
Educatieve game Ludimo pakt rekenprobleem
aan
Digitaal leren, dat is tot nu toe vooral een boek achter glas. Dat kan effectiever, gemakkelijker en

vooral leuker met Ludimo van de startup Edutainment Games. Een rekengame voor 6 tot 12

jarigen, waarin kinderen hun rekenvaardigheden doelgericht trainen, terwijl zij opgaan in een

eindeloze speelwereld vol rekenavontuur. Ludimo past zich aan op elk individueel niveau, zodat

het kind continu uitgedaagd wordt tijdens het spelen. De game biedt daarmee een uitkomst

voor zowel kinderen die moeite hebben met rekenen, als kinderen die extra uitdaging zoeken.

Een echte rekengame

Edutainment Games onderscheidt zich met Ludimo van andere e-learning in het primair

onderwijs door, naast de didactische inhoud, de focus te leggen op speelplezier. Ludimo is een

echte game, geen rekenboek op de computer. De game wordt maandelijks getest op acht

basisscholen. Leerlingen zijn enthousiast en geven aan dat het ‘een echt spelletje is’ en dat zij

‘zelf op ontdekkingstocht mogen naar de sommen’. Leerkrachten ervaren binnen de huidige

markt een gebrek aan keuze, op het gebied van effectieve digitale leermiddelen: ‘Het ontbreekt

vaak aan een motiverend aspect, wat maakt dat kinderen door willen blijven spelen’.

Edutainment Games wil met Ludimo de intrinsieke leermotivatie vergroten en de didactische

inhoud op een effectieve en leuke manier overbrengen. Hierdoor is het kind op een

ongedwongen manier met de lesstof bezig.

http://www.edutainmentgames.nl/
http://www.ludimo.nl/


Ludimo als educatieve tool

Kinderen zijn continu bezig de wereld om zich heen te ontdekken. Games zijn uitermate

geschikt voor educatie, omdat zij deze nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang kunnen prikkelen.

Doordat de informatie zowel via beeld als geluid wordt aangeboden, met interactieve inhoud,

wordt de lesstof gemakkelijker opgeslagen en verwerkt. Om het kind extra te motiveren kan hij

of zij zelf doelen stellen. Bij Ludimo krijgt de speler een overzicht van de voortgang, waardoor

hij of zij ‘eigenaar’ is van het leerproces. Ouders krijgen wekelijks een overzicht met daarin de

behaalde voortgang en resultaten van hun kind.

Team: alle kennis in huis

Gezien games zijn niet meer weg te denken zijn uit de huidige samenleving, verbazen wij ons er

over dat deze nog steeds niet effectief worden ingezet in het onderwijs. De overtuiging achter

Edutainment Games, is dat games en leren hand in hand kunnen gaan. Het team bestaat uit vijf

mannen en twee vrouwen, tussen de 25 en 34 jaar oud. Edutainment Games is gevestigd bij

incubator UtrechtInc en heeft alle expertise in huis, vanuit zowel de game-industrie als het

onderwijs. De expertises lopen uiteen van programmeur, 2D artist, sound-desinger, gaming &

educatie, game-art & game-design en een orthopedagoog met ervaring in het Speciaal

Onderwijs.

In maart 2016 ontving Edutainment Games een subsidie vanuit het Lokaal Economisch Fonds

(LEF) van de Gemeente Utrecht, voor de ontwikkeling van hun bedrijf.

Externe specialisten

http://edutainmentgames.pr.co/images/213112
http://edutainmentgames.pr.co/videos/22576


OVER EDUTAINMENT GAMES

Geloven dat digitaal leren verder gaat dan 'een boek achter glas', dat games en leren hand in hand gaan; juist in
het onderwijs. Deze overtuiging is de drijfveer achter Edutainment Games. Wij zijn een jong bedrijf dat innoveert
op leerrendement in de applied game industry. We zijn continu bezig aan de zoektocht tussen het vergroten van
motivatie om te leren en de meest effectieve manier om didactische inhoud over te brengen. Een zoektocht waar
games zich als geen ander medium voor lenen!

Om de kwaliteit van de didactiek te kunnen waarborgen zijn externe partijen betrokken.

Edutainment Games krijgt regelmatig feedback van rekenspecialisten van OnderwijsAdvies,

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en de Universiteit Utrecht (UU). Daarnaast is de game

gestoeld op de kerndoelen volgens het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito).

Kijk voor meer informatie en ontdek het zelf op www.ludimo.nl.
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