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Kodu Curriculum: Starten met toetsenbord en muis 

PC Requirements 

Kodu heeft een windows system nodig 

DirectX9 graphics 

Shader Model 2.0 of hoger 

Hoe je directx versie te checken 

 Voor Windows 7 of Vista: In het Startmenu type Cmd in de zoekbox 

 Voor Windows XP:  In het Startmenu kies Run en type dan Cmd  

 Daarna, type Dxdiag.  Het eerste tabblad zal de directx versie laten zien 
 

Als je niet .NET Framework v3.5 en XNA Game Studio v3.1 geïnstalleerd hebt, dan zal het 

installatieprogramma je dit laten doen 

 

Download Kodu van http://www.kodugamelab.com 

 

 

 

 

 

Kodu optimaliseren voor je pc 

De framerate is goed als de game makkelijk speelt. (in ieder geval 20 frames per seconde)  

Als Kodu schokkerig is dan zijn er mogelijkheden om dit aan te passen. 

Hoe kan ik zien wat het aantal frames per seconde is? 

Selecteer “Configure Kodu Game Lab” vanuit het programma menu in windows, er wordt nu een 

toolkit geopend.  Check hiermee “Frames per Second”   



Starten met KODU Gamelab 

 

De volgende keer dat je Kodu Gamelab start zal het aantal frames per seconde weergegeven 

worden.  Dit kan weer uitgezet worden door in het configuratie programma “frames per second” 

weer uit te vinken.  

Hoe kan ik de framerate verbeteren? 

 Ga van Shader Model 3 (wanneer geselecteerd) naar Shader Model 2 in het 
configuratiescherm 

 Deselecteer Fullscreen 

 Gebruik het dropdown menuutje om de schermresolutie te wijzigen – Grafisch wordt het 
minder, maar er zal dan minder processorkracht nodig zijn. 

 Uncheck de drie grafische opties (glow, anti-aliasing and animation) 
 

LAPTOPS: Op sommige laptops met een geintegreerde grafische controller zal Kodu niet goed 

werken. Het is echter wel mogelijk om te programmeren in deze situatie. De game spelen wordt 

alleen veel lastiger. 
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Het programma starten 

1. Je kan Kodu vinden onder de 
Microsoft Research tab in het 
start menu 

 

 

 

 

 

 

 

2. Als Kodu opgestart is kies je 
voor “Load World”  
 
Als je daar bent kun je kiezen 
voor een het maken van een 
nieuwe game of je kan werken 
met een bestaande game. 

 

 

 
Voor meer informatie over het navigeren binnen Kodu ga je naar (Engels):  

http://community.research.microsoft.com/blogs/kodu/archive/2010/01/15/tutorial-1-
basic-navigation.aspx 

 

http://community.research.microsoft.com/blogs/kodu/archive/2010/01/15/tutorial-1-basic-navigation.aspx
http://community.research.microsoft.com/blogs/kodu/archive/2010/01/15/tutorial-1-basic-navigation.aspx
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Werelden ontdekken 
 

1. Nadat je  “Load World” hebt gekozen kan je 
kiezen voor een bestaande game of voor een 
“empty world” waarin je opnieuw kan 
beginnen. 
 
Het is aan te raden om eerst eens te gaan 
kijken bij de bestaande werelden.  
(Sommigen zijn volledige spellen, anderen 
hebben nog geen gameplay, maar alleen een 
omgeving.) Ze staan staandard gesorteerd op 
datum, maar via het filter bovein kan je ook 
op een andere manier zoeken. 
 

 

 

2. Standaard zijn alle werelden te zien. 
Sommigen zijn getiteld “Tutorial”, om je te op 
weg te helpen en anderen worden 
“technique” genoemd om een bepaalde 
procedure te demonstreren 
Het bekijken van een Tutorial is erg aan te 
raden.  Met de pijltjestoetsen kan je door de 
tutroials heen scrollen. 
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Alle werelden starten in Play mode 

Alle werelden starten in de Play mode omdat er 

misschien instructies nodig zijn die je vertellen 

hoe de verschillende games werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor gedetailleerde info over het “load level”menu (Engels): 

http://community.research.microsoft.com/blogs/kodu/archive/2010/01/29/tutorial-3-
load-level-menu.aspx 

 

http://community.research.microsoft.com/blogs/kodu/archive/2010/01/29/tutorial-3-load-level-menu.aspx
http://community.research.microsoft.com/blogs/kodu/archive/2010/01/29/tutorial-3-load-level-menu.aspx
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De code bekijken 
  

3. Druk escape om te editten, je kan dan 
ook zien hoe een wereld gemaakt is.  
 
Je ziet een etalage strip met tools die 
je ter beschikking hebt. 

 

 

 

 

 

4. Het Kodu Icoon laat je een nieuw 
karakter of object toevoegen door te 
klikken in een ruimte waar zich nog niet 
een object bevindt. Of je kan een 
bestaand object editen door het te 
selecteren met de puck. 
Er zijn meer dan 20 verschillende 
karakters, allemaal met hun eigen 
mogelijkheden. 

 

5. Om de code te bekijken beweeg je de 
puck naar .  
 
Het object zal gaan gloeien, klik er 
met rechts op, selecteer program en 
je kan de code zien. 

 

 

Voor meer info over de editing tools (Engels): 
http://community.research.microsoft.com/blogs/kodu/archive/2010/01/21/tutorial-2-
edit-tools.aspx 

http://community.research.microsoft.com/blogs/kodu/archive/2010/01/21/tutorial-2-edit-tools.aspx
http://community.research.microsoft.com/blogs/kodu/archive/2010/01/21/tutorial-2-edit-tools.aspx
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Een nieuwe wereld creëren – Terrein en Karakters 
 

 
 

Om een nieuwe wereld te creëren moet je eerst een stuk land (terrein) hebben.   

 

Terrein kan je maken door te verfen met het terrein gereedschap. Je kunt een kleur selecteren en  

bepaalde verfkwast (vierkant, rond, vierkante paden en ronde paden). 

 

Met de rechter pijltjestoets kun je de kwast groter maken (kleiner met links). Je kan dan makkelijk 

een groter stuk land neerleggen. Als je heel precies wilt tellen dan is het beter om per blokje te 

werken. 

 

 De andere gereedschappen om het terrein te bewerken zijn om het te verlagen en te 
verhogen (Bergen en dalen maken), om te egaliseren en om het landschap een ruw uiterlijk 
te geven. 

 Water dat toegevoegd wordt, moet terrein of land onder zich hebben. Standaard start elke 
wereld met “glazen muren” die ervoor zorgen dat het water op zijn plaats blijft. En niet van 
het land af kan stromen. 

 Als je een landschap gecreëerd hebt, dan kun je objecten en karakters toevoegen en 
programmeren op de manier zoals boven beschreven. 
 

Voor details over de verschillende karakters (engels):  
 
http://planetkodu.com/tutorials/view/Introducing_the_Bots 

http://planetkodu.com/tutorials/view/Introducing_the_Bots
http://community.research.microsoft.com/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Blogs.Components.WeblogFiles/kodu/PaintTool.png
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Programmeren in Kodu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Alle Kodu code regels starten met een “when” conditie, gevolgd door een “do” conditie die 
uitgevoerd moet worden. De keuze van de code tegels (tiles) wordt bepaald door wat er  
voor staat. Als er geen “when” tegels zijn geprogrammeerd dan zal de actie bij “do”altijd 
gedaan worden. 

 Het “switch to page x’” wordt uitgevoerd als er een bepaalde toestand of gebeurtenis is 
bereikt.  

 Druk op f1 om te kijken wat een bepaalde tegel doet. (help) 
 Elk help scherm geeft voorbeelden hoe je ene bepaalde tegel moet gebruiken. De 

voorbeeld code kan direct ingevoegd worden door op de A te klikken. Je kunt door 
voorbeelden scrollen door op de L in de cirkel aan de linkerkant te klikken. 
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Code uitproberen 

Als je klaar bent met programmeren of wanneer je de code wilt uitproberen die je net geschreven 
hebt, druk je op escape om naar het Gereedschap menu terug te keren, druk nogmaals op 
escape om de game te starten.. 

 

 


