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Voorwoord en Leerdoel 
Het onderwerp robotica is een onderwerp waar je veel kanten mee op kan. Kijk goed om je heen en je 
ziet her en der de robots rondrijden (die bijvoorbeeld grasmaaien, stofzuigen of dweilen). Bij Lely zijn er 
robots die koeien melken, voer geven of - aanschuiven en poep wegschuiven. Zo zijn er ontzettend veel 
toepassingen waar apparaten werkzaamheden overnemen van mensen. Met deze workshop gaan we 
verder kijken in de wereld van ‘robotica’. Het algemene leerdoel van deze workshop is: 

 

Ik begrijp dat robotica het vakgebied is dat zich bezighoudt met de theoretische 
en praktische toepassingsmogelijkheden van robots. Ik kan uitleggen waar robo-
tica voorkomt. Ik heb stap voor stap geleerd wat de basis is om een robot te pro-
grammeren en te laten doen wat je wilt. Ik kan een robot eenvoudige opdrachten 
laten uitvoeren door de code die ik in een programma heb geschreven. 

 

Het programma is opgezet in vijf delen: 

Deel Opdracht Locatie Duur 
1 Voorbereidende opdracht In/met de klas 1,5 uur 
2 Workshop Lentiz Kastanjedal 3 uur 
3 Tussentijdse opdracht In/met de klas 1,5 uur 
4 Workshop Lentiz Kastanjedal 3 uur 
5 Eindopdracht In/met de klas 1,5 uur (+) 

 

Een ander doel dat we willen bereiken is dat iedereen veel plezier heeft tijdens het behandelen van het 
onderwerp Robotica. Met iedereen wordt bedoeld: de kinderen, de leerkracht en de coaches bij Go-
Dare. 

 

Dit onderwerp zit in de logische hoek en vraagt wiskundig inzicht. Om iedereen er zoveel mogelijk uit 
het onderwerp te laten halen, willen we vanuit het GoDare team beschikbaar zijn voor vragen, hulp of 
opmerkingen. Schrijf op een ‘vragenbord’ alle vragen op, zodat op een vastgesteld moment deze vra-
gen besproken kunnen worden door de leerkracht en het GoDare team.  
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1 Voorbereidende opdracht 
1.1 Leerdoelen 

1. Ik kan in mijn eigen woorden vertellen wat een robot is. 
2. Ik kan benoemen waar robots gebruikt (kunnen) worden. 
3. Ik weet hoeken te benoemen van 0 tot 360 graden. 
4. Ik kan sequentieel (na elkaar volgend) denken en dit gebruiken om te programmeren. 

 

1.2 Robots en programmeren 
1.2.1 Hoe ziet een robot eruit? 
Wat zie je voor je als je aan een robot denkt? Maak een schets en omschrijf wat de robot doet/kan. 

Ruimte om te schrijven of te schetsen 
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1.2.2 Toepassen van robots 
Denk na over een toepassing, klus of herhalende activiteit die (in de toekomst) door een robot zou kun-
nen worden overgenomen. Schrijf deze toepassingen op en bewaar ze voor bij de eindopdracht. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
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1.2.3 Programmeer je klasgenoot 
Benodigd:

• Boterham 
• Bord 
• Mes 
• Pot pindakaas 

• Groot vel papier 
• Pennen of viltstiften 
• Post-it 

 

Werkinstructie 

• Schrijf bovenaan het vel ‘Start’ en onderaan ‘Stop’.  
• Schrijf of teken iedere instructie op een post-it papiertje. 
• Plak de instructies op het grote vel, op de juiste volgorde vanaf ‘Start’ naar ‘Stop’ en zo gedetail-

leerd mogelijk. 
• Geef je klasgenoot het geschreven programma 
• Hij/zij voert stap voor stap, heel precies, de instructies die zijn opgeschreven. 
• Als het nodig is, pas je het programma aan en voer je opnieuw de instructies uit. 

 

Sequentieel programmeren 

Wat je nu hebt gedaan is sequentieel programmeren. Hoe zou jij sequentieel programmeren omschrij-
ven in je eigen woorden? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Schrijf de voordelen op: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Schrijf de nadelen op:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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1.3 Hoeken van 0 tot 360 graden 
Luister naar de uitleg van de leerkracht. Hieronder is ruimte voor aantekeningen. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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1.4 Draai het wiel rond 
1. Hoeveel graden is het wiel gedraaid? Je vergelijkt altijd met het eerste plaatje en het wiel draait 

altijd met de klok mee. 

Vul in: 

     

Start 
 

Start + ___ 
graden 

Start + ___ 
graden 

Start + ___ 
graden 

Start + ___ 
graden  
(= ___ 
omwenteling) 

 

2. Hoeveel graden is het wiel gedraaid? Je vergelijkt altijd met het eerste plaatje en het wiel draait 
altijd tegen de klok in. Laat de kinderen hun antwoorden invullen in hun werkboek.  

 Vul in:  

     

Start 
 

Start - ___ 
graden 

Start - ___ graden Start - ___ 
graden 

Start - ___ graden  
(=___ 
omwenteling 
tegen de wijzers 
van de klok in) 

3. Vraag: Uit hoeveel graden bestaat een volledige omwenteling van een wiel? 
Antwoord: _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

4. Pak de hoepel en meet de volgende afstanden:  
a. Meet de afstand tussen de 2 kleuren tape (dit is de diameter van de hoepel op) 

Antwoord: ___________________________________________________________________ 
b. Zet de hoepel rechtop dat één van de tapes precies op de grond raakt. Plak een stukje tape 

op de plek waar de tape de grond raakt  
c. Rol de hoepel precies 1 rotatie/omwenteling en plak een stukje tape op de plek waar de tape 

de grond raakt. 
d.  Meet de afstand van de eerste tape tot de volgende tape.  

Antwoord: ___________________________________________________________________ 
e. Ga naar internet en zoek naar pi, zoek op de rekenmachine het teken ’𝜋𝜋’. Wat valt op?  

Antwoord: ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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1.5 Meten van hoeken 
Wat kan je gebruiken om erachter te komen hoeveel of hoever een persoon, wiel of auto gedraaid is?  

Kruis de goede antwoorden aan: 

Geodriehoek 

Meetlint 

Thermometer 

Hoeksensor 

Multimeter 

Gyroscoop 

 

 

 

1.5.1 De geodriehoek 
 

Wanneer kun je een geodriehoek goed gebruiken?  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

  

∠ = ? 
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1.5.2 De hoeksensor 
1. Streep het foute antwoord door:  

Deze hoeksensor bestaat uit 1 deel / 2 delen. 

2. Geef bij a en b aan welk deel aan het draaiende gedeelte vastgemaakt moet wor-
den en welk deel aan het vaste gedeelte. Vertel waarom: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

3. Leg in eigen woorden uit hoe de sensor werkt: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

  

a ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b ______________ 
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1.5.3 De Gyroscoop 
1. Streep het foute antwoord door:  

De gyroscoop bestaat uit 1 deel / 2 delen.  

2. Zet in de 1e tekening hieronder een hokje om het deel dat wordt gebruikt in de gyroscoop. 

 

 

 

3. Leg in eigen woorden uit hoe de sensor werkt: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

4. Welk speelgoed maakt gebruik van dezelfde techniek en hoe dan? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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1.6 Quizzzz 
Tijd voor een korte quiz. 

Vraag Antwoorden 
Een algoritme is 1. Een verzameling instructies zonder volgorde 

2. Één instructie regel 
3. Een reeks opeenvolgende instructies 
4. Een programma uitvoeren 

 
Een programmeertaal is 1. Een taal die alle Spanjaarden begrijpen 

2. Een taal die computers begrijpen 
3. Een taal die alle Nederlanders begrijpen 
4. Een taal met alleen maar nullen en enen 

 
Welk figuur loop je met het volgende algoritme? 
1: Doe één stap vooruit 
2: Doe één stap naar links 
3: Doe één stap naar achter 
4: Doe één stap naar rechts 

1. Een rondje 
2. Een vierkant 
3. Een driehoek 
4. Geen figuur, ik kom toch weer terug op de-

zelfde plek. 
 

Welke instructie hoort op de stippellijn? 
1: Haal het deksel van de pot pindakaas 
2: ………………………………………………… 
3: Haal met het mes wat pindakaas uit de pot 
4: Smeer met het mes de pindakaas op de boter-

ham 
 

1. Pak het mes op 
2. Leg de boterham op het bord 
3. Pak de boterham 
4. Haal de boterham uit de broodzak. 

Lees de volgende stelling door: 
1: Als iemand een halve slag linksom draait, 

heeft hij een draaiing gemaakt van -180 gra-
den 

2: Als iemand -90 graden draait óf 270 graden, 
kijkt hij in beide gevallen dezelfde richting op 

1. Alléén stelling 1 is waar 
2. Alléén stelling 2 is waar 
3. Beide stellingen zijn niet waar 
4. Beide stellingen zijn waar 

Sequentieel programmeren betekent: 1. Dat je met één instructie alle opdrachten laat 
doen 

2. Dat je alle instructies achter elkaar zet 
3. Dat de computer zelf de instructies verzint 
4. Dat je de instructies laat herhalen 

 

Welke vragen (met antwoorden) zou je nog zelf kunnen verzinnen over programmeren? (minimaal 2) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
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1.7 Engelse termen 
Het is mogelijk dat er geprogrammeerd wordt in de eigen taal, maar de basistaal van de computertaal 
is de Engels. Als je leert programmeren met de Engelse termen, hoef je niet meer te zoeken naar verta-
lingen en hoef je geen tweede programmeertaal uit je hoofd te leren. Tijdens de workshop ga je pro-
grammeren met de Engelse termen. Om je een beetje voor te bereiden hebben we hier een aantal En-
gelse termen opgeschreven die tijdens de workshop worden gebruikt: 

 

Engels Nederlands 
When program starts Als het programma opstart 
Display Laat zien 
When center button is pressed Als de middelste knop wordt ingedrukt 
Write Schrijf 
Move Beweeg/Rij 
Rotations Rotaties 
Degrees Graden 
Speed Snelheid 
Straight Rechtuit 
Left Links 
Right Rechts 
Forward Vooruit 
Backward Achteruit 
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2 Workshop 1 
2.1 Leerdoelen 
2.1.1 Hoofddoel 
• Ik weet wat een programmeeromgeving is en ik kan zo’n programma gebruiken om een robot te 

programmeren. 

2.1.2 Subdoelen 
• Ik leer de basisbeginselen van programmeren en kan deze toepassen om problemen op te lossen. 
• Ik kan (eenvoudig) programmeren met het EV3 Classroom programma en dit programma naar de 

robot downloaden. 
• Ik weet wat sequentieel (stap voor stap) programmeren is en kan dit uitleggen. 

2.2 Algemeen 
1. Start de computer op 
2. Start het programma EV3 Classroom.  
3. Selecteer onder het kopje ‘Recent projects’ de knop [+ New Project] 
4. Links bovenin staat nu een tab ‘Project 1’. Selecteer de 3 punten om het project 

een eigen naam te geven.  

 

 

5. Zet de ‘Brick’ aan en wacht totdat de ‘Brick’ helemaal is opgestart 
6. Druk op de knop [connect] 

 

 

7. Zoek en selecteer het nummer dat op de ‘Brick’ is geplakt.  
8. Zodra de verbinding is gemaakt verandert het pictogram naar de groene 

kleur en alle aangesloten sensoren worden getoond:  
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2.2.1 Maak een programma 
1. Opdracht: Zorg ervoor dat de ‘Brick’ (het programmeerbare deel) opstart met 

een glimlach!  

 
2. Selecteer in de linker kolom ‘DISPLAY’ (1) en sleep ‘display [Eyes / Neutral ˅]’ (2) onder het blokje 

‘when program starts’ (3). 

 

 

9. Maak de instellingen (4 en 5). 

 

 
10. Rechtsonder staan 2 knoppen:  

• De download-knop (6) download het project naar de ‘Brick’, 
maar start het programma niet.  

• De play-knop (7) start het project direct na het downloaden. 
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2.2.2 Knoppen 
De ‘Brick’ heeft 6 knoppen, zie het figuur hieronder: 

 

In het basismenu hebben de knoppen de volgende functies:

1. Omhoog (up) 
2. Rechts (right) 

11. Midden (center) 
12. Omlaag (down) 

13. Links (left) 
14. Nee (no)

De knoppen 1 t/m 5 kunnen worden gebruikt voor allerlei opdrachten in het programma.  

Knop 3 wordt gebruikt voor het opstarten van de ‘Brick’. 

Knop 6 wordt gebruikt om een programma op elk moment te kunnen beëindigen en om de ‘Brick’ af te 
sluiten en uit te schakelen.  
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2.3 Laat de robot rijden 
2.3.1 Vooruit of achteruit 
Start een nieuw project en geef het een naam. 

1. Pak en sleep het ‘on button’-blok naar de werkruimte 

 

 

2. Maak onderstaand programma af en download het naar de ‘Brick’. 

 

 

3. Omschrijf wat de wagen doet na het indrukken van de: 

a) ‘Omhoog’-knop: _______________________________________________________
 _______________________________________________________ 

b)  ‘Midden’-knop: _______________________________________________________
 _______________________________________________________ 

c)  ‘Omlaag’-knop:  _______________________________________________________
 _______________________________________________________ 
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4. Welke afstand heeft de wagen afgelegd nadat de wielen 2 rotaties/omwentelingen hebben ge-
maakt? Meet dit op met een liniaal: __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

5. Bereken de afstand van 1 rotatie: : __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

6. Meet de afstand vanaf de parkeerplaats tot de eerste bocht naar links. Zie figuur hieronder: 

 

a) Afstand (L) tussen A en B = : _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

b) Bereken het aantal rotaties dat je moet invullen om vanuit de parkeerplaats bij de bocht aan te 
komen: ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

7. Vul de berekende waarde in op de computer, download het programma naar de ‘Brick’ en contro-
leer of de wagen stopt op de plek waar hij naar links moet draaien.  
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2.3.2 Linksom of rechtsom 
Maak onderstaand programma en download naar de ‘Brick’. 

 

1. Omschrijf wat de wagen doet na het indrukken van de: 

a. ‘Links’-knop: _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

b.  ‘Enter’-knop: _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

c. ‘Rechts’-knop: _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________ 

2. Hoever draait de wagen als je ‘0.753’ rotatie invult? _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

3. Hoever draait de wagen als je ‘0.377’ rotatie invult? _____________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Maak gebruik van de tabel van bijlage 6.2 Tabellen om de robot een bepaalde hoek te laten draaien’ op 
pagina 44 om de draaiing van de wagen preciezer te maken.  



 

 21 

2.3.3 Bestuur de wagen door het parcours 
Zet de wagen op de parkeerplaats. Gebruik de knoppen op de ‘Brick’ om de hooibalen naar de koeien in 
het groene vlak te schuiven. Voorkom dat je de wagen moet oppakken om hem in de goede richting te 
zetten. 

Schrijf alle vragen en opmerkingen op die tijdens deze oefening te binnen schieten. 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________  
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2.3.4 Programmeer de wagen door het parcours 
In de vorige opdracht was er voor iedere beweging van de wagen een druk op de knop van jou nodig. 
Dat is niet het doel van een robot, want die moet het helemaal ‘zelf’ kunnen doen. De opdrachten die 
nodig zijn om in alle richtingen te kunnen rijden ken je nu. Zet de opdrachten zo achter elkaar dat je een 
compleet programma krijgt. 

De wagen moet het hele parcours afleggen nadat jij één keer op een besturingsknop hebt gedrukt. Hij 
moet starten vanaf de parkeerplaats. De wagen stopt als de koeien aan de rechterzijde van de muur zijn 
gevoerd* en een klein stukje achteruit is gereden.  

* De hooibalen liggen zo dicht mogelijk voor de koeien in het groene vak. 

Schrijf- en ontwerpruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het programma naar de ‘Brick en test het programma. Is het gelukt?  
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2.3.5 Uitloopopdracht: Voer ook de andere koeien 
Breidt het programma verder uit dat ook de koeien aan de linkerzijde van de muur worden gevoerd.  

Schrijf- en ontwerpruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het programma naar de ‘Brick en test het programma. Is het gelukt?  
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3 Tussentijdse opdracht 
3.1 Leerdoelen 
• Herhaling: Ik kan de technische termen uit de wereld van robotica benoemen en in mijn eigen 

woorden uitleggen wat ze betekenen. 
• Ik kan de technische termen van workshop 2 benoemen en in mijn eigen woorden uitleggen. 
• Ik weet wat iteratieve (herhalende) en conditionele handelingen zijn en kan dit uitleggen. 
• Ik kan voorbeelden geven van sequentieel, iteratief en conditioneel programmeren. 
• Ik weet hoe ik de omtrek van cirkels moet berekenen en kan dit gebruiken om de afgelegde af-

standen te meten. 

 

3.2 Terugkoppeling 
3.2.1 Moeilijke woorden 
Welke termen heb je in de laatste workshop gehoord? En wat betekenen die termen? Schrijf de moei-
lijke woorden op en zet in eigen woorden de uitleg achter het woord. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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3.2.2 Hoe werken de variabelen in een instructie? 
Om een beweging in gang te zetten wordt het volgende instructieblokje gebruikt: 

 

1. Wat moet je in het onderstaand figuur invullen om de wagen met een snelheid van 25% vooruit te 
laten rijden en de motor 180 graden te laten draaien? Kruis ook aan of het gaat om rotations (rota-
ties/omwenteling), degrees (graden) of seconds (secondes). 
 

 

 
 

2. Hoeveel centimeter zou de wagen afleggen als de wielen 180 graden zouden draaien? (D=5,5 cm, 𝜋𝜋 
= 3,1416) Gebruik deze formule: 
 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝐴𝐴 [𝑐𝑐𝑐𝑐] =  𝜋𝜋 ∗  𝐷𝐷[𝑐𝑐𝑐𝑐] ∗
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 ℎ𝑜𝑜𝐴𝐴𝑜𝑜 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜𝑟𝑟

360
 

 
Antwoord: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
*De afgelegde hoek van de rotor betekend hoeveel graden deze is gedraaid. Een kwart is 90 gra-
den, een half 180 graden, driekwart 270 graden en een hele ronde 360. 
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3. Wat moet je in de onderstaande figuren invullen om de wagen achteruit te laten rijden met een 
snelheid van 25% en de motor 180 graden te laten draaien? Vul de juiste waarden in en kruis de 
goede instelling aan. Er zijn dus twee mogelijkheden: 

 

of 

 

4. Hoeveel centimeter zou de wagen afleggen? 
Antwoord: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

5. Wat gebeurd er als beide ingevulde voorwaarden negatief zijn?  
Antwoord: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

6. In welke richting rijdt de wagen en hoeveel centimeter zou de wagen nu afleggen? 
Antwoord: _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

Luister naar de uitleg van de leerkracht. Hieronder is ruimte voor aantekeningen. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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3.3 Programmeren 
3.3.1 Sequentieel algoritme 
Schrijf een sequentieel (stap voor stap) algoritme voor onderstaand plaatje.  

 

Gebruik: 

1. Stap vooruit 
Draai linksom 
Draai rechtsom 

 

Programma 
___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Vragen: 
1. Wat vind je van het programma dat je net hebt geschreven? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. Zoek een klasgenoot die jouw programma wilt uitvoeren. Is het uitvoerbaar door je klasgenoot? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

3. Welke herhaling zit er in het geschreven programma? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 

Luister naar de uitleg van de leerkracht. Hieronder is ruimte voor aantekeningen. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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3.3.2 Conditioneel en herhalingen 
Schrijf een algoritme met de volgende voorwaarde (conditie): Doe de volgende stappen totdat het ‘eind-
punt’ is bereikt. Probeer de herhalende stappen (iteratie) met zo min mogelijk regels code op te schrij-
ven.  

Gebruik: 

1. Stap vooruit 
2. Draai linksom 
3. Draai rechtsom 
4. Doe de volgende stappen totdat 

het ‘eindpunt’ is bereikt: 

(….. 
…… 
…… 
) 

 

 

 

 

Programma 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Vragen 
1. Wat vind je van het programma dat je net hebt geschreven? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. Is het uitvoerbaar door je klasgenoot? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

3. Welke voorwaarde zit in jouw programma? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

4. Zit er nu nog een herhaling in het programma (komt er een regel twee of meer keer voor)? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
Luister naar de uitleg van de leerkracht. Hieronder is ruimte voor aantekeningen. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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3.3.3 Meerdere condities in één programma 
Schrijf een programma waar iedere uitvoerende regel maar 1 keer voorkomt. Er mogen meerdere con-
dities gebruikt worden. 

 

1. Stap vooruit 
2. Draai linksom 
3. Draai rechtsom 
4. Doe de volgende stappen totdat  

het ‘eindpunt’ is bereikt  

(…... 
…… 
…… 
) 

5. Als ‘…….’ dan 

(…... 
anders…… 
…… 
) 

 

Programma 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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Vragen 
1. Wat vind je van het programma dat je net hebt geschreven? 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

2. Is het uitvoerbaar voor je klasgenoot? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

3. Welke condities (voorwaarden) heb je gebruikt? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

3.3.4 Code.org 
Start de computers op en ga naar de volgende website https://studio.code.org/s/course2  

Aanmelden is niet noodzakelijk, je mag ook in tweetallen werken. 

 

3.4 Engelse termen 
Het is mogelijk dat er geprogrammeerd wordt in de eigen taal, maar de basistaal van de computertaal 
is de Engels. Als je leert programmeren met de Engelse termen, hoef je niet meer te zoeken naar verta-
lingen en hoef je geen tweede programmeertaal uit je hoofd te leren. Tijdens de workshop ga je pro-
grammeren met de Engelse termen. Om je een beetje voor te bereiden hebben we hier een aantal En-
gelse termen opgeschreven die tijdens de workshop worden gebruikt: 

 

Engels Nederlands 
Forever Altijd/continu 
Distance Afstand 
If …. then…. else … Als …. dan …. anders… 
Repeat until Herhaal totdat 

 

 

  

https://studio.code.org/s/course2
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4 Workshop 2 
4.1 Terugblik 
Weet je nog wat we de vorige keer hebben gedaan. Dit waren toen de leerdoelen: 

4.1.1 Hoofddoel 
• Ik weet wat een programmeeromgeving is en ik kan zo’n programma gebruiken om een robot te 

programmeren. 

4.1.2 Subdoelen 
• Ik leer de basisbeginselen van programmeren en kan deze toepassen om problemen op te lossen. 
• Ik kan (eenvoudig) programmeren met het EV3 Classroom programma en dit programma naar de 

robot downloaden. 
• Ik weet wat sequentieel (stap voor stap) programmeren is en kan dit uitleggen. 

Bij workshop 1 heb je gebruik gemaakt van een tabel om de robot een aantal graden te laten draaien. 
Deze heb je ook deze workshop nodig, hij staat in bijlage 2: 'Tabellen om de robot een bepaalde hoek te 
laten draaien’ op pagina 44 van dit werkboek. 

Start de laptop, zet de robot aan, maak verbinding en ontdek! Veel plezier! 
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4.2 Leerdoelen 
4.2.1 Hoofddoel 
• Ik weet dat er verschillende sensoren op een robot (kunnen) zitten en kan uitleggen waarvoor ze 

gebruikt (kunnen) worden. 

4.2.2 Subdoelen 
• Ik kan de robot laten stoppen door gebruik te maken van de afstandssensor. 
• Ik kan een programma schrijven waarin een herhalings- of controleloop wordt gebruikt. 
• Ik kan fouten ontdekken in algoritmes door logisch te redeneren en kan deze uit het algoritme ha-

len (debugging)  
 

4.3 Herhaling sequentieel programmeren 
Even inkomen met het sequentieel programmeren. Maak een programma waarmee de robot met een 
snelheid van 10% de onderstaande stappen uitvoert. Laat het programma starten bij het indrukken van 
de ‘omhoog’-knop. 

1. Rij naar voren 
2. Draai naar rechts 
3. Rij naar voren 
4. Draai naar links 

Schrijf- en ontwerpruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het programma naar de ‘Brick’ en test het programma. Is het gelukt?  
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4.4 De afstandssensor 
De afstandssensor meet de afstand tussen de sensor en het object dat 
‘voor’ de afstandssensor staat.  

 

1. Bekijk goed wat je op je laptopscherm ziet. Zet hieronder een cirkel 
om het symbool waar de waarden van de afstandssensor bij is ge-
zet. 

 
2. Op welke ingang is deze afstandssensor aangesloten? 

_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3. Vind de maximale waarde die de afstandssensor kan aangeven en controleer dit met een meetlint.  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

4. Vind de minimale waarde die de afstandssensor kan aangeven. Hoe ben je hierachter gekomen? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  

5. Tussen welke grenzen kan deze afstandssensor meten?  
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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4.5 Bange robot 
Zorg dat de sensor naar voren gericht staat (naar voren ‘kijkt’) 
en maak een programma waardoor de robot reageert als een 
‘bange robot’. Zodra een object te dichtbij komt, moet de ro-
bot een stukje naar achteren rijden.  

Ga gewoon door in hetzelfde project, maar laat dit pro-
gramma starten zodra de ‘omlaag’-knop wordt ingedrukt.  

Schrijf- en ontwerpruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het programma naar de ‘Brick’ en test het programma. Is het gelukt?  
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4.6 Wand volgen 
Zorg dat de sensor naar links gericht staat (naar links ‘kijkt’) en 
maak een programma dat ervoor zorgt dat de robot één rechte 
wand volgt. 

Ga door in hetzelfde project, maar laat dit programma starten 
zodra de ‘links’-knop wordt ingedrukt.  

Schrijf- en ontwerpruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het programma naar de ‘Brick’ en test het programma. Is het gelukt?  
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4.7 Wand volgen tot einde muur 
Zorg dat de sensor naar links gericht staat (naar links ‘kijkt’) en maak een programma 
dat ervoor zorgt dat de robot een rechte wand volgt en stopt zodra de wand eindigt. 

Ga door in hetzelfde project, voeg een nieuw programma toe op basis van het pro-
gramma van ‘4.5 Wand volgen’ en laat dit programma starten zodra de ‘midden’-knop 
wordt ingedrukt.  

Schrijf- en ontwerpruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het programma naar de ‘Brick’ en test het programma. Is het gelukt?  
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4.8 Wand volgen met bocht 
Zorg dat de sensor naar links gericht staat (naar links ‘kijkt’) en maak een pro-
gramma dat ervoor zorgt dat de robot één rechte wand volgt tot het einde van 
de wand. Daarna moet de robot een bocht naar links maken zodat het tweede 
deel van de wand kan worden gevolgd. 

Ga door in hetzelfde project, voeg een nieuw programma toe en laat dit pro-
gramma starten zodra de ‘rechts’-knop wordt ingedrukt.  

Schrijf- en ontwerpruimte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het programma naar de ‘Brick’ en test het programma. Is het gelukt?  
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4.9 Eindrace 
Bereid het parcours voor 
Maak met de klas een groot vierkant van ongeveer 3 meter per zijde. Zet verdikkingen van 4 cm langs 
twee zijden van de wand en maak twee smalle doorgangen van 27 cm breed.  

 

Spelregels 
• Ieder team zoekt een plek langs het vierkant om te starten.  
• De robot rijdt aan de buitenkant van de vierkant.  
• De robot moet door de nauwe doorgang rijden. 
• De robot is af als: 

o Hij bijna wordt ingehaald door een andere robot. 
o Hij crasht tegen een object of de wand. 

Programmeren 
Bereid de robot voor op de eindrace. De robot moet de wand blijven volgen zonder enig object te ra-
ken. Maak gebruik van de programma’s die tijdens de workshop zijn gemaakt.  

Racen 
Op het startsein mogen de robots starten. Volgens bovengenoemde spelregels zullen de robots die af-
vallen worden weggehaald, totdat er één robot over is. De winnaars hebben de snelste en stabielste ro-
bot geprogrammeerd.  
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5 Eindopdracht 
5.1 Leerdoelen 
• Herhaling: Ik kan de genoemde Engelse termen vertalen naar het Nederlands en de betekenis 

noemen in mijn eigen woorden. 
• Logisch (vooruit) denken: Zoek naar mogelijkheden voor gebruik in ‘the real world’ 
• Hoe zie je de toekomst?  
• Zijn je ideeën anders ten opzichte van de vooropdracht? 

 

5.2 Moeilijke woorden 
Welke termen heb je in de laatste workshop gehoord? En wat betekenen die termen? Schrijf de moei-
lijke woorden op en zet in eigen woorden de uitleg achter het woord. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 5.3 Hoe ziet de wereld eruit in 2120. 
Met alle automatisering en robotica verandert de wereld in een sneltreinvaart. Nu zijn wij heel be-
nieuwd naar jullie toekomstvisie: Welke automatisering/robotica is over 100 jaar beschikbaar en welke 
taken hebben ze overgenomen? 

Stel per team een presentatiepagina samen met jullie ideeën. Of presenteer in een andere vorm, wees 
creatief. Tijdens de voorbereidende opdracht (1.2.2) hebben jullie ook al over de toekomst nagedacht. 
Heb je nu andere dingen bedacht? Waarom heb je dat gedaan? Voeg jullie ideeën samen in 1 presenta-
tie en stuur deze naar GoDare.  

 

Succes!  
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6 Bijlagen 
6.1 Snelle Instructie ‘Programmeren en downloaden’ 
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6.2 Tabellen om de robot een bepaalde hoek te laten draaien 
Draaien bij gebruik van rotaties 

 

Kwartslag Halve slag 

Draaiing Robot 
[graden] 

Rotatie invulwaarde 
motoren  

Draaiing Robot 
[graden] 

Rotatie invulwaarde 
motoren 

85 0.356 175 0.732 
86 0.360 176 0.736 
87 0.364 177 0.741 
88 0.368 178 0.745 
89 0.372 179 0.749 
90 0.377 180 0.753 
91 0.381 181 0.757 
92 0.385 182 0.762 
93 0.389 183 0.766 
94 0.393 184 0.770 
95 0.397 185 0.774 

 

Draaien bij gebruik van graden 

 

Kwartslag Halve slag 

Draaiing Robot 
[graden] 

Graden invulwaarde 
motoren 

Draaiing Robot 
[graden] 

Graden invulwaarde 
motoren 

85 128.2 175 263.5 
86 129.6 176 165.0 
87 131.0 177 266.8 
88 132.5 178 268.2 
89 133.9 179 269.6 
90 135.7 180 271.1 
91 137.2 181 272.5 
92 138.6 182 274.5 
93 140.0 183 275.8 
94 141.5 184 277.2 
95 143.9 185 278.6 
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6.3 Bediening van de ‘Brick’ 
3.1.1 Basis bediening
De ‘Brick’ aanzetten 
Druk op de ‘midden’-knop (3) tot de tekst 
‘MINDSTORMS Starting’ op het beeldscherm 
verschijnt. De ‘Brick’ start nu op.  

De ‘Brick’ uitschakelen 
Druk 1 of 2 keer op de ‘nee’-knop (6) tot het 
uitschakelscherm zichtbaar is. Druk op de 
‘rechts’-knop (2) om het vinkje te selecteren en 
druk op de ‘midden’-knop (3) om uit te schake-
len. De ‘Brick’ schakelt nu uit. 

 

3.1.2 Een programma starten 
Het programma start: 

• Direct na het downloaden 
• Via het menu ‘recent gebruikt’ (1) of  
• Via het menu ‘bestands navigatie (2)’ 

De ‘Brick’ is in ‘running’-mode zodra een programma gestart wordt/is. 

3.1.3 Een programma onderbreken 
Op ieder moment kan het programma onderbroken worden door op de ‘nee’-knop te drukken. De 
‘Brick’ is direct uit de ‘running’-mode en het menu staat in het scherm: 
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