INFORMATIE OVER GAMES
De ontwikkeling van games gaat in sneltreinvaart. Van jongs af aan komt je kind in
aanraking met allerlei vormen van games. Om je kind te leren hier goed mee om te
gaan, is het belangrijk dat je hem ook op dit terrein begeleidt en de juiste handvatten
geeft. Er zijn verschillende factoren rondom games om aandacht voor te hebben. Ter
inspiratie en stimulans hieronder een overzicht van het ‘speelveld’.
Drie vragen die je voor jezelf zult moeten beantwoorden bij alle factoren, zijn:
1. Welke dingen vind ik op welke leeftijd geschikt voor mijn kind? Waarom?
2. Wat zijn bespreekpunten en welke grenzen staan niet ter discussie?
3. Welke onderliggende normen, waarden en principes wil ik mijn kind meegeven,
zodat hij gamen later ook zelf een gezond deel van zijn leven kan laten zijn?
Manieren van spelen
- Via een vaste computer
- Via spelcomputer
- Hand held (bijvoorbeeld Nintendo DS)
- App
- Online
Genre
-

Sport
Actie
Avontuur
Geweld
Puzzel
Vermaak
Verzorging
Educatief
Erotisch
Horror

Spelers
-

Eén speler
Meerdere spelers: bekenden in dezelfde ruimte (bijvoorbeeld de wii)
Meerdere spelers: bekenden online
Meerdere spelers: onbekende tegenspelers online (competitie)
Meerdere spelers: onbekende medespelers online (multiplayers; samenwerken)

Tijdsduur
- Korte eenmalige sessies
- Oplopende levels met eindopdracht
(let op: bij oplopende levels neemt de tijdsduur per level langzaam toe)
- Eindeloze levels, vaak uitbreidingen via allerlei gadgets
- Op elk moment op kunnen slaan of pas op kunnen slaan aan het einde van een
opdracht of level

Geld
-

-

-

Betalen voor de aanschaf
(let op: gratis games bestaan niet. Als je een gratis app download heb je ofwel veel reclame,
of je moet al vlug betalen om verder te komen in het spel)
Betalen voor gadgets
Betalen om verder te komen
Bij de meeste games komt dit punt op een gegeven moment. Vaak heb je dan al veel tijd en
energie in het spel gestopt en lijkt een klein bedrag om verder te komen geen probleem. Dit
is echter het begin van een traject dat, vaak ongemerkt, kan oplopen tot hoge bedragen)
Betalen voor uitbreidingen
Betaalwijze: via bitcoins, via sms, via afschrijving.
(let op: voor veel kinderen en jongeren is digitaal betalen niet duidelijk; ze merken soms niet
eens dát ze ‘echt’ geld uitgeven en al helemaal niet hoeveel. Welke keuze je ook maakt, leer
je kind hier goed mee omgaan)

Leeftijdsgrens
PEGI is als het ware de Kijkwijzer voor games. Hoe ga jij om met de leeftijdsgrenzen die op
games vermeld staan (3+, 7+. 12+. 16+, 18+)? Welke grenzen hanteer jij?
PEGI codes toegelicht
Achterop games vermeldt PEGI in symbolen welke elementen voorkomen in games, net zoals
Kijkwijzer dat doet bij films. Dit is de betekenis van de PEGI symbolen:

Geweld

Slecht taalgebruik

Angst

Seks

Drugs

Discriminatie

Gokken

