
Laat uw leerlingen nu kennis maken met 
de mogelijkheden van Games Atelier door 
mee te doen aan de landelijke Mobile Game 
Quest.

In deze quest nemen scholieren uit heel 
Nederland het tegen elkaar op om het 
ultieme locatiegebaseerde spel te maken 
en te spelen. Scholieren van alle leeftijden, 
uit alle klassen van het voortgezet 
onderwijs kunnen deelnemen.

Voor docenten worden er informatiebijeenkomsten 
georganiseerd, waar ze snel en overzichtelijk 
kennismaken met de mogelijkheden van Games 
Atelier. 
In onze agenda vindt u de data en locaties van 
deze bijeenkomsten. Daarnaast kunt u hier een 
gebruikershandleiding en instructiefilm bekijken 
en downloaden. De handleiding stelt u in staat uw 
leerlingen goed te begeleiden tijdens de Mobile 
Game Quest. Games Atelier voorziet u ook van een 
forum, om informatie met collega’s uit te wisselen. 

Ondersteuning

Spelregels
Jury en beoordeling

Een vakjury met daarin game-experts en 
onderwijsdeskundigen beoordeelt alle 
ingezonden spellen. Zij bepalen wie de 
prijzen winnen voor het beste spel in de 
categorieën: secret trail, collect and trade 
en adventure. 

Op de site vindt u de beoordelingscriterica 
en het wedstrijdformulier. 

gamesatelier.nl

Mobile Game Quest
Maken uw leerlingen het ultieme spel?
Kijk voor meer informatie over Mobile Game Quest en het 
inschrijfformulier op www.gamesatelier.nl/gamequest.

Inschrijven kan vanaf 1 november via  de site.

•  De wedstrijd start op 15 november 2008 en sluit op 
13 februari 2009.

•  U ontvangt na aanmelding op de site een inlogcode 
waarmee uw team het spel kan spelen.

• Een team bestaat uit 2 tot 4 leerlingen.
•  Per categorie worden er 3 spellen genomineerd.
•  De prijsuitreiking vindt plaats op 27 maart 2009.
•  Alleen docenten kunnen zich inschrijven voor de 

wedstrijd. Een docent kan meerdere teams uit zijn/
haar klas opgeven.

Games Atelier is een nieuw 
leermiddel, dat aansluit bij de 
belevingswereld van scholieren 
in het voortgezet onderwijs. 
Scholieren gebruiken mobiele 
telefoons, GPS en internet om 
samen spellen te maken, te spelen, 
te delen en achteraf te bekijken. 

http://www.gamesatelier.nl
http://www.gamesatelier.nl/gamequest

