waar de speler het idee krijgt om misschien later verder te gaan  
(bijvoorbeeld save-points). 
Oculus raadt developers aan om gebruikt te maken van rust posities in de ervaringen om zo 
vermoeidheid te voorkomen. Dit zijn momenten waarin de speler kan zitten tijdens het spel. 
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Naarmate een gebruiker VR gebruikt, wordt hij steeds minder gevoelig voor VR-sickness. Dit 
noemt oculus “learned comfort”. Dit is het resultaat van hoe de hersenen afwijkende visuele 
prikkels verwerkt. 
Een aantal tips over learned comfort (Oculus, 2017): 

● Het wordt dus aangeraden om het spel altijd te testen met nieuwe testpersonen. En 
vooral niet op hun eigen comfort rekenen. 
 

● Laat de speler altijd eerst rustig wennen aan een nieuwe ervaring. Denk hierbij aan 
rustige tutorials, maar ook het rustig beginnen van nieuwe omgevingen in hetzelfde spel. 
 

● Als je VR applicatie heftige ervaringen bevat, is het het beste om de spelers hiervan in 
het begin in te lichten. 

 
Probeer laadtijden zo kort mogelijk te houden in VR. Bij normale computer spellen kun je tijdens 
laad tijden even op je mobiel kijken of iets te drinken pakken. In VR is dit niet het geval, de 
speler zit vast met een apparaat in z’n gezicht. Er wordt aangeraden om een 3D overlay 
cubemap in te laden tijdens het laden van een nieuw level. 
 
In de meeste spellen worden je handen ook weergegeven tijdens laadschermen. Wat opvalt is 
dat spelers dan vaak willekeurige knoppen indrukken en naar hun handen kijken. 

4.3.3 Zicht 

Om de ogen van de speler niet te laten focussen wordt aangeraden om menu’s minimaal een 
halve meter van de speler af te houden. De meeste spellen houden menu’s 1 meter van de 
speler af (Allen, 2015). Op deze afstand kan de speler een langere tijd erop focussen zonder 
last te krijgen aan zijn ogen. 
 
Sommige developers gebruiken depth-of-field als ze weten waar de speler naartoe kijkt om zo 
een immersief gevoel te geven. Ze maken de achtergrond dan waziger wanneer de speler een 
menu opent, om de focus op dichtbij te simuleren. Het probleem is dan wel als de speler  dan 
toch op de achtergrond zal proberen te focussen. Dan zou de speler last kunnen krijgen aan zijn 
ogen. 
 
Als developer heb je geen controle of de speler zich op een onredelijke manier zal gedragen. 
De speler zou er ook voor kunnen kiezen om de hele dag naar een boom van dichtbij te staren. 
Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van de developer. 
 
Voor objecten die ver weg zijn wordt aangeraden om neppe objecten te gebruiken. In plaat van 
een 3D berg te renderen in de verte, kun je ook de berg uitrenderen in 2D en hem als een 
billboard neerzetten. Dit scheelt enorm in rekenkracht voor de computer. 
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Weergeven van informatie 
In de meeste spellen kun je een overlay hebben op het scherm. Dit heeft dan de illusie dat het 
voor alles staat. In VR kan dit helaas niet. Er wordt aangeraden om de UI (User Interface) altijd 
in “worldspace” te hebben. Dit houd in dat het deel is van de wereld, en net als andere objecten 
op z’n plek gerenderd wordt. 
Voor vliegsimulaties zou je dus de cockpit kunnen gebruiken. Voor de speler zelf wordt het 
meestal op de handen/het gebruikte object weergegeven. Je kunt nog steeds de “healthbar” van 
de vijand boven zijn hoofd hebben vliegen, zolang de speler maar niet gedwongen beelden in 
zijn gezicht heeft. 
 
Voor kritieke spelelementen is het belangrijk dat het wordt weergegeven in de speler zijn 
onmiddellijke gezichtsveld. Oculus (2017) en Betts (2016) geven de volgende afbeelding weer 
om dit af te beelden: 

 
Het “immediate line of sight”. Source: http://buildmedia.com/portfolio-items/what-are-survey-accurate-visual-simulations/ 
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Je kunt de camera op twee verschillende manier om laten gaan met de hoogte van de speler. 
Deze hebben verschillende voor en nadelen. 
 

1. De vloer wordt gebruikt als basis. Dit houd in dat de speler in de virtuele wereld net zo 
groot is als in het echt. Dit geeft een hoger gevoel van immersie en comfort. Het nadeel 
is dat je geen controle hebt over hoe de speler het spel ervaart. Verder is het onhandig 
als je de speler een virtueel lichaam wilt geven. Hiervoor zal je dan zelf een oplossing 
moeten maken, bijvoorbeeld het schalen van het virtuele lichaam. 
 

2. De ogen van de speler worden gebruikt als basis. Wanneer dit het geval is kun je de 
speler zijn lengte controleren. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je de speler wilt laten 
ervaren hoe een kind alles ziet. Het probleem is nu dat de speler niet weet waar de 
fysieke vloer is. Dit kan complicaties opleveren als de speler handelingen moet 
verrichten waarin hij bijvoorbeeld moet bukken. 

4.3.4 Beweging 

Beweging is één van de moeilijkste, en één van de belangrijkste onderdelen van VR. 
Als dit niet goed geïmplementeerd wordt, worden je spelers gegarandeerd misselijk. 
Dit komt doordat de speler in de virtuele omgeving beweegt, terwijl zijn fysieke lichaam stilstaat. 
Het is belangrijk dat je je geïmplementeerde functie van bewegen in VR bij een zo breed 
mogelijke doelgroep test. De programmeur zijn perceptie is niet dat van de gemiddelde 
gebruiker. 
 
Probeer je doelgroep goed te kennen. Wanneer je een spel maakt voor beginners, is het 
belangrijk dat je het zo simpel mogelijk maakt. Terwijl als de doelgroep echt “gamers” zijn, kun 
je je wat intensere oplossingen veroorloven. 
Als je een intense manier van beweging gebruikt, kan het handig zijn om ook een “safe mode” 
te hebben (Allen, 2015). Hierdoor bereik je alsnog een bredere doelgroep. 
 
Acceleratie dat niet door de speler gestart wordt is de nummer 1 reden van misselijkheid in VR. 
Je kunt dit dus het beste ten alle tijden vermijden (Allen, 2015). 
 
Snelheid is niet direct relateerbaar aan misselijkheid. Alhoewel slow motion minder 
ongemakkelijk is dan normale menselijke snelheid (tussen de 1.4m/s en 3m/s). Ook sneller dan 
normale menselijke snelheid blijkt minder misselijkheid op te wekken. 
De speler hier controle over geven vermindert het nog meer (Oculus, 2017). 
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Er is nog geen algemene oplossing gevonden voor het lopen in VR. Elke manier heeft zijn voor 
en nadelen (Locomotion n.d.). Waar je vooral op moet letten is dat de omgeving de manier van 
beweging ondersteunt. De meest gebruikte manieren van beweging in VR zijn: 
 

● Geen beweging. De speler kan niet bewegen in het spel. Hiermee vermijd je 
gegarandeerd misselijkheid voor de speler. Dit kan heel nep voelen voor de speler, maar 
als de rest wel interactief is of het spel een goed verhaal heeft kan dit overzien worden. 
 

● Teleportatie. Door te teleporteren hoef je je geen zorgen te maken over acceleraties of 
snelheden. Waar je op moet letten is dat de speler wel gedesoriënteerd kan raken na 
het teleporteren. Er wordt aangeraden om de speler een manier te geven om te 
voorspellen waar hij zal komen te staan en welke richting hij op zal kijken. 
 

● Constante snelheid. Hierbij laat je de speler in een rechte lijn “lopen”. De beweging moet 
dan constant zijn en in dezelfde richting. Zorg ervoor dat de speler de beweging kan 
beginnen en stoppen door een bepaalde manier van input. 
 

● Knipperen en snelle rotaties. Dit is een methode waar de speler door gebruikt te maken 
van een touch controller korte kleine rotaties kan maken. Je hersenen registreren dit als 
een richtingsverandering na het knipperen. Dit wordt ook wel comfort mode genoemd. 
Allen (2015) raad aan om dit in elke spel te zetten voor de spelers die sneller onwel 
worden. 
 

● HDM acceleratie. Hierbij kan de speler bewegen door zijn hoofd te draaien in de richting 
dat hij op wilt gaan. Het is hierbij belangrijk dat de speler niet roteert als hij op deze 
manier beweegt. 
 

● Tunnel vision. Hier maakt je gebruik van vignette. Het scherm wordt donkerder aan de 
randen. Hierdoor blokkeer je je perifeer zicht, wat voor een meer natuurlijke 
bewegingsgevoel geeft. 
 

● Je eigen systeem. Oculus en HTC proberen developers te motiveren om ook hun eigen 
manieren van bewegen te maken en te testen. 
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4.3.5 User Input 

De twee meest gebruikte controller soorten voor VR zijn 3DOF(degrees of freedom) en 6DOF. 
3DOF wordt meestal gebruikt voor mobiele applicaties (GearVR en Oculus Go). Het houd in dat 
de oriëntatie van de controller wordt getraceerd.  
6DOF wordt meestal gebruikt met sensors en een pc waar het allemaal aan verbonden is(HTC 
vive en Oculus Rift). Deze traceert niet alleen de oriëntatie van de controller, maar ook de 
locatie. Oculus (2017) geeft de volgende tips: 

4.3.5.1 Algemene tips: 

● Houd een 1:1 ratio van de bewegingen van de spelers zijn controller in de echte wereld 
en in de virtuele wereld. Als je toch wilt overdrijven, is het het beste om hard te 
overdrijven (bijvoorbeeld 4x zo hard) om het duidelijk te maken dat het geen natuurlijke 
beleving is. 
 

● Houd rekening met de “standard button mapping”. Dit is een algemene lijst voor elke 
device voor wat elke knop (over het algemeen) doet. Voor ervaren gebruikers is het 
handig als bijvoorbeeld het accepteren van een optie met altijd dezelfde knop wordt 
gedaan. Deze standaard voor de Oculus is te vinden in Bijlage 1. 
 

● Menu’s kunnen het beste bestuurd worden met controllers inplaats van met gaze, wat 
vooral werdt gebruikte in oudere HMD versies. 
 

● VR gebruikers zijn links en rechtshandig. Probeer de verschillende interacties mogelijk 
te maken met beide handen. 

 
4.3.5.2 3DOF tips: 

● Als je de controller in de applicatie wilt zien, is het het beste om de controller er uit te 
laten zien zoals in het echt. Het is afgeraden om hem te displayen als een hand, 
aangezien dat de indruk geeft dat je objecten kunt oppakken en manipuleren, wat 
moeilijk is te realiseren met deze controllers. 
 

● 3DOF controllers werken goed als wijs apparaten. Dit is vooral handig om UI elementen 
aan te wijzen en te selecteren. Oculus raad aan om ook een laser uit het apparaat te 
laten steken om hiermee beter te kunnen wijzen en een cursor op de plek waar je laser 
je UI raakt. 
 

● Als de speler moet scrollen is het het beste om de touchpad van de controller te 
gebruiken. Het selecteren kun je het beste met de touchpad click en de trigger doen, 
tenzij één van de knoppen gereserveerd is voor iets anders. 
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● Wanneer je je controller gebruikt om naar objecten te wijzen, wordt het aangeraden om 
de raycaster altijd aan te hebben staan. Op deze manier kun je de laser uit je 
controlleren van transparantie niveau laten veranderen gebaseerd op waar je naartoe 
richt (voor een interactief object een lage transparantie of voor een niet interactief object 
een hoge transparantie). 
 

● Laat interactieve objecten oplichten of wat groter worden wanneer de speler er naartoe 
wijst of het object geselecteerd heeft (UX Collective, 2016). 
 

● De controller kan ook prima gebruikt worden om een voertuig te besturen. Het meest 
comfortabele is om simpelweg de controller naar links te draaien om naar links te gaan, 
en andersom. Door deze methode te gebruiken houd je de andere twee knoppen vrij 
voor andere handelingen tijdens het sturen. 

4.3.5.3 6DOF tips: 

Handen: 
 

● Goede hand registratie is het allerbelangrijkste. Je virtuele handen moeten precies 
kloppen met je echte handen. Dit is bereikt wanneer de hersenen je virtuele handen 
accepteren als een representatie van je echte handen. Om dit te bereiken moet 
allereerst je handen hun positie en rotatie goed kloppen. 
Een goede manier om dit te testen is om met je wijsvinger van één hand de rug van de 
andere hand aan te raken. 
 

● Te realistische handen kunnen de speler ongemakkelijk maken als de handen niet 
genoeg lijken op zijn fysieke handen. Grotere handen worden door je hersenen meestal 
geaccepteerd, aangezien je handen ergens in kunnen zitten (bijvoorbeeld een 
handschoen). Kleinere handen daarentegen worden absoluut niet geaccepteerd door de 
hersenen. Er wordt aangeraden om transparante “spook” handen te gebruiken of robot 
handen, aangezien deze door een wijde doelgroep wordt geaccepteerd, afgezien van 
geslacht, leeftijd, ras of etniciteit. 
 

● Stop de speler zijn handen niet wanneer hij door muren heen gaat ermee, aangezien dit 
voelt alsof er iets mis gaat bij het traceren van je handen en een ongemakkelijk gevoel 
kan opwekken. Om dit op te lossen kun je “spookhanden” door de muur laten gaan, 
waar de spel handen wel tegen de muur aan blijven. 
 

● Vermijd hand animaties. Het voelt zeer ongemakkelijk wanneer je handen iets zullen 
doen wat ze niet in het echt doen. Een uitzondering zijn korte animaties die verwacht zijn 
door speler input, zoals de terugslag van een pistool. 
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● Voorarmen en ellebogen zijn zeer ingewikkeld om goed af te beelden. Als je dit wilt 
toepassen in je spel zal je er veel tijd aan moeten besteden. Over het algemeen wordt 
het afgeraden om iets te renderen hoger dan de pols. 

Interacties met de virtuele wereld: 

● Ook al geven getraceerde controllers je virtuele handen, ze kunnen geen weerstand 
simuleren. Grote stenen oppakken of hendels trekken voelen dus niet realistisch aan. 
Houd er dus rekening mee dat je deze interacties toch probeert geloofwaardig te maken. 
Zo worden in de meeste spellen wapens heel licht afgebeeld. 
 

● Pas goed op met interacties waar de speler beide handen voor nodig heeft. Dit kan 
gauw raar aanvoelen voor de speler. 
 

● Laat de speler vastgehouden objecten vasthouden zoals ze bedoeld zijn (Newport, 
2016). Als de speler een kopje oppakt verwacht hij dit bij zijn handvat vast te houden. 
Snap het object dan zo zodat hij correct in de speler z’n hand zit zoals hij zou 
verwachten. 
Er wordt aangeraden om de “grip” knop te gebruiken om object vast te pakken. Dit is 
meestal een knop aan de zijkant van de controller. 
 

● Vermijd dat de speler objecten van de vloer moet pakken. Het kan zo zijn dat de sensors 
niet zo goed tracking zo laag. De mogelijkheid geven om objecten van een afstand te 
grijpen is een goede oplossing hiervoor. 
 

● Sommige objecten hebben geen duidelijk hendel (bijvoorbeeld een bal). Bij deze 
objecten is het het beste om ze aan de hand te laten plakken zolang de speler de knop 
ingedrukt houd. Je hoeft het object dus niet te snappen of te roteren. 
 

● Pas op met het gooien van objecten. Een frisbee gooi je bijvoorbeeld heel anders dan 
een papieren vliegtuigje. Om het realistisch aan te laten voelen kun je het beste per 
object physics regels maken. Pas op als je de grip knop gebruikt om objecten vast te 
houden (ingedrukt houden), en los laat om het te gooien. Overweeg om de trigger te 
gebruiken als je objecten met kracht wilt gooien, anders kan het zo zijn dat de speler zijn 
controller gooit. 
 

● Gebruikt “haptic” om interacties met objecten geloofwaardiger te maken. Haptic zijn 
trillingen van de controller. 
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4.4 Immersie 

VR is voor de meesten zeer immersief. Voordat je het ooit geprobeerd heb denk je dat het wel 
meevalt. Maar na het proberen kom je er achter hoe zwaar het eigenlijk is. 
 
Het is belangrijk in VR om nooit het lichaam van de speler handelingen te laten verrichten die 
de speler niet zelf doet in het spel. 
 
Om de game nog realistischer te maken voor de speler heb ik besloten om de speler zijn armen 
te syncen met wat de ander doet. Hierdoor kun je precies zien waar de andere speler naar kijkt 
en waar de andere speler op richt. Hierdoor voelt het echter dat de andere speler ook een echt 
persoon is. Om dit goed eruit te laten zien heb ik voor de armen van de spelers “Inverse 
Kinematics” gebruikt. Dit houd in dat de het lichaam van de character in de virtuele wereld zich 
aanpast aan de locatie van de handen van de speler in de virtuele omgeving.Omdat de spelers 
in lengte verschilde zaten de armen ook op andere posities. Om dit op te lossen heb ik besloten 
om de speler zijn Y schaalt te stretchen gebaseerd op de lengte van de speler. Het voelde 
namelijk nogal raar om als speler van 1.60m dezelfde lengte in het spel te hebben als iemand 
van 1.85m. 

Speler met een lengte van 1.60m. (Met automatisch 
versteld model) 

Speler met een lengte van 1.85m. (Met automatisch 
versteld model) 

Speler met een lengte van 1.85m met een te klein 
model. 

Speler met een lengte van 1.60m met een te groot 
model. 
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4.4.1 Grafisch 

De aesthetics van het spel zijn zeer belangrijk voor de immersie van het spel.  
Hoewel zeer realistische graphics wenselijk zijn, zijn consistentie en vloeiendheid van de 
graphics belangrijker dan het realisme. Imperfecties in schaduwen of onregelmatige 
consistentie in details zullen de speler uit de virtuele wereld trekken. 
Michalak (2017) en Microsoft (2018) geven de volgende tips: 
 

● De beste omgevingen hebben interessante horizons en gedetailleerde luchten, maar 
kalme of donkere vloeren. 
 

● Houd rekening met hoe je de speler zijn fysieke limitaties worden weergegeven in VR. 
Een blauwe neon kooi kan de speler z’n immersie schaden in een donkere omgeving. 
 

● Zorg ervoor dat achtergronden en panorama’s naadloos zijn, zodat er geen harde 
transities zijn van waar de verschillende objecten elkaar raken. 
 

● Vermijd het te realistisch maken van menselijke karakter in het spel, het heeft vaak een 
negatief effect op de speler. Dit komt door de “uncanny valley”. Deze theorie houd in dat 
wanneer een menselijk karakter geprobeerd wordt zo realistisch mogelijk te maken, het 
een groter gevoel van ongemakkelijkheid en afkeer zal opwekken in de speler dan 
bijvoorbeeld cartoon karakters. 

4.4.2 Audio 

Het kunnen horen waar geluiden vandaan komen is een belangrijke aanwijzing voor de speler 
om te navigeren in een virtuele omgeving. Het is dus belangrijk om het geluid in de game op 
“spatial” te hebben. LaValle (2017), Oculus (2017) en Michalak (2017) geven de volgende tips: 
 

● Zelfs muziek kun je het beste op spatial zetten, vooral als het gelinkt is aan een interface 
element. 
 

● Houd rekening met de verwachtingen van de speler. Als de speler bijvoorbeeld het 
geluid van een vogel hoort, ook al komt deze vanaf de vloer, zal de speler omhoog 
kijken. 
 

● Het geluid moet harder worden naarmate de speler dichterbij de oorsprong komt. Dit 
houd ook in als de speler met alleen zijn hoofd beweegt. 
 

● Zorg ervoor dat je geluiden het “Doppler effect” gebruiken, aangezien dit belangrijke 
aanwijzingen geeft voor beweging. 
 

● Vermijd het onzichtbaar maken of het onidentificeerbaar maken van de bron van 
geluiden, tenzij het doel van de geluiden juist zijn om de speler te verwarren. 
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Net zoals de speler verwacht dat de virtuele wereld reageert op de interacties van de speler, 
verwacht hij ook realistische audio effecten. Wanneer een speler iets oppakt, laat vallen of 
gooid, verwacht hij dus een geluidseffect dat matched met de realiteit (Michalak, 2017). 
 

● Het is dus belangrijk om verschillende objecten verschillende geluiden te laten maken. 
● Het is beter om echte geluiden te gebruiken, geen onnatuurlijke/computer gegenereerde 

geluiden. Hoe meer de speler bekend is met de geluiden, hoe meer hij het virtuele object 
zal zien als een echt object. 

4.4.3 Responsiviteit 

Wanneer de speler heel immersed is, verwacht hij dat alles interactief is in de wereld. Vooral 
spelers die voor het eerst VR spelen zullen dit verachten. Wanneer alleen maar bepaalde 
objecten interactief zijn, is het belangrijk dat je dit aan de speler uitlegt (Michalak, 2017). 
 
Wat de meeste games doen is bijvoorbeeld objecten waar je iets mee kan licht laten geven op 
het moment dat je er iets mee kan. Meestal wordt dit in een veilige, rustige omgevingen gedaan, 
om de speler te laten wennen aan de verschillende interacties met de verschillende objecten 
(Oculus, 2017). 
 
Het enige wat je met de controllers nog kunt doen is haptische feedback geven. Dit is nog niet 
optimaal, omdat er nog geen standaard is. Toch begint dit zich langzaam te vormen, zo heb je 
bij het oppakken van iets vaak een kleine haptische puls, en wanneer je schade krijgt een 
hardere puls (Michalak, 2017). 
 
Het hoofd en de handen moeten goed getraceerd worden, anders zal niet alleen de immersie 
verbroken worden, maar ook het gevoel van comfort van de speler (Oculus, 2017). 

4.4.4 Controls 

Het is belangrijk dat de controls makkelijk te begrijpen zijn. Het gaat hier vooral om de 
basishandelingen zoals objecten oppakken, vasthouden en gooien. Het is belangrijker dat het 
intuïtief en fijn aanvoelt, niet per se realistisch (Michalak, 2017). 
 
Precisie hoeft niet, angezien de speler nooit geoefend heeft in VR. Wat de meeste spellen doen 
waar je objecten kunt vasthouden is je ongeveer 1 meter geven. Als je binnen 1 meter van het 
object staat en hem probeert te pakken, dan “vliegt” het object je hand in (CGVR Lab, 2017). 
 
Vaak wordt ook “auto-aim” toegepast. Dit houdt in de dat het systeem deels voor jouw kalibreert 
om zo nauwkeurige handelingen makkelijker te maken. Een goed voorbeeld is ook het werpen 
van een propje in een prullenbak (Venturelli, 2015). 
 
Zorg ervoor dat de speler niet al te wijde beweging al te vaak moet maken. Dit kan de speler 
snel uitputten en het genot van de spelervaring verminderen (LaValle, 2017). 
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5. Toepassing in de praktijk 

5.1 Casual Game Design 

Tutorial 
In DF staat er tutorial text in het midden van je scherm. Dit is niet te missen. Toch negeren 80% 
van de spelers de text compleet. Dit heeft ook te maken met dat VR een nieuwe ervaring is, 
waardoor de speler simpele dingen als text op het scherm besluiten te negeren door de 
immersieve wereld om zich heen. 
 
In TAB heb ik text op de muur geplaatst met kleurtjes op de controller van de speler zelf. De text 
zegt bijvoorbeeld: “druk de rode knop om te schieten” (inclusief het woord rood in het rood). De 
trigger van de controller van de speler is dan ook rood. Helaas komt het niet in elke speler op 
om naar z’n controller te kijken. 
 
Het is dus een idee om voor een arcade setting de controls in de fysieke wereld op te schrijven. 
De rest kan de speler in de game ontdekken. 
Na dit te hebben getest werkt het inderdaad om simpel de controls te schrijven. In het geval van 
TAB heb ik de controller na getekend met pijltjes naar de knoppen. “Shoot”, “Reload” en 
“Teleport”. Ik heb de tekst ook in de virtuele wereld gelaten, zodat de speler hier alsnog een 
referentie voor had. 
 
Realisme vs intuïtiviteit 
Voor de game DF had ik de afweging moeten nemen of ik het vliegen realistisch wilde maken of 
makkelijk. Ik gaf een stang aan spelers, liet ze op de tafel liggen, en vroeg ze om te doen alsof 
ze een deltavlieger bestuurde. Wat de spelers deden was natuurlijk heel anders dan hoe een 
echte deltavlieger werkt. Aangezien het een game voor casuals is en niet een simulatie voor 
professionals is het belangrijk om te onthouden dat de game vooral leuk moet zijn. 
 
Feedback 
In TAB heb ik duidelijk “blood explosions” gemaakt wanneer je op een zombie schiet. Hierdoor 
weet de speler zeker dat hij iets geraakt heeft, ook vanaf een langere afstand. Verder hoort de 
speler ook een duidelijk geluid wanneer hij wordt aangevallen en wordt het scherm rood. Zo 
weet de speler ook wanneer er iets achter hem gebeurt. Ten slotte wordt er op het eind van een 
game een geluid afgespeeld waardoor de speler zeker weet dat het level afgelopen is. 
Ik raad anderen aan om zoveel mogelijk visuele en audio feedback te geven als mogelijk is. Dit 
klinkt heel simpel, maar vooral audio wordt vaak niet goed gebruikt in games van kleinere 
schaal. 
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Optionele game mechanics & casual friendliness 
In TAB kun je teleporteren. Dit hoeft overigens niet gebruikt te worden, aangezien de 
beginposities van de speler zo gekozen zijn dat ze het meeste van het level al kunnen zien.  
 
Je kunt ook de zombies in hun hoofd schieten om ze sneller dood te maken (en een hogere 
score te verkrijgen). In het begin had je 1 headshot, of 5 bodyshots nodig. Ik heb dit uiteindelijk 
verlaagd naar 3 bodyshots, aangezien spelers die het voor het eerst speelde snel in paniek 
raakte en begonnen rond te schieten. Ook heb ik de hitboxes van het hoofd groter gemaakt dan 
het hoofd, om het zo makkelijker te maken om het hoofd te raken. 
 
Wanneer de speler dood gaat, kan hij voor 5 seconden niks. De volgende 5 seconden kan de 
speler weer spelen, maar wordt hij nog wel genegeerd door zombies. Hiermee geef je de speler 
wat ruimte om weer rustig in het spel te komen. 
 
In DF kan de spelers boosts oppakken om sneller te gaan. Deze boost wordt ook langzaam 
vanzelf gegenereerd zodat de speler alsnog een kans maakt als hij de boosts mist. 
 
Statistieken 
Door veel statistieken toe te voegen heeft meestal iedereen wel iets waarmee hij voor staat. Zo 
laat ik in TAB de volgende onderdelen zien: Kills, Hits, Headshots, Deaths, Accuracy, Score. 
Een hardcore speler die kan het bijvoorbeeld belangrijk vinden om veel headshots te hebben, 
maar zal dus meer schoten missen, waardoor zijn accuracy lager is. Terwijl een casual gamer 
die voor bodyshots gaat een hogere accuracy zal hebben. 
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5.2 Local Co-op 

In het spel RG moeten de spelers communiceren. De speler in VR heeft namelijk niet de 
oplossing voor de puzzel, maar wel hij heeft wel de mogelijkheid om de puzzel op te lossen. 
De spelers moeten dus samen praten en zoeken naar de antwoorden binnen en buiten de 
virtuele omgeving. Hiermee voldoet de game aan de meeste design patterns voor Co-op game 
design. 
 
Door de setting (arcade-like waar mensen om de beurt spelen) en de doelgroep (bedrijven en 
vriendengroepen) is de bedoel van “Local Co-op” dat de spelers met elkaar zullen praten, 
tijdens en na het gamen. De bedoeling van TAB is dus niet per se het samen neerschieten van 
zombies, maar ook het erover kunnen praten en tactieken uitwisselen. 
 
Omdat het niveau van de spelers kunnen verschillen is het niet de bedoeling dat de spelers 
negatieve emoties gaan vertonen wanneer hun medespeler minder goed is dan zichzelf. 
 
Helaas is vanwege tijdgebrek hier niet veel aandacht aan besteed. In het spel TAB zijn de 
spelers allemaal gelijk. Er zijn dus geen klassen waarmee de spelers individueel van elkaar 
kunnen zijn.  
 
Een lijst met verbeteringen om de spelen co-operativer te maken: 

● Verschillende klassen waaruit de speler kan kiezen. 
● Een manier verzinnen waardoor de spelers afhankelijker van elkaar zijn. 
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5.3 VR 

Het allerbelangrijkste van VR is dat de speler niet misselijk wordt en zich niet ongemakkelijk zal 
voelen. Daarom heb ik de gemaakte games zich laten houden aan de standaard 
veiligheidsmaatregelen (geen flitsende beelden, niet de camera bewegen voor de speler, een 
fade in/out wanneer de speler van scene veranderd). 
 
Verder hebben beide PC games een constante framerate van 90FPS en de game voor de 
Oculus go een constante framerate van 60FPS. 
 
Alle test zijn gedaan met “nieuwe” personen. Dit komt doordat een VR speler zal wennen aan 
het ongemakkelijk gevoel van VR. Mijn doelgroep zijn niet mensen die vaak VR spelen, en 
daarom is het belangrijk dat het spel fijn aanvoelt voor spelerse die dit ook niet gewend zijn. 
 
Om een ongemakkelijk gevoel te vermijden zijn alle UI’s verwerkt in de omgeving zelf. Zo ziet 
de speler zijn aantal kogels op zijn wapen (TAB) en zijn “boost bar” aan zijn deltavlieger (DF). 
 
Het geven van een lichaam in VR heeft zijn voor en nadelen. Het kost zeer veel tijd om het 
lichaam “correct” aan te laten voelen, en dan kunnen ook nog dingen zoals huidskleur het 
onpersoonlijk maken. Daarom wordt vaak aangeraden om alleen je handen te laten zien in VR. 
 
In TAB laat ik het lichaam van de anderen wel zien, maar van de speler zelf alleen het wapen, 
in RG zie je alleen de controller, en in DF zie je een daadwerkelijk persoon. Je ziet hier dus 
armen van een virtueel character. Hier heb ik voor gekozen omdat de speler voor dit spel zijn 
armen niet zal bewegen, maar altijd op precies dezelfde plek zal houden. Ook zie je de armen 
alleen als je opzij kijkt, en zijn ze het meest van de tijd dus niet in zicht. 
 
De manieren van lopen heb ik ook voor elke game anders gemaakt. In TAB teleporteert de 
speler naar waar hij naartoe wijst als hij op een knop drukt. In RG kan de speler simpelweg niet 
bewegen. In DF geef ik de speler een constante snelheid. Door de speler een optie te geven om 
harder te gaan met een knop heeft hij de controle zelf in de hand en is dan minder geneigd om 
misselijk te raken. 
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5.4 Immersie 

Immersie houd in hoe erg de speler de wereld echt vind aanvoelen en zich voelt alsof hij 
daadwerkelijk in de nieuwe wereld leeft. 
 
Als allereerst is het belangrijk dat de speler niet misselijk wordt. Wanneer dit wel gebeurt voelt 
de speler zich niet prettig in de nieuwe wereld en zal hij meer geneigd zijn om zijn bril af te 
doen. Voor TAB zou het beter zijn geweest als de speler wist waar hij precies naartoe 
geteleporteerd zou worden, en vooral de richting waarin hij zou kijken. Dit doet het spel “Robo 
Recall” bijvoorbeeld. In de onderstaande afbeelding kun je zien dat de kijkrichting van de speler 
ook bepaald kan worden. Dit doet de speler door de knop in te houden gedrukt en dan los te 
laten op een bepaalde plek op de knop. De knop is nogal groot van de HTC namelijk. 

 
Hoe de speler teleporteert in het spel “Robo Recall”. 

 
Toch heb ik ervoor gekozen om dit niet te doen, aangezien de doelgroep nieuw is met het 
spelen van videospellen. Het indrukken en richten van een knop was te complex voor vele 
spelers had ik gemerkt. 
 
Voor de immersie is het licht ook zeer belangrijk. Als er naden zijn tussen bepaalde objecten 
kan dit enorm storen, aangezien dit niet normaal is in de echte wereld. Neem dus vooral de tijd 
om scènes goed te baken. 
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Laat geluid altijd ergens vandaan komen. Wanneer muziek/geluiden uit het niks komen kan dit 
de speler verwarren. In het spel RG heb ik als oplossing in elke ruimte een radio neergezet 
waar de sfeer muziek vandaan komt. Dit geeft ook veel meer immersie wanneer de speler met 
zijn hoofd zal bewegen, aangezien het geluid gebruikt maat van 3D surround sound. 
 
Om de immersie te vergroten is het gunstig om de speler de regels van de wereld duidelijk te 
maken in het begin van het spel. Zo weet de speler wat hem te wachten staat en wat hij wel en 
niet kan doen in deze nieuwe wereld. In RG geeft je laserpointer bijvoorbeeld licht als een 
object interactief is. Op deze manier leert de speler waar hij wel en niet mee kan interacteren. 
 
In veel VR games heb je een soort van “auto-aim”. Dit houd in dat het spel je “helpt” met richten. 
Vaak in de vorm dat je iets toch wel raakt ook al schiet je ernaast. Ik heb ervoor gekozen om 
richten makkelijker te maken voor de speler, door een rood laser straaltje uit je geweer te laten 
komen (TAB). Deze tip kreeg ik van een speler die voor het eerst een videospel speelde. 
Je kunt altijd nog  leren van de speler, dit moet je nooit vergeten! 
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6. Methode en Technieken 
Na het toepassen van verschillende guidelines uit het vooronderzoek wil ik testen of ze 
geholpen hebben in het realiseren van hun doelen. Daarom heb ik voor elk onderdeel iets 
getest. Door de verzamelde data te analyseren hoop ik informatie te verkrijgen over wat wel 
geholpen heeft en waar meer aandacht aan besteed zal moeten worden. 
 
Elke vragenlijst/test begint met het verzamelen van standaard informatie over de persoon zelf. 
Hiermee hoop ik nog beter inzicht te krijgen over de doelgroep en de verschillen tussen de 
testpersonen 
Om hierachter te komen vroeg ik standaard: 

● Wat is het geslacht van de speler?    (M/V/O) 
● Wat is de leeftijd van de speler?    (0-100) 
● Wat is de speler zijn algemene video spel ervaring?  (1-5) 
● Heeft de speler vaker VR gespeeld?    (Y/N) 

 
De vragenlijst kunt u vinden in Bijlagen 2 t/m 6. 
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6.1 Casual Game Design 

Voor dit hoofdstuk wilde ik graag mijn tutorial testen. In games zijn tutorials vaak heel 
verschillend. Sommige zijn meer van mening dat de speler er vanzelf achter moet komen, waar 
andere de speler bij de hand nemen en hem alles uit leggen. Dit verschilt natuurlijk per situatie. 
 
In mijn geval huurt de speler de ruimte voor een gelimiteerde tijd. Het is dus van belang dat de 
tutorial niet al te lang zal duren. Daarom heb ik besloten om het spel niet al te complex te 
maken. De speler kan namelijk maar 3 handelingen verrichten. 
 

In versie 1 staat de volgende tekst op de 
muur: 
Verder zie je in de game de vive 
controller, waar de knoppen opgelicht 
waren in de kleuren die hier op de muur 
staan. 
 
Na 2 minuten in deze ruimte, waar de 
speler kan oefenen op de schietschijven 
en 3 zombies die stilstaan in een kooi, 
beginnen vanuit de deur een aantal 
zombies te komen waar de speler op 
moet schieten. Wanneer deze dood zijn 
is de tutorial afgelopen.  

 
In versie 2 wordt de speler bij de hand 
genomen, je kunt niet herladen totdat je 
je magazijn hebt leeggeschoten, en je 
kunt niet teleporteren totdat je herladen 
hebt. 
Pas wanneer elke speler elke handeling 
verricht heeft, is de tutorial afgelopen. 
Ook is er in deze versie een stem die 
tegen de speler praat om het verhaal uit 
te leggen. Het verhaal eindigt met de 
stem die je vertelt om te oefenen door te 
schieten op de schijven. 
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Om erachter te komen of de speler alles geleerd heeft in de tutorial zal ik vooral observeren hoe 
ze zich gedragen in het eerste level na de tutorial. Hier zullen ze namelijk de net geleerde 
mechanics moeten toepassen. 
 
Na het eerste level te hebben gespeeld zal ik de spelers een aantal vragen stellen om te zien 
hoe zij er zelf  over denken en de kans te geven om commentaar te leveren op de tutorial. 
 
De vragenlijst staat in Bijlage 3. 

6.2 Local Co-op 

Aangezien de arcade-setting waar het vooral om het sociale aspect gaat, wil ik testen of de 
spelers met elkaar praten tijdens het spelen en na het spelen. Ik zal hier weer mensen vooral 
gaan observeren naar hoe ze zich gedragen tijdens het spelen van het eerste level. 
 
Ik hoop hiermee ook meer te weten te komen over de doelgroep en hoe ze met elkaar omgaan 
tijdens een spel als deze (TAB). 
 
De vragenlijst staat in Bijlage 4. 

6.3 VR 

Het belangrijkste van VR is wat het met je hoofd doet. Wanneer de speler zich onprettig of 
misselijk gaat voelen houd het gelijk op. Daarom zal ik het spel met de meeste beweging testen 
op wat voor effect dit op de speler zal hebben. Het spel dat hier gespeeld zal worden is Delta 
Flyer. Hier wordt de “definitieve” versie getest. In deze versie zijn dus al veel maatregelen 
genomen om misselijkheid te minimaliseren. Deze test is om te zien of het genoeg geholpen 
heeft of dat er meer maatregelen nodig zijn. 
 
De Oculus Safety Guide(2014) raad aan om de eerste keer in VR kort te houden (“een aantal 
minuten”). Daarom zal ik ik de speler na 2 minuten vragen hoe het met ze gaat. Als ze na 2 
minuten al klachten vertoonde zal ik ze aanraden om de bril af te doen en te stoppen. Sommige 
personen zijn zeer gevoelig voor VR, en veiligheid gaat altijd eerst. 
 
Ik zal alleen resultaten bijhouden van personen die het wel voor 10 minuten vol kunnen houden. 
Voor het verzamelen van data zal ik gebruik maken van de “Simulator Sickness Questionnaire” 
van Kennedy et al (2013). Hierin kan de speler direct na het spelen de graad van verschillende 
klachten aankruisen. De questionnaire zal dus pas ingevuld worden nadat de speler 10 minuten 
gespeeld hebben. 
 
De speler speelt het spel door op een tafel te liggen, en de stang vast te houden onder zich. 
Voor DF zal er aparte hardware worden gemaakt, waarin de speler zal gaan liggen en een 
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stang vast zal houden, net als een echte deltavlieger. Voor een vervolgstudie zou getest kunnen 
worden of dit invloed heeft op de simulation sickness van de speler. 
 
Wat er is toegepast om misselijkheid te vermijden: 

● Een fade in wanneer het spel begint, zodat de speler niet gelijk in beweging is. 
● Het makkelijker gemaakt om recht te vliegen, de speler moet dus verder uitwijken om 

bochten te maken. 
● De snelheid, stuur manier en zwaartekracht aangepast van realistisch naar rustig. 
● De algemene snelheid verlaagd. 
● De speler meer controle gegeven over zijn snelheid. Door op een knop te drukken kan 

hij accelereren. 
● Geregeld dat de FPS nooit onder de 90 komt. 
● De UI verder van de speler gezet en beter verwerkt met de omgeving. 
● Een lichaam toegevoegd. Deze zie je alleen als je scherp naar links of rechts kijkt. Het 

helpt vooral voor de schaduw, spelers vonden het onprettig om een lege deltavlieger zijn 
schaduw te zien. 

● Een realistischer 3D model van een deltavlieger toegevoegd. 
 
De vragenlijst staat in Bijlage 5. 

6.4 Immersie 

Hier heb ik getest hoe sterk de immersie is in “The Abandoned School”.  
 
Aangezien immersie zeer subjectief is en per speler verschilt zal ik de meeste informatie halen 
uit vragen stellen na het spelen. Toch is er één manier van observeren om te zien hoe 
immersed de speler is. Dit is door tegen de speler te praten tijdens het spelen. Ik heb de speler 
wat standaard vragen gesteld en beluistert of de speler de vraag beantwoord. Het viel mij in het 
begin namelijk op dat spelers prikkels van de fysieke wereld negeren wanneer ze de bril 
eenmaal opzetten en het spel begint. 
 
Een andere maatstaven die ik zal gebruiken zijn de tijdsbesef van de speler, hoe vaak de speler 
dacht aan alledaagse gedachten en hoe sterk de speler zijn drang was om de bril af te doen. 
 
Ik hoop hiermee genoeg data te verzamelen om te zien of de immersie van het spel sterk 
genoeg is. 
 
De vragenlijst staat in Bijlage 6.  
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7. Resultaten 

7.1 Casual Game Design 

Als eerst moest er getest worden of de data wel normaal verdeeld was. Om dit te doen heb ik 
de Shapiro-Wilks test toegepast. Als de waarde uit deze test groter is dan 0.05, dan is de data 
normaal verdeeld en mag je de t-test toepassen. 
 

Vraag Versie 1 P-waarde (Alleen 
tekst op de muur) 

Versie 2 P-waarde (tutorial) 

Aantal keren dat de speler 
teleporteert. 

0.000002537 0.06279 

Aantal keren dat de speler 
dood ging. 

0.001474 0.0005918 

Aantal keren dat de speler 
probeerde te schieten zonder 
kogels. 

0.02536 0.006879 

Aantal keren dat de speler 
om hulp vroeg over de 
controls. 

0.001211 0.0004995 

Vond de speler dat de tutorial 
hem goed voorbereide op het 
spel? 

0.076 0.02324 

Vond de speler dat hij 
genoeg tijd kreeg in de 
tutorial? 

0.07824  0.153 

Tabel 1: Verschillende P-waardes na de Shapiro-Wilks test 

 
Wanneer de waarde hoger is dan 0.05 voor beide kolommen, zijn beide datasets normaal 
verdeeld. Bij deze rijen kan de t-test worden uitgevoerd, bij de anderen zal de Mann-Whitney U 
test gebruikt moeten worden. 
 
Als uit deze tests een p waarden van onder de 0.05 wordt gemeten, dan wordt de null-
hypothese bewezen dat de datasets van elkaar verschillen. 
Bij een waarde van over de 0.05 zijn de datasets dus niet significant verschillend van elkaar. 
 
 
Uit de tests komen de volgende waardes: 
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Vraag P-waarde 

Aantal keren dat de speler teleporteert. 0.03816  

Aantal keren dat de speler dood ging. 0.4165 

Aantal keren dat de speler probeerde te 
schieten zonder kogels. 

0.06377 

Aantal keren dat de speler om hulp vroeg 
over de controls. 

0.1956 

Vond de speler dat de tutorial hem goed 
voorbereide op het spel? 

0.076 

Vond de speler dat hij genoeg tijd kreeg in de 
tutorial? 

0.0000005152 

Tabel 2: Verschillende P-waardes na de Mann-Whitney U test en t-test. 

Alleen de vragen “Aantal keren dat de speler teleporteert.” en “Vond de speler dat hij genoeg 
tijd kreeg in de tutorial?” zijn significant verschillend. 
 
De speler teleporteerde dus gemiddeld vaker met de tutorial en vond dat hij meer tijd had om 
het te leren. Of de speler genoeg tijd had was een subjectieve vraag. Het kan dus ook zijn dat 
omdat de speler alles beter geleerd heeft hij ook onder de indruk is dat hij meer tijd heeft 
gekregen, ook al zou dit niet per se het geval zijn.  
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Figuur 1: correlatie tussen het niveau van spelervaring en hoe vaak de speler probeert te schieten zonder kogels. 

 
Tussen Algemene spelervaring en “Aantal keren dat de speler probeert te schieten zonder 
kogels is een correlatiecoëfficiënt -0.635207. 
Hierin is te zien dat spelers met een lagere algemene game ervaring vaker proberen te schieten 
wanneer hun kogels op zijn dan spelers die een hogere algemene game ervaring hebben. 
 
Om de spelervaring er toch in te houden heb ik besloten om het reloaden automatisch te doen 
wanneer de speler geen kogels meer heeft. Dit had een (ongetest) positief effect op de speler. 
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Figuur 2: De verschillende leeftijden en geslacht van de spelers 

Om een nog beter beeld te krijgen van de doelgroep zijn ook de leeftijdscategorieën gemeten 
en de geslacht van de spelers. 
Origineel ging ik ervan uit dat vooral mannen van tussen de 20 en 40 op dit spel af zouden 
komen. Nou klopt dit ook, maar er is te zien dat er ook veel spelers (vooral mannen) van onder 
de 20 hier op af zijn gekomen. Het is goed om te weten voor toekomstige projecten dat ook veel 
jongeren op zo een VR experience als dit afkomen. 
 
De vragenlijst is te vinden in Bijlage 3. 

7.2 Local co-op 

Het enige wat hier gevonden is is dat spelers die meer om hun score geven, langer naar het 
scorebord zitten te kijken dan spelers die het spel spelen om te winnen. 
 
Bij nader inzien had ik een concreter plan moeten uittrekken met wat ik hieruit wilde halen en 
hoe dit te testen. 
De meeste spelers waren namelijk nogal stil tijdens het spelen. Dit kan ook komen omdat ik als 
observator erbij stond, wat ongemakkelijk zou kunnen zijn voor de speler. 
 
 
De vragenlijst is te vinden in Bijlage 4.  
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7.3 VR 

De gemiddelden die uit de questionnaire verkregen zijn zijn als volgd: 
 

● Gemiddelde score misselijkheid: 3.35  (max score: 27) 
● Gemiddelde score oculo: 2.45  (max score 21) 
● Gemiddelde score totaal: 5.8    (max score 48) 

 
De versie voordat er aandacht werd besteed aan het minder misselijk maken van de speler 
waren meer dan 2.5x zo hoog (15.2 totaal gemiddelde). Deze werd door maar 4 personen 
getest. Er kan dus helaas geen correlatie test gedaan worden. 
Toch zijn deze cijfers nog beter dan dat ik gedacht zou hebben, zelf dacht ik dat het verlaagd 
zou worden naar zo’n 9-10. Een 5.8 is dus een enorm positieve uitkomst. 

 
Figuur 3: Het gemiddelde cijfer van spelers die voor het eerst VR ervaarde(Y) of al eerder VR hebben ervaren(N). 

Zelf scoor ik een 0. Dit komt natuurlijk omdat ik de halve dag in VR zit. Daarom leek het mij 
interessant om het verschil te zien in mensen die voor het eerst VR speelde en mensen die 
vaker VR hebben ervaren. De meesten die eerder VR hebben ervaren hebben zelf geen VR 
set, maar hebben het eerder geprobeerd op conventies. Zoals te zien is maakt dat klein beetje 
ervaring al een redelijk verschil van +/- 1.67. 
 
De questionnaire is te vinden in Bijlage 5.  
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7.4 Immersie 

observatie/vraag Gemiddelde waarde (totale 
waarde) 

Gewenste waarde 

Op hoeveel vragen heeft de 
speler gemiddeld gereageerd? 

2.3 vragen (5 vragen) < 2 

Hoe lang denkt de speler 
gemiddeld gespeeld te hebben? 

19.06 minuten (25 
minuten) 

< 25 

Hoe erg dacht de speler aan 
alledaagse gedachten? 

3.05 (10) < 3 

Hoe sterk was de drang om de 
bril af te doen? 

4.3 (10) < 3 

Tabel 3: gemiddelde waarden uit de enquête. 
 

Zoals in de tabel hierboven te zien is zijn helaas de meeste waardes niet uitgekomen zoals ik 
hoopte, ook al scheelt het soms niet veel. Ik hoopte dat het aantal vragen waar de speler op zou 
reageren onder de 2 zou zijn, dus dat de speler op 3 van de 5 vragen geen antwoord zou 
geven. Hiermee zou ik een aanknooppunt hebben dat de speler “immersed” is en dus niet 
reageert op prikkels uit zijn directe omgeving. 

 
Figuur 5: Op hoeveel van de 5 vragen de gemiddelde speler antwoord gaf gebaseerd op algemene game ervaring. 

 
De speler dacht gemiddeld wel dat hij minder lang aan het spelen was dan hij dacht. Dit geeft 
over het algemeen aan dat de speler plezier heeft of afgeleid genoeg is om niet op de tijd te 
letten. In Figuur 6 is te zien dat spelers die minder spelervaring hebben dichterbij de echt 
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speeltijd komen. Dit kan komen doordat zij videospellen in het algemeen niet gewend zijn, en 
zich dus minder “laten gaan”. Het zou dus zo kunnen zijn dat spelers met een hogere algemene 
spelervaring makkelijker in de flow van het spel raken. 

 
Figuur 6: Hoe lang de speler dacht dat hij aan het spelen was gebaseerd op algemene spelervaring. 
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De speler dacht gemiddeld net wat vaker aan alledaagse gedachten dan ik hoopte. Een reden 
hiervoor zou kunnen zijn dat ik het getest heb net voor de zomer. Vooral scholieren hebben in 
deze periode meer aan hun hoofd. 

 
Figuur 7: Hoe vaak de speler dacht aan alledaagse gedachten gebaseerd op spelervaring.  

In Figuur 7 is te zien dat spelers met een lagere spelervaring vaker aan alledaagse gedachten 
dachten. Dit komt waarschijnlijk om dezelfde reden als de resultaten van figuur 6. Om hier zeker 
van te zijn is er een vervolgstudie nodig, waar meer op de speler en zijn psychologie ingezoomt 
zal moeten worden. 
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De sterkte van de drang om de bril af te doen leek heel erg af te hangen van of de speler eerder 
VR had ervaren of niet. In de onderstaande grafiek (Figuur 4) is het verschil in drang om de bril 
af te doen tussen spelers die voor het eerst VR ervaarde en spelers die het vaker geprobeerd 
hebben. 

 
Figuur 8: Verschil in sterkte drang om de bril af te doen bij spelers die voor het eerst VR ervaren of spelers die het 
al eerder ervaren hebben. 

Het verschilt meer dan de helft van hoe sterk de drang is om de bril af te doen. Wat een aantal 
andere VR-experience locaties doen is dat de speler eerst wat andere spellen speelt om te 
wennen aan VR. Hierdoor voelt de speler zich veiliger in de virtuele omgeving. Dit is zeker iets 
dat interessant is voor VR Galaxy.  
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In Figuur 9 is te zien dat Spelers met een hogere spelervaring een minder harde neiging 
hebben om de bril af te doen. Dit zou ook kunnen komen doordat spelers die een hogere 
algemene spelervaring ook over het algemeen vaker VR hebben uitgeprobeerd. 

Figuur 9: De sterkte van de drang om de bril af te doen gebaseerd op algemene spelervaring. 

 
De vragenlijst is te zien in Bijlage 6.  
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8. Conclusie 
Alhoewel niet alle data significant is, is een hoop wel bruikbaar. 
De tutorial is nu stukken beter bijvoorbeeld. Het is belangrijk om de speler echt bij de hand te 
nemen bij deze VR-experiences. De meeste spelers zijn namelijk helemaal niet zo bekend met 
videospellen en al helemaal niet met VR. 
Om hierbij te helpen is het ook een goed idee om spelers eerst een ander spel te laten spelen 
voor 5 tot 10 minuten waar de speler kan wennen aan VR.  
 
Wat verder onderzocht zou kunnen worden is welke “minigames” hiervoor het meest geschikt 
kunnen zijn. Wellicht kan het ook gunstig zijn voor VR Galaxy om een mini game te ontwikkelen 
die gespeeld zal worden voor het echte spel. Hierin zal de speler aan VR kunnen wennen door 
simpele handelingen te verrichten (denk bijvoorbeeld aan een bal door een hoepel gooien). 
 
Verder is het van belang om het spel zo casual friendly mogelijk te maken door optionele 
mechanics te te voegen, zoals het reloaden in TAB. Dit kan je handmatig doen (als je wilt 
herladen terwijl je nog weinig kogels hebt en er geen zombie zijn), maar dit wordt automatisch 
gedaan wanneer de speler geen kogels meer heeft. Om het spel nog makkelijker te maken heb 
ik uiteindelijk zelfs een rood laserlicht toegevoegd, wat een enorm positief effect had, ook al 
leek mij dit zelf het te makkelijk maken van het spel. Het is dus altijd handig om goed naar 
feedback en eventuele ideeën te luisteren. 
 
Test het spel altijd met nieuwe personen, om zo gewenning aan VR te voorkomen. Het is 
belangrijk dat beginnende spelers niet misselijk worden van het spel. Voeg daarom altijd eerst 
maatregelingen toe voordat je het gespeelt laat worden door anderen. Doe goed onderzoek 
naar hoe dit te vermijden of lees de guidelines in het hoofdstuk “Advies” hieronder. 
 
Om de immersie te vergroten moet de wereld zich gedragen zoals de speler verwacht. In een 
realistisch spel mogen objecten niet spontaan zweven. Laat de speler in het begin begrijpen wat 
de kansen en limitaties zijn van deze nieuwe wereld.  
Wat je nog meer kan doen is het spel echter laten aanvoelen door custom-made hardware te 
gebruiken. Dit zal ik onderzoeken in een vervolgstudie met het spel DF. Hiervoor zal een bank 
worden gemaakt waar de speler op zal liggen, net als in een deltavlieger. 
 
In het hoofdstuk “Advies” heb ik een lijst opgesteld met alles wat ik gebruikt hebt voor deze 
scriptie samengevat voor toekomstige ontwikkelaars. Hiermee kan VR Galaxy toekomstige 
ontwikkelaars en stagiairs sneller leren wat belangrijk is bij het ontwikkelen van een VR-
experience. 
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9. Advies 
 
Om het makkelijker te maken voor toekomstige developers van VR Galaxy heb ik een lijst 
gemaakt met de guidelines die in deze scriptie behandeld zijn. Door middel van de lijst te 
bestuderen heeft een mede-developer in korte tijd de meeste algemene kennis over het 
developen voor VR en specifiek voor het ontwikkelen van VR experiences. 
 
 

Type Titel Beschrijving 

C
a

su
al

 G
ui

de
lin

es
 

Duidelijke 
Regels 

De regels van de game moeten snel duidelijk zijn, let op 
je verwoording. 

Vermijd 
uitzonderinge

n 
Wees consistent met je design en regels. 

Introductie 
van het doel 

Leg de speler uit wat er van hem verwacht wordt. Maak 
een verhaal. 

Verdeel de 
game in fases 

Door de game te splitsen in kleinere fases  is het 
makkelijk begrijpbaar. 

Tutorial 
Vermijd het aan te laten voelen als een tutorial. Vermijd 
tekst in de game. 

Realisme vs 
intuïtiviteit 

Vergeet niet dat het spel vooral leuk moet zijn, niet 
realistisch. 

Feedback 
Gebruik zoveel mogelijk visuele en audio feedback. 
Vergeet niet feedback voor wat er achter de speler 
gebeurt. 

Optionele 
game 

mechanics & 
casual 

friendliness 

Zorg ervoor dat niet alle mechanics nodig zijn om het 
spel te spelen. Laat de speler besluiten wat hij wel en 
niet wilt doen. 

Statistieken 
Door statistieken toe te voegen voeg je een element van 
competitiveness toe, wat leuker is voor hardcore spelers. 



 

 
     51 

C
o-

o
p

 G
u

id
el

in
e

s 
6 standard 

design 
patterns 

● Complementariteit.  
● Synergie in krachten. 
● Vaardigheden die je alleen op andere spelers 

kunt uitoefenen. 
● Gedeelde doelen. 
● Synergie tussen doelen.  
● Speciale regels voor spelers van hetzelfde team. 

Uitdagingen 

● Fysieke uitdagingen. 
● Coördinatie. 
● Race.  
● Het delen van informatie.  
● Het onderhandelen van mogelijke oplossingen en 

plannen 

Exploration 

● Het openen van afgesloten ruimtes. 
● Vallen 
● Platforms  

Conflict 

● Verdedigen 
● Escorts 
● Veroveren 
● Locaties veroveren en verdedigen. 
● De moeilijkheidsgraad van het spel zo zetten, dat 

het onmogelijk is om alleen te winnen. 

Economie 
Denk aan hoe je wilt dat de spelers met resources 

omgaan. 

Overig 

● Denk aan het niveau van benodigde coördinatie. 
● Prijs van fouten (persoonlijk of van je partner). 
● Wie wordt er beloond?  
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V
R

 G
ui

de
lin

es
 

Veiligheid 

● Herinner de speler dat hij de afstand tussen de 
pupillen kan aanpassen. 

● Waarschuw uw spelers wat ze kunnen 
verwachten als het spel schokkend kan zijn. 

● Vermijd flitsende beelden i.v.m. epilepsie. 
● VR is niet bedoeld voor kinderen onder de 13 

jaar oud. 

FPS 
Zorg ervoor dat je altijd boven de 90 FPS zit, aangezien 
regelmatige overschakelingen naar 45 FPS storend 
kunnen zijn voor de speler. 

Spel ervaring 

● Zorg voor “rustmomenten” in het spel, waarin de 
speler ook zijn bril af zou mogen doen als hij dit 
wilt. 

● Probeer laadtijden zo kort mogelijk te houden, de 
speler zit “vast” in VR tijdens deze periodes. 

Zicht 

● Houd vliegende UI’s minimaal 1 meter van de 
speler af. 

● Gebruik de omgeving als UI. 
● Denk eraan of je de vloer als basis van de 

camera wilt gebruiken of de ogen van de speler. 
(Hiermee kun je de lengte van de speler in-game 
beïnvloeden) 

Beweging 

● Maak geen acceleratie zonder dat de speler dit 
start. 

● Slow motion kan enorm helpen tegen 
misselijkheid. 

● Denk goed na over hoe de speler zal bewegen 
(geen beweging, teleportatie, enz...)  

User input 
(Algemeen) 

● Houd een 1:1 ratio van de bewegingen van de 
spelers zijn controller. 

● Houd rekening met de standaard button 
mapping. 

● Vermijd gaze (selecteren door te kijken) wanneer 
mogelijk. 

● Gebruikers kunnen zowel links als rechtshandig 
zijn. 
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V
R

 G
u

id
e

lin
es

 

User input 
(3DOF) 

● Display de controller zoals hij in het echt is, geen 
hand simuleren. 

● Er wordt aangeraden om het te gebruiken als een 
wijs apparaat door een laser eruit te laten 
schijnen. 

● Scroll met touchpad, druk met trigger. 
● Je kan objecten of je laser laten oplichten als je 

op interactieve objecten schijnt. 
● Je kunt deze controller ook prima gebruiken om 

voertuigen te besturen. 

User input 
(6DOF) 

Handen: 
● Goede hand registratie is het allerbelangrijkste. 
● Let op identiteit van de handen. Blanke handen 

kunnen raar aanvoelen voor een zwart persoon. 
● Stop handen niet wanneer ze door de muur 

gaan, maar laat “spookhanden” verdergaan. 
● Vermijd hand animaties. 
● Meestal worden alleen handen gedisplayed. 

Interacties: 
● Weerstand kan niet gesimuleerd worden. Je kunt 

handelingen echter laten aanvoelen door te doen 
alsof in-game objecten licht zijn. 

● Vermijd interacties met 2 handen. 
● Houd in-game objecten vast zoals je ze ook in 

het echt vast zou houden. 
● Vermijd dat de speler objecten van de vloer moet 

pakken. Geef de mogelijkheid om objecten van 
een afstand vast te pakken. 

● Voor objecten zonder hendel kun je objecten ook 
aan de hand laten plakken. 

● Pas op bij het gooien van objecten dat de speler 
de controller niet gooit. Je kunt objecten ook 
gooien door de trigger in te drukken. 

● Gebruikt “haptic” om interacties met objecten 
geloofwaardiger te maken. 
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Im
m

e
rs

ie
 G

u
id

el
in

es
 

Geen 
lichaams 
animaties 

Zorg dat het lichaam van de spelers geen animaties 
bevat. Het voelt onprettig wanneer het virtuele lichaam 
een handeling verricht die de speler niet echt verricht. 

Scale spelers 
Om je speelgenoten realistischer aan te laten voelen kun 
je de characters in het spel schalen zodat ze even groot 
zijn als in het echt. 

Inverse 
kinematics 

Door het lichaam de handen te laten volgen kun je 
precies zien waar jouw speelgenoten op richten. De 
character voelt zo meer als een levend iets. 

Grafisch 

● Zorg ervoor dat schaduwen goed werken. 
● De beste omgevingen hebben interessante 

horizons en gedetailleerde luchten, maar kalme 
of donkere vloeren. 

● Houd rekening met hoe fysieke limitaties worden 
weergegeven in VR. 

● Zorg ervoor dat muren naadloos zijn. 
● vermijd het te realistisch maken van characters 

(uncanny valley). 

Audio 

● Zorg dat alle geluide “Spatial” zijn. De richting 
waar geluid vandaan komt moet duidelijk zijn, 
zelfs voor muziek. 

● Wanneer de speler objecten hanteert die ook in 
het echt bestaan, verwacht hij ook dezelfde 
geluidseffecten. 

Responsiviteit 

● Maak het voor de speler in het begin al duidelijk 
wat de regels zijn van deze nieuwe wereld. Leer 
hem hoe je kunt zien of iets interactief is of niet. 

● Gebruikt “haptic” om interacties met objecten 
geloofwaardiger te maken. 

● Zorg dat de handen en het hoofd van de speler 
goed getraceerd worden. 

Controls 

● Zorg dat handeling intuïtief aanvoelen, niet per se 
realistisch. 

● Precisie hoeft niet wanneer de speler iets op wilt 
pakken. 

● Vaak wordt “auto-aim” toegepast bij het 
bijvoorbeeld gooien van objecten. 

● Zorg ervoor dat de speler niet al te wilde 
bewegingen hoeft te maken. 
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10. Reflectie 

10.1 kosten baten analyse 

Voor de verschillende spelen die gemaakt zijn waren veel verschillende kosten. Aangezien ik de 
enige developer was die eraan zou werken had ik veel assets nodig die ik niet kon maken in de 
korte periode die ik stage liep. Daarom zijn bijna alle assets uit de asset store gekocht. Voordat 
ik aan TAB zou werken zou een andere developer hier het begin voor maken. Hierdoor had ik 
de basis al voor hoe multiplayer programmeren precies werkt. Zelf had ik hier namelijk 
gelimiteerde kennis over. Gelukkig kon ik altijd bij Saco terecht wanneer er verschillende assets 
gekocht moesten worden. Dit was niet alleen voor mij op het moment gunstig, maar ook voor 
VR Galaxy zelf, aangezien ze deze 3D modellen in de toekomst opnieuw kunnen gebruiken 
voor andere projecten. 
Zelf heb ik ook een aantal kleine 3D modellen gemaakt, wanneer deze niet gevonden konden 
worden in de assetstore. 
 
Ook heb ik de afweging moeten maken om 20 personen per onderwerp te testen. Graag had ik 
natuurlijk met meer personen getest, maar vanwege het aantal tests was dit onmogelijk. 

10.2 Zelfreflectie 

De tests konden beter naar mijn mening.Ik zal de volgende keer eerst goed moeten nadenken 
wat ik eruit wil halen. Waar ik wel zeer tevreden mee ben zijn de standaard vragen die ik bij elke 
test vroeg. Met deze data heb ik vele conclusies kunnen trekken. 
 
Helaas heb ik veel conclusies niet kunnen trekken door uitstekers in de data. Volgende keer zal 
ik meerdere personen testen om deze data toch bruikbaarder te maken. Helaas kon dat dit keer 
niet vanwege het aantal tests dat ik heb uitgevoerd. Het zou kunnen dat voor een toekomstige 
paper het handiger is om één grote tests uit te voeren in plaats van meerdere kleine tests. 
 
Waar ik wel zeer tevreden mee ben is hoe erg ik vooruit ben gegaan in developen. Ik heb nu 
meer ervaring met multiplayer programming, optimisation, VR development, 3D animeren en  
AI ontwikkeling. Wanneer ik terugblik op mijn vorige stage (2 jaar geleden) zie ik dat wat ik toen 
in 5 maanden gemaakt had, ik nu in enkele weken zou kunnen maken. 
 
Al met al ben ik zeer tevreden met deze stageperiode, de scriptie, mijn loopbaan, en de 
toekomstperspectieven die de vorige vier jaar mogelijk hebben gemaakt. Nogmaals bedankt VR 
Galaxy, voor deze onvergetelijke stage. En bedankt HvA, voor de ruimte om mezelf te 
ontwikkelen als professional gamedeveloper.  
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Bijlage 

Bijlage 1: Oculus standard button mapping 
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Button Functions in Menus 

● A: Selecting or accepting an option 

● B: Backing out or cancelling a selection 

● X: Selecting or accepting an option (prefer A) 
● Y: Backing out or cancelling a selection (prefer B) 
● Oculus button: Reserved, not available to developer 
● Menu button (≡): Bring up or dismiss a pause or in-app menu 

● L/R Trigger: Selecting or accepting an option (prefer A) 
● L/R Thumbstick: Menu navigation 

Button Functions in Experience 

● A/B/X/Y: Title-specific actions 

● Oculus button: Reserved, not available to developer 
● Menu button (≡): Bring up or dismiss a pause or in-app menu 

● L/R Grip Button: Picking up/grabbing/releasing objects 

● L/R Trigger: Firing weapons, selecting objects, etc. 
● L/R Thumbstick: Locomotion, teleport, snap turns, etc. 

Notes 

1. Using the Menu button (≡) for menus is strongly recommended, as it provides a 
more consistent experience across titles. 

2. In titles where the user can throw held objects, we recommend using the Trigger 
instead of the Grip Button to perform those actions. 

3. For games using first person locomotion and snap turns, we recommend using 
one Thumbstick (such as left) for movement, and the other for snap turns. 

These guidelines describe the recommended default behavior for most 
applications and situations. If there is a situation which doesn't work well with 
these conventions, the application should choose whatever mapping makes 
the most sense.  
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Bijlage 2: Standaard vragenlijst 

Wat is het geslacht van de speler? 

M V O 

 
Wat is de leeftijd van de speler? 

 

 
Wat is de speler zijn algemene video spel ervaring? 

Null Laag Middel Hoog Zeer hoog 

 
Heeft de speler vaker VR gespeeld? 

Y N 
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Bijlage 3: Vragenlijst Casual Game Design 

Observaties tijdens het testen van de tutorial: 
 
Hoe vaak teleporteert de speler in het eerste level? 

 

 
Hoe vaak gaat de speler dood in het eerste level? 

 

 
Hoe vaak blijft de speler schieten terwijl zijn kogels op waren in het eerste level (minimaal 2 
seconden aan het proberen)? 

 

 
Hoe vaak vroeg de speler iets over de controls? 

 

 
 
Vragen na het spelen: 
 
Vragen: 
 
Hoe goed had de tutorial u voorbereid op de rest van het spel? 
     Slecht                       Goed 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Kreeg u genoeg tijd om te leren hoe het spel werkt in de tutorial? 
Te weinig tijd                  Genoeg tijd 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Was er iets dat u verwarrend en/of onprettig vond aan de tutorial? 
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Andere opmerkingen: 

 

Sources:  https://www.youtube.com/watch?v=on7endO4lPY 
http://gamemodworkshop.com/readings/Playtesting_Game_Design_Workshop.pdf 
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Bijlage 4: Vragenlijst Local Co-op 

Observaties: 
 
Speler vraagt de andere speler om hulp. 

Speler 1 Speler 2 

  

 
Speler deelt tactiek met de andere speler. 

Speler 1 Speler 2 

  

 
Speler maakt een negatief commentaar op de ander. 

 Speler 1 Speler 2 

speels   

serieus   

 
Zet de speler nadruk op het spel samen winnen of de hoogste score halen. 

Speler 1 Speler 2 

winnen/score winnen/score 

 
Tijd dat de spelers over het scorebord aan het discussiëren waren. 

Seconden      
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Vragen na het spelen: 
 
Had je het gevoel dat je het spel ook alleen zou kunnen halen? 

Speler 1 Speler 2 

  

 
Hoe vaak had je de neiging om iets tegen je medespeler te zeggen van 1 tot 5? 

Speler 1 Speler 2 

1 / 2 / 3 / 4 / 5 1 / 2 / 3 / 4 / 5 

 
Wat zou je aan het spel veranderen om de interacties tussen spelers te versterken? 

Speler 1 Speler 2 

  

 
 
Opmerkingen: 
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Bijlage 5: Vragenlijst VR 

Instructies: omcirkel in hoeverre mate u bent beïnvloed door de volgende symptomen op dit 
moment. 
 
1. Algemeen ongemak    Niet  Gering  Matig  Ernstig 
2. Vermoeidheid    Niet  Gering  Matig  Ernstig 
3. Hoofdpijn     Niet  Gering  Matig  Ernstig 
4. Vermoeide ogen    Niet  Gering  Matig  Ernstig 
5. Problemen met scherpstellen  Niet  Gering  Matig  Ernstig 
6. Toenemend speekselvloed   Niet  Gering  Matig  Ernstig 
7. Zweten     Niet  Gering  Matig  Ernstig 
8. Misselijkheid    Niet  Gering  Matig  Ernstig 
9. Moeite met concentreren   Niet  Gering  Matig  Ernstig 
10. « Zwaar hoofd»     Niet  Gering  Matig  Ernstig 
11. Wazig zicht    Niet  Gering  Matig  Ernstig 
12. Duizeligheid met open ogen  Niet  Gering  Matig  Ernstig 
13. Duizeligheid met gesloten ogen   Niet  Gering  Matig  Ernstig 
14. *Vertigo      Niet  Gering  Matig  Ernstig 
15. **Maag bewustzijn    Niet  Gering  Matig  Ernstig 
16. Boeren     Niet  Gering  Matig  Ernstig 
 
* Vertigo is het verliezen van het gevoel van oriëntatie in hoogte. (vergelijkbaar met 
hoogtevrees) 
** Maag bewustzijn is een ongemakkelijk gevoel in de maag wat net geen misselijkheid is. 
Totaal: onderdelen 1 tot 16 (op een schaal van 0 tot 3).  
 
o « Misselijkheid » : onderdelen 1 + 6 + 7 + 8 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16. 
o « oculomotorisch »: onderdelen 2 + 3 + 4 + 5 + 9 + 10 + 11.  
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Bijlage 6: Vragenlijst Immersie 

Aantal vragen dat de speler op heeft gereageerd (X / 5) 

1 2 3 4 5 

 
De gevonden questionnaires waren niet allemaal bedoeld voor VR, daarom heb ik ervoor 
gekozen om een eigen questionnaire samen te stellen gebasseerd op de vragen uit de 
questionnaires van GenTwenty (n.d.), Jennet et al (2008) en Witmer & Singer (1998). 
 
Vragen: 
 
Hoelang denk u dat u gespeeld heeft? 

 

 
Dacht u aan alledaagse gedachten of zorgen tijdens het spelen? 

Niet / zelden / soms / wel /  vaak 

 
Hoe natuurlijk voelde de interacties met de virtuele omgeving? 
Zeer onnatuurlijk                 zeer natuurlijk 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Hoe sterk was uw drang om het spel te stoppen en te zien wat er om u heen gebeurde? 
      Zwak                               Sterk 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Hoe sterk ervaarde u de immersie van het spel? 
Geen immersie                sterke immersie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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