
In deze instructie lees je precies wat je moet 

doen om de serious game Buurtje Bouwen op 

jouw smartphone te kunnen spelen.  

Serious game Buurtje Bouwen

Hoe je Buurtje Bouwen speelt  

Download de game 
Stap A: Pak je smartphone erbij en ga naar de Google Play Store 
(met een Android telefoon) of de App Store (met een iPhone). 

Stap B: Toets in het zoekvenster ‘Buurtje Bouwen’. Download de 
app op je smartphone en installeer ‘m. 
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Klaar voor de start? 

1. Maak een groepje
Stap 1: Maak een groepje van drie, vier of vijf leerlingen en zoek 
samen een plek in het klaslokaal. 

2. Maak een hotspot aan en log daar in 
Buurtje Bouwen kun je alleen spelen in groepjes van drie, vier 
of vijf leerlingen. Elke speler installeert de game op zijn of haar 
telefoon. Om te spelen hebben jullie een hotspot nodig. 

Stap 2A: Besluit wie uit je groepje een hotspot aanmaakt op zijn 
of haar telefoon. Per groepje is er maar één hotspot nodig. Zie de 
uitleg op de volgende bladzijde.

Stap 2B:  Zorg dat iedereen in je groepje inlogt op de hotspot.

Stap 2C: Open Buurtje Bouwen op je eigen smartphone, als je dat 
nog niet had gedaan. 

3. Kies een scenario 
Je docent vertelt welk scenario jullie gaan spelen. 

Stap 3: Kies het scenario in de app. 

iPhone
1.  Open Instellingen en ga naar Mobiel 

netwerk.
2.  Tik op Persoonlijke hotspot en 

zet de functie aan door op het 
schakelaartje te drukken.

3.	 	Voer	bij	wifi-toegang	een	
wachtwoord in om je persoonlijke 
hotspot te beveiligen. Kies een 
simpel wachtwoord. 

De	wifi-hotspot	is	nu	geactiveerd	en	klaar	voor	gebruik.	Andere	
leerlingen zien nu op hun telefoon het netwerk ‘iPhone van 
leerling X’ verschijnen. Geef het gekozen wachtwoord aan deze 
leerlingen,	zodat	ze	de	wifi-hotspot	kunnen	gebruiken.
Vergeet niet om de persoonlijke hotspot na gebruik weer uit te 
schakelen, anders loopt de accu van je iPhone snel leeg.

Android
1.  Ga op je Android telefoon naar 

Instellingen > Meer > Tethering 
en mobiele hotspot. De naam van 
de menu-opties kan per toestel 
verschillen.

2.  In ‘Tethering en mobiele hotspot’ 
kun je een naam, wachtwoord 
en beveiligingsmethode kiezen. 
Kies een herkenbare naam en een 
geschikt wachtwoord.

3.  Wanneer je de hotspot vervolgens 
activeert,	zie	je	in	de	notificatiebalk	
een icoontje. Hiermee check je of 
de mobiele internetverbinding door 
andere apparaten gebruikt kan 
worden.

Vergeet niet om de persoonlijke hotspot na gebruik weer uit te 
schakelen, anders loopt de accu van je telefoon snel leeg.

4. Maak kennis met de buurt
Jullie kunnen starten met de game zodra alle leerlingen in de 
groep verbonden zijn met de hotspot. In de game is elke leerling 
een buurtbewoner. In het startscherm zie je een aantal karakters 
en huizen. Jij bent een van deze karakters en woont in een van 
de huizen. Je weet nog niet wie de andere karakters zijn, en in 
welk huis zij wonen. 

Stap 4A: Praat met je medespelers om erachter te komen wie ze 
zijn en waar ze wonen. Sleep ze naar het juiste huis. 
Als iedereen in het juiste huis zit, verschijnt er een stemknop 
onderin het scherm.

Stap 4B: Houd de stemknop ingedrukt. Als iedereen in je groepje 
de knop drie seconden tegelijk indrukt, komen jullie allemaal in 
het volgende scherm.

5. Start met spelen 
Het spel kan beginnen zodra iedereen het juiste scenario heeft 
gekozen. Een spelronde duurt maximaal vijftien minuten. Als de 
tijd op is, dien je je voorstel in.

Zo maak je een wifi-hotspot


