
  

Lancering Serious Game 

Bouw een huis! Nieuw: Gratis Serious Game voor 
jongeren van 10 tot 14 jaar 
  

  

 

Het bouwen van een droomhuis... wat komt daar allemaal 
bij kijken? 
Daar kom je achter in de game 'Bouw een huis', die op initiatief van 

de Bibliotheek Heusden is ontwikkeld. Je gaat in de game aan de slag 

met het bouwen van je droomhuis. 

Je ontvangt een budget en moet zelf keuzes gaan maken. Je ervaart 

dat de keuzes die je maakt van invloed zijn op onder andere de 

duurzaamheid en de waarde van je huis. 

Dit hoef je niet alleen te doen. In de game wordt je geholpen door je 

vrienden en door bedrijven uit de gemeente Heusden. Deze ontmoet 

je tijdens de uitleg in het begin van het spel. 

lees meer >  

  

 

 

Speel gratis mee! 
Kan je niet wachten om zelf aan de slag te gaan? De app is gemaakt 

voor jongeren tussen de 10 en 14 jaar, maar is door iedereen te 

spelen. Dit doe je door de Bibendo app op je telefoon of tablet te 

downloaden. Vervolgens kan je in de app naar de game zoeken of de 

QR code scannen zodat je direct in de game komt. 

 

Unieke samenwerking 

De game laat spelers op een leuke manier kennis maken met 

techniek. “Een baan in de techniek is niet gevaarlijk of vies, het is juist 
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veelzijdig, leuk en uitdagend!” Aldus Sergei Versteeg, directeur van de 

Bibliotheek Heusden. 

Het initiatief voor het ontwikkelen van de game kwam van de 

Bibliotheek, maar de app is niet door ons alleen ontwikkeld. Het was 

een brede samenwerking waarbij het bedrijfsleven door de bedrijven 

Van Beek, Van Delftgroep en VPT Versteeg werd vertegenwoordigd. 

Vanuit het onderwijs heeft SG De Overlaat meegewerkt en de 

culturele sector werd vertegenwoordigd door het Pieck en natuurlijk de 

Bibliotheek zelf. Ook de gemeente Heusden is nauw betrokken bij het 

project. 

Een unieke samenwerking waarbij ieder zijn of haar kennis inbracht. 
 

 

 

Lancering van de app 
Op 13 april is de Serious Game 'Bouw een huis' live gegaan. Bij deze 

lancering waren de partners die samen met de Bibliotheek Heusden de 

app ontwikkelt hebben aanwezig. Maar ook andere bedrijven en 

partners die of zijdelings betrokken waren bij de game waren 

aanwezig. 

 

De sprekers haalden allen het belang van de technische sector voor 

deze regio aan. De jeugd vroegtijdig kennis laten maken met techniek 

zorgt voor meer interesse als ze zich later gaan oriënteren op de 

arbeidsmarkt. Ook was er veel lof voor de samenwerking tussen de 

partners. Nu gaan we er samen voor zorgen dat de game zo veel 

mogelijk gebruikt wordt. Bijvoorbeeld tijdens open dagen van 

bedrijven, tijdens lessen op school maar ook door de game zoveel 

mogelijk te delen. 

 

Hoe je bij de Bibendo-app en de QR-code komt? Klik op de oranje 'lees 

meer' knop in het eerste item van deze nieuwsbrief! 
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