
 

 

Stages bij VSTEP 

Achtergrond VSTEP 

VSTEP (www.vstep.nl) is een Rotterdams bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van entertainment games 

en Serious Games, trainingstoepassingen op basis van gametechnologie. VSTEP is o.a. de ontwikkelaar van 

de game Ship Simulator, die wereldwijd goed verkoopt (20 landen, 7 talen, 300,000 stuks verkocht tot nu 

toe). VSTEP is net gestart met de ontwikkeling van een nieuwe game, een next-gen console aktiegame. 

VSTEP heeft plaats voor een aantal afstudeerders informatica, mediatechnologie, marketing & 

communicatie, 3D modeleren & textureren, en 2D design & concept art. 

(Serious) Game Design 

VSTEP ontwikkelt producten zowel op maat voor klanten, bijvoorbeeld voor de marine, als op eigen 

initatief, bijvoorbeeld nieuwe games en brandweertrainingen. In beide gevallen moet er eerst een gedegen 

ontwerpdocument opgesteld worden, waarin de functionaliteit, gameplay, interactiviteit en interface ontwerp 

beschreven staan. Voor Game Design stagiairs hebben we de volgende opdrachten gedefinieerd: 

 Brand-aan-boord training voor de marine, met behulp van AI agents (Bots).  

 Ship Simulator 2010 design. De toekomstige versie van Ship Simulator zal een aantal nieuwe 

features krijgen zoals zeilschepen, characters, campaign mode, fighting & shooting, underwater 

missions, fishing 

(Serious) Game Prototyping 

Van elk game design word teen prototype gemaakt, vaak zelfs voordat het design klaar is. Bij het prototype 

wordt de meest essentiële gameplay geïmplementeerd, in 1 level of mission. Op basis van de resultaten met 

proefpersonen wordt het design aangepast. Voor Game Development stagiairs hebben we de volgende 

implementatie-opdrachten gedefinieerd voor prototypes van nieuwe games: 

 Level design & environment artist fire-fighter game. We ontwikkelen momenteel een action / 

adventure game over rampen en brandweermannen. De levels zoals beschreven in het game design 

moeten geïmplementeerd worden. 

 Zeilschepen in de Ship Simulator / pirate game. De Ship Simulator game ondersteund momenteel 

alleen motorschepen, maar voor toekomstige versies en afgeleide games willen we graag ook 

zeilende schepen toevoegen. 

 Combat gameplay in Ship Simulator. Concept van schieten en beschoten worden. Ook voor 

toekomstige versies en afgeleide games. 

R&D 

Naast implementeren van game prototypes doen we ook onderzoek en ontwikkeling van speciale onderdelen 

die in meerdere games en trainingsproducten gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld: 

 Extreme weersomstandigheden als tornado’s, superhoge golven. Hiervoor moeten oplossingen 

verzonnen en ontwikkeld worden die een goede performance geven, er overtuigend en 

indrukwekkend uitzien, en een natuurlijk effect hebben op de omgeving en de players. 

 Sound design van de  verschillende games die we maken. Zowel de special-effects als muziek, die 

zich aanpast aan de stemming en scenery. 

Marketing 

Voordat we beginnen aan een game design of ander product doen we eerst een gedegen marktonderzoek. 

Hoeveel vraag is er naar het betreffende product, en hoeveel zijn ze bereid ervoor te betalen? Hoe kunnen we 

het doelpubliek het beste bereiken? Wie is de concurrent en hoe goed verkopen hun producten? Dat en nog 
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veel meer wordt onderzocht en beschreven in een marketingplan. We hebben de volgende onderwerpen voor 

dergelijke opdrachten. 

 Marketing plan offshore operations simulator (trainingsproduct) 

 Marketing plannen van de nieuwe games die in eerdere secties van dit document zijn beschreven. 

 Marketing plan voor de brandweergame die we momenteel ontwikkelen. 

Voor deze opdrachten is een affiniteit met videogames een belangrijk voordeel. Een ondernemersinstelling is 

belangrijk, alsmede uitstekende communicatieve vaardigheden en teamworking. 

Andere stage-opdrachten 

 3D modeling van objecten en omgevingen voor alle games en trainingsprojecten 

 2D design / DTP, voor de user-interfaces van de games, trainingen en Websites die we ontwikkelen. 

 Concept artist, die voor alle game designs en prototypes meehelpt om concept art te maken. 

Informatie? 

Als stagiair wordt je opgenomen in het team van VSTEP, dat bestaat uit bijna 30 mensen, een mix van 

programmeurs, modelleurs, marketing en management. Naast Nederlanders werken er ook mensen met 6 

andere nationaliteiten, waardoor er veel Engels gesproken wordt. De werksfeer is gezellig en informeel. De 

lunch is gratis, samen met het hele bedrijf. De werkplek is op ons kantoor aan het Weena 278 in Rotterdam 

(lopend 5 min. vanaf Rotterdam Centraal).  

Heb je interesse, stuur dan je CV en portfolio naar Pjotr van Schothorst, pjotr@vstep.nl . 

Adres 

VSTEP BV 

Weena 278 

3012 NJ Rotterdam 

010 - 201 4520 
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