
STAP 4:
DEFINITIEVE 
4D©-GAME

             Indien het voor iedereen goed voelt,
wordt de protoype-versie omgezet in
een definitieve versie. Foto hiernaast
bijvoorbeeld als oprolbare PVC-versie
van 250 cm bij 250 cm.

Met jou en andere betrokkenen wordt
vervolgens de 4D© Prototype Game
gespeeld.
Jij bent de pion, klopt het? 
Voelt het goed?

Wijzigingen kunnen ter plekke 
worden uitgevoerd op het foam 
tapijt (losse tegels en teksten).

Eventueel is er nog een extra game-
sessie mogelijk.
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Welk probleem, boek, vakgebied,
proces, methode, missie/strategie
etc. gaan we ver-4D©-en?
Welke game past daarbij?
Met de 4D© Intake Game wordt
dit neergelegd als concept; in dit
voorbeeld is Monopoly als game-
vorm gekozen.
Dit concept van Stap 1 wordt als
infographic gemaild ter
beoordeling.
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STAP 2: 
PROTOTYPE MAKEN

Bij akkoord wordt de bovenstaande
concept-versie vervolgens
neergelegd op deze 4D© Prototype 
Game (van 2 bij 2 meter).

STAP 3: 
TEST PROTOTYPE

Impliciet zit er een Train-de-trainer-
onderdeel in het 4D©Serious Game-
maatwerk-product. Je kunt het nu zelf
gaan spelen als gamificator. 
Hoe stoer is dat?! Njoy :)

Het is anders dan anders, wij komen
graag vrijblijvend langs om Stap 1 samen
in 4D©-stijl te beleven (óf online). 

Onderzoek:
een tekst komt 5% binnen, 

een 4D©-beleving 90%.

digitaal meten kennis vóór en ná het
spelen,
1,5m garantie,
online mogelijkheden / bordspel etc.

Inclusief:

https://vanasperenadvies.nl/4d-serious-gaming-academy/creatie-4d-serious-game

