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1. Probleemstelling/behoefte. 

Tijdens bepaalde perioden doorheen het jaar versieren veel mensen hun huis met passende 

decoraties. Het is heel goed mogelijk om zo’n decoratiestuk zelf te maken. 
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a) Behoefteonderzoek. 

 Beantwoord volgende vragen: 

o Voor welke gelegenheden gaan mensen in hun huis decoratie plaatsen? 

 

- ____________________________ 

 

- ____________________________ 

 

- ____________________________ 

 

- ____________________________ 

 

- ____________________________ 

o Welke van bovenstaande ‘feesten’ vind jij het leukst? 

_______________________________________________________________ 

o Voor welk feest wil jij een decoratie maken? 

_______________________________________________________________ 

o Welke passende vormen kan je daarvoor gebruiken? 

 

- ____________________________ 

 

- ____________________________ 

 

- ____________________________ 

 

- ____________________________ 

 

- ____________________________ 

 

 

o  Welke materialen zijn er beschikbaar in de klas of thuis om jouw decoratiestuk 

te maken? 

 

- ____________________________ 

 

- ____________________________ 

 

- ____________________________ 

 

- ____________________________ 

 

- ____________________________ 
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b) Behoefte verwoorden. 

 

Ik wil een decoratiestuk maken dat past bij _______________________________ (welke  

 

gelegenheid?). Als vorm gebruik ik een ______________________________ en ik zal het  

 

werkstuk maken uit  __________________________________(materiaal). 

 

 

c) Evaluatie: 

 Zwak Voldoende Goed Zeer goed 

Behoefteonderzoek 
Verwoorden van de 
behoefte. 

Ik kon op de 
meeste vragen 
geen passend 
antwoord vinden. 
Ik kon de 
behoefte niet 
verwoorden. 

Ik kon op minder 
dan de helft van 
de vragen een 
passend 
antwoord vinden. 
De behoefte 
verwoorden vond 
ik moeilijk. 

Ik kon op de 
meeste vragen 
een passend 
antwoord vinden. 
De behoefte 
verwoorden ging 
vlot. 

Ik kon op alle 
vragen een 
passend 
antwoord vinden 
en de behoefte 
verwoorden ging 
vlot. 

IK     

LEERKRACHT     

 

2. Oplossingen zoeken en ontwerpen. 

a. Criteria (eisen, voorwaarden) bepalen. 

Volgende voorwaarden krijg je opgelegd, dat wil zeggen dat die verplicht zijn: 

- Je werkt met minstens 3 en maximum 8 leds en 1 batterij van 9V. 

- Je maakt een decoratiestuk passend bij een feestelijke gelegenheid. 

Aan welke criteria moet jouw werkstuk voldoen? 

- Gelegenheid: _______________________________ 

 

- Vorm: _____________________________________ 

 

- Aantal leds: ________________________________ 

 

- Sturen van leds (schrap wat niet past): de leds worden eenvoudig 

gestuurd door een schakelaar/de leds worden gestuurd met behulp van 

arduino. 

 

- Materiaal: __________________________________ 

 

- Kleur: ______________________________________ 
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- Evaluatie: 

 Zwak Voldoende Goed Zeer goed 

Criteria ( = eisen, 
voorwaarden) 
bepalen. 

Ik vond 2 of 
minder 
voorwaarden. 

Ik vond 3 of 4 
voorwaarden. 

Ik vond 5 
voorwaarden. 

Ik vond alle 
voorwaarden. 

IK     

LEERKRACHT     

 

b. Oplossingen zoeken. 

1) Keuze van het materiaal 

Onderzoeksopdracht: neem uit de projectbak van je gekozen materiaal en een 2de materiaal naar 

keuze een oefenstuk en voer volgende opdrachten uit. Vermeld telkens hoe de opdracht ging. 

Bewerking Materiaal 1: _______________ Materiaal 2: _______________ 

Boor een gat met een 
diameter van 5 mm. 

Gemakkelijk/moeilijk/onmogelijk Gemakkelijk/moeilijk/onmogelijk 

Vijl 1 hoek rond. Gemakkelijk/moeilijk/onmogelijk Gemakkelijk/moeilijk/onmogelijk 

Span het stukje in de 
bankschroef en zaag er 1/3 
af met de juiste zaag! 

Gemakkelijk/moeilijk/onmogelijk Gemakkelijk/moeilijk/onmogelijk 

Probeer het stukje te 
plooien met de plooibank. 

Gemakkelijk/moeilijk/onmogelijk Gemakkelijk/moeilijk/onmogelijk 

 

Zoek in je opzoekboek een aantal eigenschappen op van het gekozen materiaal. 

Eigenschap Materiaal: ______________________ 
Voordeel (+) 
Nadeel (-) 

Welk soort materiaal (indeling van 
materialen)? 

 
 

Soortelijke massa?  
 

Vochtbestendig?  
 

Gemakkelijk te lijmen?  
 

Gemakkelijk te bewerken? (zagen, 
boren, vijlen)  

 
 

Geleider van elektriciteit?  
 

Praktische toepassing?  
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Zoek in je opzoekboek een aantal eigenschappen op van een ander materiaal. 

Eigenschap Materiaal: ______________________ 
Voordeel (+) 
Nadeel (-) 

Welk soort materiaal (indeling van 
materialen)? 

 
 

Soortelijke massa?  
 

Vochtbestendig?  
 

Gemakkelijk te lijmen?  
 

Gemakkelijk te bewerken? (zagen, 
boren, vijlen) 

 
 

Geleider van elektriciteit?  
 

Praktische toepassing?  
 

 

Evaluatie: 

 Zwak Voldoende Goed Zeer goed 

Oplossingen 
zoeken: keuze 
van het 
materiaal. 

Ik deed de 
onderzoeks-
opdrachten niet. 
Ik vond minder 
dan de helft van 
de eigenschappen 
van de 
verschillende 
materialen. 

Ik deed de 
onderzoeks-
opdrachten niet 
volledig. 
Ik vond ongeveer 
de helft van de 
eigenschappen 
van de 
verschillende 
materialen. 

Ik deed de 
onderzoeks-
opdrachten 
correct. Ik vond 
meer dan de helft 
van de 
eigenschappen 
van de 
verschillende 
materialen. 

Ik deed de 
onderzoeks-
opdrachten 
correct. Ik vond 
alle 
eigenschappen 
van de 
verschillende 
materialen. 

IK     

LEERKRACHT     

 

Besluit:  Het materiaal dat ik koos om dit werkstuk te maken voldoet wel/niet.  

  Daarom zal ik het werkstuk maken uit  __________________________ (materiaal). 

 

 

 

 

 

PS: je kan ook een combinatie 

gebruiken van 2 materialen! 
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2) Verbindingstechnieken. 

- Vormverbinding  
 
Bij een vormverbinding zorgt de vorm van het  
materiaal er voor dat de materialen aan elkaar  
blijven zitten. Er wordt niets toegevoegd.  
De onderdelen van een vormverbindingen hebben  
dezelfde, maar tegenovergestelde vorm.  

 
- Voorwerpverbinding  

 
Bij een voorwerpverbinding gebruik je een  
ander voorwerp om twee stukken materiaal  
aan elkaar vast te maken.  
De twee materialen kunnen daarna vast of  
beweegbaar zijn  

 
- Materiaalverbinding  

 
Bij een materiaalverbinding voegen we een  
materiaal toe zonder vaste vorm. Dit materiaal  
hecht de twee materialen door bijv. te smelten  
of te drogen. 

 

Eens je keuze van het materiaal vastligt, kan je bepalen welke verbindingstechnieken je gaat 

gebruiken.  Ook hiervoor doen we opnieuw een onderzoeksopdracht. Neem uit de projectbak een 

aantal oefenstukjes van het gekozen materiaal. Voor onderstaande opdrachten uit en vul de tabel 

aan. 

Verbindingstechniek.  Soort verbinding. Materiaal : _______________ 

Schroeven. 
Vormverbinding/materiaalverbinding/ 
voorwerpverbinding 

Gemakkelijk/moeilijk/onmogelijk 

Nagelen. 
Vormverbinding/materiaalverbinding/ 
voorwerpverbinding 

Gemakkelijk/moeilijk/onmogelijk 

Lijmen. 
Vormverbinding/materiaalverbinding/ 
voorwerpverbinding 

Gemakkelijk/moeilijk/onmogelijk 

 
Vormverbinding/materiaalverbinding/ 
voorwerpverbinding 

Gemakkelijk/moeilijk/onmogelijk 

 

Besluit:  Voor mijn werkstuk zal ik volgende verbindingstechniek(en) gebruiken: 

  ___________________________________________________________________ 
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c. Ontwerpen. 

1) Maak een ontwerpSCHETS die een beeld geeft van hoe het werkstuk er 

moet uitzien. Maak je schets op een ruitjesblad. 

2) Maak een ontwerpTEKENING van het vooraanzicht op ware grootte of op 

schaal 1:2. Maak je tekening op een ruitjesblad. 

3) Maak een DETAILONTWERP met een vooraanzicht en een zij-aanzicht. 

Werk op ware grootte en maak je tekening op een A3 tekenblad. Kleur de 

tekening netjes in met kleurpotloden, duid de belangrijke details aan en 

schrijf de gebruikte materialen en hulpmiddelen er bij. 

4) Uitbreiding (niet verplicht): Maak een 3D-tekening van je ontwerp met 

behulp van een computerprogramma. Je kan kiezen tussen googlesketchup 

of tinkercad. De handleiding vind je op smartschool!! 

Evaluatie: 

 Zwak Voldoende Goed Zeer goed Uitbreiding  

Ontwerpen Ik maakte 
enkel een 
ontwerp-
schets. 
Mijn schetsen 
en tekeningen 
zijn heel 
slordig en 
onnauw-
keurig. 

Ik maakte een 
ontwerpschets 
en een 
ontwerptekenin
g. Bij het 
detailontwerp 
tekende ik geen 
aanzichten. Ik 
kleurde de 
tekening niet 
in/ik schreef de 
materialen en 
hulpmiddelen 
niet bij. 

Ik maakte een 
ontwerpschets 
en een 
ontwerptekenin
g. Bij het 
detailontwerp 
tekende ik 
passende 
aanzichten.  
Ik kleurde de 
tekening niet 
in/ik schreef de 
materialen en 
hulpmiddelen 
niet bij. 

Ik maakte een 
ontwerpschets 
en een ordelijke 
ontwerptekenin
g. Bij het 
detailontwerp 
tekende ik de 
juiste 
aanzichten. Ik 
kleurde de 
tekening in en ik 
schreef de 
materialen en 
hulpmiddelen 
er bij. Ik

 m
aa

kt
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 t
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IK      

leerkracht      

 

 

3. Realisatie. 

 

a. Constructie. 

Schrijf in onderstaande tabel stap voor stap welke bewerkingen nodig zijn om je 

werkstuk te maken, vermeld de hulpmiddelen die je nodig hebt.  

Schrijf bij elke stap ook waar je moet op letten voor jouw en andermans veiligheid. 

Zoek eventueel de veiligheidsvoorschriften op, je vindt er ook in het lokaal! 

Neem voor en na elke bewerking een foto van je werkstuk, dit heb je later nodig om 

een stappenplan te maken! 
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Stap Bewerking Hulpmiddelen Veiligheidvoorschriften 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

 

 Zwak Voldoende Goed Zeer goed 

Voorbereiding 
realisatie 

Ik schreef te 
weinig 
bewerkingen op. 
Ik vermeldde te 
weinig welke 
hulpmiddelen ik 
gebruikte. Ik had 
geen aandacht 
voor de 
veiligheids-
voorschriften 

Ik schreef alle 
stappen op. Ik 
vermeldde niet 
altijd de juiste 
hulpmiddelen. Ik 
had te weinig 
aandacht voor de 
veiligheids-
voorschriften. 

Ik schreef alle 
stappen op en 
vermeldde de 
juiste 
hulpmiddelen. Ik 
vond niet alle 
veiligheids-
voorschriften. 

Ik schreef alle 
stappen op en 
vermeldde de 
juiste 
hulpmiddelen. Ik 
vond alle 
veiligheids-
voorschriften. 

IK     

LEERKRACHT     
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Maak nu aan de hand van jouw tabel en jouw foto’s een duidelijk stappenplan. Gebruik daarvoor een 

tekstverwerkingsprogramma, werk met een tabel! Dit is een ICT-opdracht! Weet je niet hoe het 

moet? Raadpleeg de handleiding ‘stappenplan maken’ op smartschool. 

 Zwak Voldoende Goed Zeer goed 

Stappenplan 
maken. 

Ik maakte geen 
stappenplan/ 
Ik maakte een 
stappenplan 
zonder 
tekstverwerkings-
programma. 

Ik maakte een 
beperkt 
stappenplan met 
een 
tekstverwerkings-
programma maar 
voegde geen 
passende 
afbeeldingen of 
foto’s toe. 

Ik maakte een 
duidelijk 
stappenplan met 
een 
tekstverwerkings-
programma. Ik 
voegde foto’s of 
afbeeldingen toe 
maar niet bij elke 
stap. 

Ik maakte een 
duidelijk 
stappenplan met 
een 
tekstverwerkings-
programma. Ik 
voegdepassende 
foto’s of 
afbeeldingen toe 
bij elke stap. 

IK     

LEERKRACHT     

 

b. Realisatie elektrische kringloop. 

 LEDs schakelen, onderzoeksopdrachten. 

LED staat voor ‘Light Emmiting Diode’ = licht uitzendende diode. 

Een LED laat maar in 1 richting stroom door, namelijk van + naar -, we moeten dus letten 

op de polarisatie (=het vormen van polen met positieve en negatieve lading). 

 

Om een LED te schakelen moeten we er dus goed op letten dat die goed geschakeld 

is. In een elektrisch schema ziet dat er zo uit: 

 

Je herkent de min-pool door 

de platte kant op de let. De 

ronde kant is de plus-pool. 

Je herkent de min-pool door 

het kortste pinnetje. Het 

langste pinnetje is de plus-

pool. 

Symbool: 

Stroombron 
voorschakelweerstand 

LED 
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In de projectbak vind je een kleiner koffertje met daarin de benodigdheden om zo’n 

schakeling te maken. Daarin vind je onder andere een breadboard, een stroombron, 

verschillende LEDs enz… Daarmee ga je eerst experimenteren vooraleer we verder 

kunnen. 

**Werken met een breadboard.** 

 
a. Wat is een breadboard? 

Een breadboard is een bord waarop je elektronische schakelingen kunt maken 

zonder daarvoor te moeten solderen, een soort oefenbord dus. 

 

 

 

 

 

 

b. Een voeding aansluiten op het breadboard. 

We werken met een 9V batterij, via een batterijhouder kunnen we die 

aansluiten op het breadboard. Let op de polarisatie!! 

 

- pool en + pool, die zijn horizontaal met 

elkaar verbonden. 

Hier worden de schakelingen op 

gemaakt, deze zijn verticaal met 

elkaar verbonden volgens de 

nummers. 



 
 

 11 

c. Een eerste schakeling: laat een rode LED branden. 

i. Elektrische grootheden en eenheden. 

Zoek in je opzoekboek in het hoofdstuk ‘techniek en energie’ volgende 

grootheden en eenheden op. Lees de pagina’s aandachtig! 

Grootheid 
Symbool van de 
grootheid 

Eenheid 
Symbool van de 
eenheid 

Spanning    

Stroom(sterkte)    

Weerstand    

 

ii. Bekijk onderstaande grafiek heel aandachtig en los dan de vragen op. 

 

 Waarvoor staat de ‘m’ in mA? (Denk aan mm, ml, …) 

 

____________________________________________ 

 Vul in: 

1 m = ____________ mm  100 mm = __________ m 

1 A = _____________mA  100 mA = ___________A 

 Hoe groot is de stroom die door de led mag gaan? ________________ 
 

 Wat is de maximum spanning die over de led mag staan? __________ 

 Hoe groot is de bronspanning (= de spanning die de batterij levert)?  
 
_____________________ 
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 Hoeveel spanning levert de batterij dus te veel? Bereken!  

 

_________________________________________________________ 

De batterij levert dus te veel spanning. Om te voorkomen dat de LED zal springen, 

moeten we een weerstand in de schakeling bijplaatsen die het teveel aan spanning 

wegneemt. 

 Omcirkel in het schema de weerstand: 

 
 De grootte van de weerstand hangt af van de spanning en de stroomsterkte. Dit 

noemen we de wet van Ohm. Voor dit project is het vooral belangrijk dat je weet 

dat die weerstand er MOET bij staan. De waarde van de weerstand is hier 330. 

 

 

 

iii. De schakeling bouwen: 

 

   Bouw de schakeling na. Werkt de LED? ________________ 
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iv. Evaluatie. 

Vraag de verbetersleutel aan de leerkracht, verbeter aandachtig en 

eerlijk. Vul dan de evaluatie in. 

 Zwak Voldoende Goed Zeer goed 

Werken met 
een 
breadboard. 
Elektrische 
grootheden en 
eenheden. 
Schakelen van 
een LED. 

Ik had geen 
enkele vraag 
juist. Ik heb de 
grootheden en 
eenheden niet 
opgezocht. 
De schakeling 
die ik maakte, is 
mislukt. 

Ik had minder 
dan de helft van 
de vragen juist. 
Ik begrijp de 
grootheden en 
eenheden niet 
zo goed. 
Mijn schakeling 
is wel gelukt. 

Ik had meer dan 
de helft van de 
vragen juist. Ik 
begrijp de 
grootheden en 
eenheden een 
beetje, mijn 
schakeling is 
goed gelukt. 

Ik heb alle 
antwoorden 
juist, ik begrijp 
de grootheden 
en eenheden en 
mijn schakeling 
is goed gelukt! 

IK     

LEERKRACHT     

 

d. Meerdere LEDs schakelen. 

Hoeveel LEDs wil je gebruiken in je werkstuk? _________ 

i. LEDs in serie schakelen. 

Schakel 3 LEDs in serie, dit wil zeggen dat er 1 stroomkring is. 

Schrap wat fout is: 

De voorschakelweerstand moet kleiner/even groot/groter zijn bij een serieschakeling omdat 

de spanning over de weerstand kleiner/even groot/groter wordt. 

Onderzoek: we schakelen 3 leds in serie, 1 groene, 1 rode en 1 gele led. 

Wat is de maximum spanning over : 

- De rode led? ______________V 

- De groene led? ____________V 

- De gele led? ______________V 

Hoeveel spanning levert de stroombron? ______________ V 

Hoeveel spanning is er over voor de weerstand? Bereken! 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Besluit: de voorschakelwaarstand bij een serie schakeling zal kleiner/even groot/groter 

omdat de spanning die erover staat kleiner/even groot/groter is. 

Bekijk  het schema:  

 

Bouw het schema na op je breadboard, let op de polariteit (= _____________ 

______________________________________) 

 

 

Test je schakeling uit. Branden alle leds? 

Zo nee, waarom niet? 

- Heb je gelet op de + pool en – pool van elke led? 

- Is de waarde van de voorschakelweerstand niet te groot? 

- Is de batterij op de juiste manier  aangesloten? 

Probeer opnieuw! Lukt het nu wel? ___________________________________ 

Zo nee, waarom niet? ______________________________________________ 

Bereken hoeveel LEDs kan je maximaal in serie schakelen bij een stroombron van 9V! 

_________________________________________________________________  

Waarde van de weerstand: 

R = _______ Ω 
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Als je elke LED apart wil laten branden, is een serieschakeling dan een goede oplossing? 

_____________________________________________________ 

Wanneer is een serieschakeling wel een goede oplossing? ______________ 

______________________________________________________________ 

Evaluatie: 

 Zwak Voldoende Goed Zeer goed 

Serieschakeling 
van LEDs. 

Ik had minder 
dan de helft van 
de vragen juist. 
De schakeling 
lukte niet van 
de eerste keer. 
Ik vond de fout 
niet. 

Ik had ongeveer 
de helft van de 
vragen juist, de 
schakeling lukte 
niet van de 
eerste keer. Ik 
vond en 
herstelde de 
fout. 

Ik had meer dan 
de helft van de 
vragen juist. De 
schakeling lukte 
niet van de 
eerste keer, ik 
vond en 
herstelde de 
fout. 

Ik had alle 
vragen juist 
opgelost. De 
schakeling lukte 
van de eerste 
keer. 

IK     

LEERKRACHT     

 

ii. Leds in parallel schakelen. 

Schakel 3 LEDs in serie, dit wil zeggen dat er 3 stroomkringen zijn. 

Schrap wat fout is: 

De voorschakelweerstand moet kleiner/even groot/groter zijn bij een serieschakeling omdat 

de spanning over de weerstand kleiner/even groot/groter wordt. 

 

Onderzoek: we schakelen 3 leds in parallel, 1 groene, 1 rode en 1 gele led. 
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Wat is de maximum spanning over : 

- De rode led? ______________V 

- De groene led? ____________V 

- De gele led? ______________V 

Hoeveel spanning levert de stroombron? ______________ V 

Hoeveel spanning is er over voor de 

- weerstand 1?____________V 

- weerstand 2? ____________V 

- weerstand 3? ____________V 

Besluit: de voorschakelwaarstand bij een parallelschakeling zal kleiner/even groot/groter 

omdat de spanning die erover staat kleiner/even groot/groter is. Hoeveel weerstanden heb 

je nodig? _____________ 

Probeer de schakeling op je breadboard. 

 

Test je schakeling uit. Branden alle leds? 
Zo nee, waarom niet? 

- Heb je gelet op de + pool en – pool van elke led? 

- Is de waarde van de voorschakelweerstand niet te groot? 

- Is de batterij op de juiste manier  aangesloten? 

Probeer opnieuw! Lukt het nu wel? ___________________________________ 

Zo nee, waarom niet? ______________________________________________ 
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Wat is het voordeel van een parallelschakeling ten opzichte van een serieschakeling? 

_________________________________________________________________ 

Evaluatie: 

 

Besluit:  Om alle leds in 1 keer te laten branden schakel je de leds best in serie/parallel. 

  Om elke led apart te sturen ( = programmeren) schakel je de leds in 

serie/parallel. 

iii. Schakelen van leds in het werkstuk. 

Hoeveel leds wil jij gebruiken? _______________ 

Hoe ga jij de les schakelen? In serie/parallel. Teken het schema met de juiste symbolen. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 

 Zwak Voldoende Goed Zeer goed 

Parallelschakeling 
van LEDs. 

Ik had minder 
dan de helft van 
de vragen juist. 
De schakeling 
lukte niet van 
de eerste keer. 
Ik vond de fout 
niet. 

Ik had ongeveer 
de helft van de 
vragen juist, de 
schakeling lukte 
niet van de 
eerste keer. Ik 
vond en 
herstelde de 
fout. 

Ik had meer dan 
de helft van de 
vragen juist. De 
schakeling lukte 
niet van de 
eerste keer, ik 
vond en 
herstelde de 
fout. 

Ik had alle 
vragen juist 
opgelost. De 
schakeling lukte 
van de eerste 
keer. 

IK     

LEERKRACHT     
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Evaluatie: 

 Zwak Voldoende Goed Zeer goed 

Elektrisch 
schema tekenen 
met de juiste 
symbolen. 

Ik tekende geen 
schema. 

Ik schetste een 
schema en ik 
kon niet alle 
symbolen juist 
schetsen. 

Ik tekende een 
schema maar 
kon niet alle 
symbolen juist 
tekenen. 

Ik tekende een 
schema met de 
juiste symbolen. 
Dat ging vlot! 

IK     

LEERKRACHT     

 

 

 

iv. Leds sturen met arduino. 

Arduino is een mini microprocessor (zoals in een computer maar in het klein) die je 

eenvoudig kan programmeren. Voor arduino is er een programmeertaal beschikbaar 

(Arduino Ide) maar dat is nog te moeilijk. Gelukkig bestaat er een alternatief! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting voor de computer 

Aansluiting met externe 

voeding (vb batterij van 9V) 

Uitvoer van signalen (0 en 1) 

Analoge ingangen (vb. voor 

een lichtsensor) 
pluspool (5V en 3,5V) 

en  minpool (GND)  van 

de voeding  
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Opdracht 1:  laat 1 led knipperen. 

Wat heb je nodig? Een Arduino, een breadboard, 1 rode led, 1 weerstand van 

330 (maximum 1k), geleiders. 

Maak volgende schakeling (let op de pluspool en de minpool van de led!): 

 

Verbind de arduino met de computer. Open het programma mBlock.  
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Nu moeten we het programma eerst klaarmaken voor arduino en verbinding maken. Dit doe 

je zo: 

 

Dan ziet je scherm er zo uit: 

 

Nu moet je het juist board (arduino uno) selecteren. 

 

1. klik 

2. klik 

1. klik  2. klik  
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Als laatste moet je nu nog de juiste poort kiezen waarop je arduino verbonden is met je 

computer. Dat is meestal de poort met het hoogste getal (COM4, COM7, …).  Zo doe je het : 

 

Nu ben je klaar om te programmeren. Maar eerst nog kort dit: 

                                                                                                                      

Dit zijn de bedieningsknoppen.  Dit zijn de ‘arduino’ knoppen. 

Deze knoppen zal je het vaakst moeten gebruiken!  

Weet je nog wat de opdracht is? Laat een rode led knipperen. Dat doe je zo: 

1. klik 2. klik 
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Klik nu op ‘upload naar Arduino’ en kijk heel aandachtig wat er gebeurt met de led. 

Wat zie je? _______________________________________________________ 

Is dit het resultaat dat je verwachtte? __________________________________ 

Wat wil je eigenlijk zien? ____________________________________________ 

**Als je programmeert, moet je élke opdracht programmeren, een robot, computer of 

arduino kan niet zelf denken.** 

Als je wil, dat de led blijft knipperen, moet je je programma in een ‘herhalingslus’ zetten. 

Probeer maar! 

 

Lukt het nu wel? ___________________________________________________ 

 

 

 

Dit is het programma dat jij ‘schrijft’ 

door middel van blokken. 
Dit is het programma dat wordt 

doorgestuurd naar de arduino. 
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Opdracht 2: Laat de rode led nu sneller knipperen. 

  Wat moet je veranderen aan je programma?  

  Laat je resultaat controleren door de leerkracht! 

Opdracht 3:  Laat de rode led ‘voor altijd’ knipperen. 

  Wat moet je veranderen aan je programma?  

  Laat je resultaat controleren door de leerkracht! ___________ 

Evaluatie: 

 Zwak Voldoende Goed Zeer goed 

Een eenvoudig 
programma 
schrijven met 
mBlock. 

Ik slaagde enkel 
in de 1ste 
opdracht 
waarbij het 
programma 
gegeven was. 

Ik slaagde in de 
1ste opdracht en 
kon een 
herhalingslus in 
het programma 
plaatsen. 

Ik voerde 
opdracht 1 en 2 
goed uit. 
Opdracht 3 is 
niet gelukt. 

Ik voerde alle 
opdrachten 
goed uit. 

IK     

LEERKRACHT     

 

Opdracht 4: Laat de rode en groene led afwisselend knipperen. 

Benodigdheden: een arduino, een breadboard, een rode led, een groene led, 

2 weerstanden van 330 (maximum 1k), verschillende geleiders. 

 Je schakelt de leds in parallel, want je zal ze apart sturen. 

 

De rode led is verbonden met pin 13, de groene led met pin 12. Nu kunnen we 

beginnen programmeren. 
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Probeer maar uit! Is het gelukt? ________________________________ 

Zo nee, wat is er verkeerd gegaan?______________________________ 

 

Opdracht 5: Probeer nu hoe je een verkeerslicht kunt nabootsen! 

Wat heb je nodig? Een arduino, een breadboard, 1 rode led, 1 oranje (of gele) 

led, 1 groene led, 3 weerstanden van 330  (maximum 1k), verschillende 

geleiders. 

 

De rode led verbind je met pin 13, de oranje met pin 12, de groene met pin 11. 

Probeer nu zelf een passend programma te schrijven. Denk goed na. Brandt elk kleur 

even lang bij een verkeerslicht? In welke volgorde moeten de leds aan/uit gaan? 

Probeer je oplossing uit en laat controleren door de leerkracht! _______ 
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 Zwak Voldoende Goed Zeer goed 

Meerdere leds 
programmeren. 

Ik slaagde in 
geen enkele 
opdracht. 

Ik slaagde enkel 
in opdracht 4 
met hulp. 

Ik voerde 
opdracht 4 goed 
uit, voor 
opdracht 5 had 
ik extra hulp 
nodig. 

Ik voerde beide 
opdrachten 
goed en 
zelfstandig uit. 

IK     

LEERKRACHT     

 

Opdracht 6:  Maak nu op je breadboard de schakeling die jij gaat gebruiken in je 

werkstuk! 

  

 Hoeveel leds ga je gebruiken? ____________________ 

 Met welke kleur(en) ga je werken? ________________ 

 _____________________________________________ 

 Wat heb je allemaal nodig? ______________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 Hoe wil je dat de leds knipperen? _________________ 

 _____________________________________________ 

 _____________________________________________ 

 Probeer nu zelf een programma te schrijven en probeer het uit. Als je 

niet tevreden, begin dan opnieuw tot het lukt! 

 Laat je resultaat controleren door de leerkracht! ______ 

4. In gebruik nemen. 

Maak nu de juiste verbindingen van je werkstuk naar de arduino. Upload het 

programma naar je arduino en test uit! 

Indien nodig kan je nog steeds veranderen aan je programma. 

5. Evaluatie. 
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Vind je de realisatie van je werkstuk (vorm) goed gelukt? 

_____________________________ 

 

Vind je het resultaat van je verlichting goed gelukt? 

_________________________________ 

 

Wat vond je aan deze opdracht het leukste? 

_______________________________________ 

 

Heb je bij jezelf een talent ontdekt? Zo ja, welk? 

____________________________________ 

 

Wat zou je anders doen? 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 


