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Welkom 
Wat een voorrecht om jou (weer) als coach te mogen verwelkomen. De impact die je hebt als coach 
mag je niet onderschatten: je bent een voorbeeld voor de kinderen én je helpt mee de workshop tot een 
succes te maken! Met de informatie in deze handleiding willen we je goed voorbereiden op de work-
shop zodat je de kinderen helpt de engineer in zichzelf te ontdekken! Jij bent een echte influencer! 

De onderwerpen 
In schooljaar 2021/2022 zijn de workshops uitgebreid en vernieuwd. Werd in het verleden ieder onder-
werp maar één ochtend behandeld, passeert een onderwerp nu vijf keer de revue. Dat gaat in deze 
volgorde:  

Vooropdracht Workshop 1 Tussenopdracht Workshop 2 Eind opdracht 
@School @GoDare @School @GoDare @School 

 

De leerkrachten van de scholen zijn een middag meegenomen in de inhoud van het onderwerp en be-
reiden de kinderen voor op de workshops. 

De workshops Robotica @GoDare 
Voorafgaand aan iedere workshop wordt er een introductie bijeenkomst (1 uur) voor de coaches inge-
pland. Tijdens deze sessie licht de Master Coach het workshopprogramma toe en krijg je de mogelijk-
heid om vragen te stellen, zelf even te oefenen en te ervaren wat de bedoeling is. Dit gaat jou helpen 
om de juiste vragen te stellen én daarmee de kinderen een duwtje in de goede richting te geven. 

Jouw aanwezigheid bij deze introductie bijeenkomst is cruciaal indien je de workshop voor de eerste 
keer begeleidt. Daarnaast is deze workshop verandert ten aanzien van voorgaande jaren. 

Inhoud en leerdoel 
In de workshop Robotica wordt gebruik gemaakt van de Lego Education Mindstorms set met een ‘EV3’ 
als programmeerbare bouwsteen: de ‘Brick’. We maken gebruik van het bijbehorende programmeer 
tool en het programma wordt met behulp van bluetooth van de laptop naar de EV3 ge-uploadt.  

De Robotica Workshop 1 heeft als leerdoel om een softwareprogramma te schrijven zonder gebruik te 
maken van voorwaardes en herhalingslussen. De stappen worden ieder apart onder elkaar gezet totdat 
het gewenste gedrag wordt getoond. De kinderen gaan ontdekken dat een gewenste afstand of hoek 
niet altijd maar ‘simpel’ is in te vullen  

Er zit een opbouw in de opdrachten van makkelijk tot iets ingewikkeldere cases 

De Robotica Workshop 2 heeft als leerdoel gebruik te maken van voorwaardes en herhalingslussen. 
(Voor de insiders: functies en arrays worden in beide workshops niet gebruikt) Bij deze opdrachten 
wordt gebruik gemaakt van een afstandssensor om de afstand naar een object te meten. De opdrach-
ten moeten correct worden geprogrammeerd zodat de robot het gewenste gedrag toont.  

Als coach sta je in de schoenen van een ‘influencer’ 
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Uiteindelijk gaan de leerlingen in de finale opdracht van WS2 de robot met hun nieuwe expertise een 
parcours met kleine verstoringen laten rijden en zullen de kinderen gebruik moeten maken van de af-
standssensor.  

Software Updates op de Laptops 
Als de computer om een update vraagt, hoeft dit niet worden uitgevoerd. De updates zullen wij doen 
zodra het lukt. 

Do’s en don’ts van de Coach 
Deze paragraaf geeft handvatten voor de coach om de juiste vragen te stellen en om te voorkomen dat 
de leeropbrengsten lager zijn dan gewenst. Deze zijn onderverdeeld en opgeschreven in do’s en don’ts. 

Do’s 
1. Leg verbanden. De kans dat kinderen dingen onthouden is groter wanneer er verbindingen ont-

staan tussen ideeën en sterkere associaties met wat we al weten.  
2. Gebruik plaatjes en voorbeelden bij hetgeen je vertelt. 
3. Deel je informatie op in kleine stukjes. Stel tussendoor vragen als: 

• “Wie kan mij vertellen wat ik hiermee bedoel?” 
• “Hoe zie jij dat voor je?” 
• “Waarom denk jij dat dat zo is?” 
• “Hoe kunnen we controleren of dat klopt?” 
• “Ben jij het hiermee eens?” 
• “Hoe kan je dit ook op een andere manier zeggen?” 
• “Heeft iemand hier een vraag over?” 
• “Kan je hier een voorbeeld van geven?” 

4. Laat kinderen diep nadenken. Geef ze hier ook genoeg tijd voor. Hoe dieper kinderen nadenken 
over de opdrachten/lesstof/informatie, hoe groter de kans is dat ze het onthouden. 

5. Wanneer een kind vastloopt vraag dan:  

• “Tot welk deel ging het goed?” 
• “Wat heb je tot nu toe gedaan? In welke volgorde?” 

6. Maak gebruik van de plek waar je bent. De kinderen zijn in een ruimte die techniek ademt. Door 
daar gebruik van te maken en de kinderen daar bewust van te maken is leren makkelijker. 

7. Stel, bij kinderen met veel technische aanleg, het helpen en de feedback uit. Ze gaan dan zelf na-
denken over de oplossing. 

8. Geef kinderen met minder technische aanleg direct feedback. Dit verkleint de kans op fouten in 
een later stadium. 

9. Vraag aan het einde bij de kinderen na welke feedback zij hebben onthouden. Je leert dan welke 
manieren bij jou goed werken (en dus overkomen op de kinderen). 
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Don’ts 
1. Veel hulp of feedback geven die de vaardigheden of de kennis wegnemen van de kinderen. Dat wil 

zeggen: doe niets voor de kinderen wat je wil dat de kinderen zelf kunnen (natuurlijk zijn er uitzon-
deringen). 

2. Kinderen vergeten vaak binnen een les al dingen die ze aangeboden hebben gekregen. Dit hoort bij 
het leerproces. Het is zelfs een onderdeel van sterker en dieper leren. Leg het ze nog een keer uit. 
Vraag daarna vragen zoals bij ‘Do’s punt 2’ beschreven. 

3. Vertel niet te veel extra’s die niet direct bijdragen aan het leren. 
4. Doe niet steeds hetzelfde. Afwisseling helpt om dingen in het lange termijngeheugen te krijgen. 
5. Te veel, te vaak en te vroeg feedback geven. Gun kinderen de tijd om, wanneer ze zijn vastgelopen, 

zelf een strategie te vinden om weer verder te komen. Wanneer we ze te snel helpen raken kin-
deren ‘feedbackverslaafd’. Ze zijn dan te afhankelijk van de coach. Juist het aanmoedigen om zelf 
een oplossing te bedenken kan erg motiverend zijn. Als ze eruit komen dan kan je de kinderen als-
nog feedback geven om te controleren of ze ook begrepen waarom het de/een goede oplossing 
was. 

Tijden en Locatie 
De scholen worden om negen uur verwacht in de tijdelijke ruimte in het Lentiz Revius Mavo – Kastan-
jedal 2 3142 AP  Maassluis. We willen je vragen uiterlijk kwart voor 9 aanwezig te zijn op ochtend van de 
workshop dat je wordt verwacht. Er is dan géén tijd om extra uitleg te vragen of zelf ‘nog even snel’ te 
oefenen.  

Hard Copy 
Je krijgt een hard copy van dit ‘Coachboek’, je hoeft dit dus niet zelf uit te printen. Na de workshop wor-
den alle kopies weer verzameld en gebruikt bij de volgende workshop. 

In dit coachboek staan werkende en mogelijke oplossingen…. Maar er zijn meer wegen die naar Rome 
leiden. Daag de kinderen uit zelf naar een oplossing toe te werken. Is het niet linksom, dan rechtsom. 
Pas als het echt niet gaat en je de aandacht lijkt te verliezen, kan je sturen naar een oplossing met be-
hulp van het gegeven antwoord.  

Eén van beide Master Coaches is iedere workshop aanwezig en staat stand-by om te helpen op de mo-
menten dat er onduidelijkheid is met als doel de leerlingen een stap verder te laten komen.  

  

Als iets niet werkt, betekent het niet dat je faalt: 
Alleen heb je oplossing nog niet gevonden! 
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Programma indeling 
Het programma van de workshop ziet er als volgt uit: 

Start tijd Wat 
9:00 Binnenkomst, welkom en uitleg, voorstellen coaches 
9:15 Opdrachten (4.3, 4.4, 4.5) 
10:00 Pauze 
10:15 Opdrachten (4.6, 4.7, 4.8) 
11:00 Uitleg race en tijd om te programmeren 
11:25 Race en afsluiting 
11:45 Einde 

 

Maak er een onvergetelijke ochtend van: We rekenen op je! 

Hartelijke groet,  

De Master Coaches en het GoDare team! 
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Knoppen 
De ‘Brick’ heeft 6 knoppen, zie het figuur hieronder: 

 

In het basismenu hebben de knoppen de volgende functies:

1. UP (OMHOOG) 
2. RIGHT (rechts) 

3. CENTER (midden) 
4. DOWN (omlaag) 

5. LEFT (links) 
6. NO (nee)

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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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 ro-
bot een aantal graden te laten draaien. Deze heb je ook deze 
workshop nodig, hij staat in bijlage 6.2 Tabellen om de robot 
een bepaalde hoek te laten draaien’ op pagina 45 van deze 
handleiding. 

 

4.2 Leerdoelen 
4.2.1 Hoofddoel 
• Ik weet dat er verschillende sensoren op een robot (kun-

nen) 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)  
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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 ‘UP’-knop. 

   

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

Benodigde blokken 

 

Oplossing programma 
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4.4 De afstandssensor 
Doel: Leer hoe je met de afstandssensor kan meten waar je robot is. 

 

 

 

 

 

 

1. Bekijk goed wat je op je laptopscherm ziet. De meting van de afstandssensor zie je  
onder het tekentje dat bij 4 staat. 

 

2. Kan je een blokje hout van de sensor af bewegen totdat je 20cm op je scherm ziet? Controleer of 
dit klopt met een meetlint. 

3. Vind de minimale waarde die de afstandssensor kan aangeven en controleer dit met een meetlint.  
De minimale waarde is 3 cm. Ga je een object echt tegen de sensor aanzetten, geeft de sensor 
255 cm aan.  

  

20 cm 
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4.5 Bange robot 
Doel: Maak een “bange robot” die achteruit rijdt als je in de 
buurt komt. 

 

Stappenplan 

1. Ga door in hetzelfde project 
2. Laat dit programma starten zodra de ‘DOWN’-knop wordt 

ingedrukt.  
3. Gebruik onderstaande blokken en zet ze op de juiste plek en 

in de juiste volgorde: 

4. Test het programma. 

Voorbeeld programma: 

Onderstaand programma is een mogelijke oplossing: 
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4.6 Wand volgen 
Doel: Gebruik de sensor om langs de wand te rijden, ook al start de robot  
een beetje scheef.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stappenplan 

1. Laat de sensor naar ‘links’ kijken (zie rechter plaatje) 
2. Ga door in hetzelfde project 
3. Laat dit programma starten zodra de ‘LEFT’-knop wordt ingedrukt.  
4. Gebruik onderstaande blokken en zet ze op de juiste plek en in de juiste volgorde: 

5. Test het programma. 
6. Wat voor invloed heeft het aanpassen van de snelheid? (5% of 100% 

Voorbeeld programma: 
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4.7 Wand volgen tot einde muur 
Doel: Stop met rijden als de sensor de muur niet meer ziet. 

 

 

Stappenplan 

1. Ga door in hetzelfde project 
2. Kopieer het programma van 4.6 Wand volgen op pagina 37 
3. Laat dit programma starten zodra de ‘CENTER’-knop wordt 

ingedrukt. Gebruik onderstaande blokken en zet ze op de  
juiste plek en in de juiste volgorde: 

4. Test het programma. 

Voorbeeld programma: 
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4.8 Wand volgen met bocht 
Doel: Volg de wand tot het einde laat de robot een bocht naar links maken en zorg dat die de 2de wand 
weer kan vinden en volgen op dezelfde afstand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stappenplan 

1. Ga door in hetzelfde project 
2. Laat dit programma starten zodra de ‘RIGHT’-knop  

wordt ingedrukt.  
3. Gebruik onderstaande blokken en zet ze op de juiste  

plek en in de juiste volgorde:  

LET OP: 
Er staan nog meer blokken op 
de volgende bladzijde! 
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4. Test het programma. Herhaal het meerdere keren om te controleren dat het betrouwbaar werkt. 

 

Voorbeeld programma: 

Onderstaand programma is een mogelijke oplossing: 
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4.9 Eindopdracht 
Laat de robot een vierkant parcours afleggen 

Bereid het parcours voor 
Maak bij elke tafel een vierkant van 1m x 1m op de grond. 

 

Spelregels 
• Laat met het programma van opdracht 4.8 de robot aan het begin van een van de wanden starten. 

Lukt het om het vierkant rond te rijden? 

Programmeren 
Pas het programma aan zodat de robot na 4 bochten stopt. 

- Aanvulling: bak met obstakels waaruit gekozen kan worden om te overbruggen, programme-
ren. 

o Bv: Schuif voer naar de koe. 
o Useless box aansturen 
o Zet de schuif omhoog/omlaag
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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’ 
Ga voor de knoppenuitleg naar ‘Knoppen’ op pagina 6. 

6.3.1 Basis bediening
De ‘Brick’ aanzetten 
Druk op de ‘CENTER’-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 ‘NO’-knop (6) tot het uit-
schakelscherm zichtbaar is. Druk op de 
‘RIGHT’-knop (2) om het vinkje te selecteren en 
druk op de ‘CENTER’-knop (3) om uit te scha-
kelen. De ‘Brick’ schakelt nu uit. 

 

6.3.2 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. 

6.3.3 Een programma onderbreken 
Op ieder moment kan het programma onderbroken worden door op de ‘NO’-knop te drukken. De 
‘Brick’ is direct uit de ‘running’-mode en het menu staat in het scherm: 
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6.4 Laptop voorbereiden voor de eerstvolgende keer 
Om te voorkomen dat leerlingen voorbeelden gaan gebruiken van de ‘vorige groep’, volgen hier de in-
structies om de gemaakte projecten te verwijderen. 

1. Typ in de zoekbalk ‘EV3 Classroom’. 
 

2. Selecteer ‘App settings’ of ‘App instellingen’ 

 
3. Zoek op ‘If this app isn’t working right, reset it. The app’s data will be deleted.’ en druk op de knop 

‘Reset’ 
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4. Start het programma ‘EV3 Classroom’ en selecteer [SKIP]. 
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