
 

    

Wat is het? 
Een Arduino Uno is een microcontroller: een klein, programmeerbaar computertje. Je kunt er allerlei 
elektronica op aansluiten, zoals lampjes en motortjes. Ideaal als je nog niet zo veel van elektronica en 
programmeren weet, maar je er wel meer in wil verdiepen. 

De Arduino is verder heel gemakkelijk uit te breiden met zogenaamde shields, die extra 
mogelijkheden toevoegen zoals Bluetooth en wifi. 

Met een Arduino zijn de mogelijkheden eindeloos. Wil je een indruk te krijgen van wat andere 
mensen hiermee maken, kijk dan eens op http://www.instructables.com/howto/arduino/. 

Stap 1 
De MakerKlas heeft een aantal dozen waarin een Arduino Uno en een heleboel elektronica zit. Deze 
kun je bij de leraarkrijgen. Je hebt ook een schoollaptop nodig. 

Stap 2 
Starten met het leren hoe je met Arduino iets maakt is best lastig. Gelukkig zijn er op internet veel 
tutorials te vinden. Je kunt bij de leraar ook het boekje “MakerKlas workshop Arduino” krijgen, 
waarin stap voor stap staat uitgelegd hoe je eenvoudige dingen met Arduino kunt maken. 

 

 



 

 
 

Fun met elektronica 
Wat is het? 
In deze Getting Started ga je allerlei schakelingen met led lampjes maken. Daarbij maak je gebruik 
van allerlei elektronica-onderdelen, zoals knopjes, weerstanden, transistors en condensators. 

Je hoeft niet te solderen, want je maakt gebruik van een breadboard waarin je alle onderdelen kunt 
steken. Ook hoef je niet te programmeren. 

Aan de slag 
Van de leraar krijg je een doos met alle onderdelen en een boekje Fun Met Elektronica, waarin 
allerlei schakelingen staan die je na kunt bouwen. 

 

 

  



 

 
Knikkerbaanwedstrijd 
 

 

 

Wat is het? 
Bouw in twee teams een knikkerbaan met een gatenbord en latjes, buizen en alles wat je nog meer 
kunt vinden. 

Het team dat ervoor zorgt dat de knikker zo lang mogelijk over de knikkerbaan blijft rollen is de 
winnaar! 

Stap 1 
Probeer het eerst met de latjes en buizen die er standaard bij zitten. 

Stap 2 
Wat gaat nog mis of werkt niet goed? Bedenk hier oplossingen voor. 

Stap 3 
Bekijk voorbeelden van dit soort knikkerbanen op internet (zoek op “pegboard marble run”) en bouw 
enkele mooie voorbeelden die je vindt na. 

Stap 4 
Met stroom geleidende tape kun een MaKey MaKey op de knikkerbaan aansluiten: plak op een latje 
van de knikkerbaan twee evenwijdige stroken tape heel dicht bij elkaar. De ene strook sluit je aan op 
de “aarde” van de MaKey MaKey, de andere strook op een andere aansluiting. Wanneer een metalen 
knikker over de strookjes rolt, wordt de stroomkring gesloten en gebeurt er iets verrassends op de 
computer waar de MaKey MaKey op is aangesloten! 

 

 

  



 

 
 
 
  Mindcub3er 
 

 

 

Wat is het? 
Bouw met LEGO Mindstorms een robot die een Rubik’s kubus oplost! 

Aan de slag 
Bouwinstructies vind je op http://mindcuber.com/mindcuber/mindcuber.html. 

 

 

  



 

 

Wat is het? 
littleBits zijn elektronische onderdelen die je met magneetjes aan elkaar sluit, waardoor je heel 
eenvoudig een schakeling kunt bouwen. 

We hebben de beschikking over twee doosjes met verschillende onderdelen en een cloudBit. Met die 
laatste kun je je littleBits uitvinding via een app op je telefoon of tablet besturen. Er zijn honderden 
voorbeelden op de site van littleBits te vinden. 

Stap 1 
Bekijk de onderdelen die in de twee langwerpige doosjes zitten. Probeer zelf uit wat je met elk 
onderdeel kunt doen. 

Stap 2 
Kies een project uit een van de twee boekjes of een “invention” (uitvinding) op 
http://littlebits.cc/inventions/explore die je gaat namaken. 
Let er wel even op dat je alle littleBits onderdelen hebt. 

Stap 3 
Zoek via http://littlebits.cc/cloudstart zelf uit hoe je de cloudBit kunt gebruiken om de littleBits via je 
telefoon te besturen. Het wachtwoord voor het wifi netwerk kun je bij de leraar krijgen. 

Stap 4 
Als je Minecraft speelt, kun je de littleBits met de cloudBit en een mod ook vanuit je Minecraft 
wereld besturen. Meer informatie vind je op http://littlebits.cc/bitcraft. 

 

 

  



 

  

Wat is het? 
Met de MaKey MaKey kun je toetsaanslagen van elke computer overnemen met 2 draadjes. Op die 
manier kun je alledaagse dingen in 'Touchpads' veranderen. 

Met 2 'krokodillen-klemmetjes' maak je 2 dingen vast aan de MaKey Makey, bijvoorbeeld jezelf een 
een banaan. Als je de banaan aanraakt, dan maak je een stroomkring en stuurt de MaKey MaKey een 
commando naar de computer. De computer denkt dat de MaKey MaKey gewoon een keyboard of 
muis is. Dit werkt met alle programma's en websites. 

Stap 1 
Test de MaKey MaKey met de Bongos en Piano voorbeelden op http://makeymakey.com/apps/. 

Stap 2 
Met stroom geleidende tape of dikke potloodstrepen kun je op een vel papier ook stroom geleidende 
verbindingen maken. Op die manier kun je op een blaadje verschillende “knopjes” maken: 

 houd in een hand het kabeltje naar de “ground” aansluiting vast, 
 raak een stukje tape (of een potloodstreep) met je andere hand aan. 

Op bovenstaande manier sluit je de stroomkring. 

Stap 3 
Maak met karton, aluminiumfolie en schuursponsjes een “voetpedaal”: 

 Pak twee stukken even groot karton en plak op elk stuk een groot vel aluminiumfolie. 
 Maak deze twee stukken aan elkaar, met de schuursponsjes aan de binnenkant er tussen in. 

Let op: de stukken aluminiumfolie mogen elkaar alleen raken wanneer je de twee stukken 
karton samendrukt! 

 Verbind een van de stukken aluminiumfolie met de “ground” van de MaKey MaKey, het 
andere stuk met een andere aansluiting. 

 Test de voetpedaal. 

Stap 4 
Met de dingen die je in stap 2 en stap 3 hebt gemaakt, kun je nu een drumstel maken! Het 
programma dat voor de geluiden van het drumstel zorgt maak je zelf, met Scratch 
(https://scratch.mit.edu). Om kennis te maken met Scratch kun je van de leraar het boekje Scratch 
beginnershandleiding krijgen. 

  



 

 

Wat is het? 
Een Raspberry Pi is een minicomputertje dat niet groter is dan een bankpasje. Het besturingssysteem 
van de Raspberry Pi bevat standaard een speciale, gratis versie van Minecraft. Deze versie heeft 
minder mogelijkheden dan de volledige versie. Het is dan ook meer bedoeld om te leren 
programmeren met de programmeertaal Python. 

Stap 1 
Om te beginnen werk je de volgende pagina door: 
https://www.raspberrypi.org/learning/getting-started-with-minecraft-pi/worksheet/ 

Stap 2 
Wil je je verder verdiepen in programmeren met Python in Minecraft, dan kun je bij de leraar het 
boek Adventures in Minecraft krijgen. 

 

 

  



 

      

Wat is het? 
Een Raspberry Pi is een minicomputertje dat niet groter is dan een bankpasje. Je sluit er een muis, 
toetsenbord, beeldscherm en netwerkkabel (of wifi dongle) op aan en je hebt een computer 
waarmee je kunt internetten, officeprogramma’s gebruiken, full-HD filmpjes kijken en leren 
programmeren. 

Wat kun je er mee? 
Oorspronkelijk is de Raspberry Pi ontworpen om kinderen te leren programmeren. Het 
besturingssysteem van de Raspberry Pi bevat standaard een aantal programma’s hiervoor. Deze vind 
je in het hoofdmenu (de knop met de framboos links boven) bij het onderdeel Programmeren. 

Sonic Pi 
Met Sonic Pi kun je zelf (live) muziek maken met programmacode. Zie hiervoor het aparte 
Getting Started blad over Sonic Pi. 

Scratch 
Met scratch kun je spelletjes en animaties maken. Tegelijkertijd leer je programmeren. Ook 
voor Scratch is er een apart Getting Started blad. 

Minecraft Pi 
De Raspberry Pi heeft een speciale, gratis versie van Minecraft. Deze versie heeft minder 
mogelijkheden dan de volledige versie. Het is dan ook meer bedoeld om te leren 
programmeren met de programmeertaal Python. Hiervoor is er een apart Getting Started 
blad en kun je bij de leraar het boek Adventures in Minecraft krijgen. 

Je kunt ook allerlei elektronica (ledjes, motortjes, sensoren) op de Raspberry Pi aansluiten en – net 
als bij Arduino – deze elektronica besturen door zelf een programma te schrijven. Op die manier kun 
je er bijvoorbeeld een weerstation of een robot mee maken. 

De dingen die je nog meer met een Rasperry Pi kunt doen zijn eindeloos. Daarom volgt hier een 
aantal voorbeelden van grotere maakprojecten, waar je een langere periode mee bezig bent. 

Maak zelf een fotohokje 
Hier vind je een uitgebreide cursus over de 
Raspberry Pi, die wordt afgesloten met het 
maken van een “photo booth”, die foto’s 
automatisch online zet: 
http://www.instructables.com/class/Raspberry-
Pi-Class/ 

  



 

 

Wat is het? 
Met Scratch is het mogelijk om eenvoudige spelletjes en animaties te maken. Scratch is ontworpen 
om kinderen te leren programmeren. 

Stap 1 
Werk de Scratch beginnershandleiding door. Dit is een boekje dat je van de leraar kunt krijgen. 

Stap 2 
Kies een of meerdere opdrachten op http://scratchweb.nl/lesmateriaal. 

 

 

  



 

 
     Solderen 
 

 

Wat is het? 
Bouw een versterkertje voor je mobieltje. 

Stap 1 
Dit heb je nodig: 

Soldeerbout 
 

Soldeerhouder 
(“derde hand”) 

 

Soldeerbouthouder met 
spons 

 

Soldeertin 

 

Desoldeerpomp 
 

 

Van de leraar krijg je: 

 alle elektronica-onderdelen, 
 het blad Solderen is makkelijk 
 5 werkbladen Bouw een versterkertje voor je mobieltje.  

Stap 2 
Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk dat je eerst het blad Solderen is makkelijk doorneemt. 

Stap 3 
Waar je verder nog aan moet denken: 

 Solderen doe je aan de soldeertafel in het praktijklokaal (zet de afzuiging aan) of op een 
andere plek met een goede ventilatie. 

 Maak het sponsje nat en vergeet niet om na elke soldeerverbinding het tipje van de 
soldeerbout schoon te  vegen. Dit zorgt ervoor dat de soldeerbout in een goede staat blijft! 

  



 

   
Wat is het? 
Sonic Pi is een programma waarmee je muziek kunt maken door programmeertaal te gebruiken. Je 
kunt Sonic Pi ook gebruiken om live muziek te maken. 

Beginnen met Sonic Pi is niet moeilijk: je maakt al heel snel je eerste muziekstuk. 

‘Sonic’ staat voor ‘geluid’, ‘pi’ verwijst naar de Raspberry Pi, het klein computertje dat speciaal 
gemaakt is voor het leren programmeren en waar je nu waarschijnlijk achter zit. 

Starten 
Klik op het logo met de framboos links boven op het scherm en kies dan in het menu Programmeren 
voor Sonic Pi. 

Werk de handleiding op https://tinyurl.com/sonicpihandleiding door. 

Het zou geweldig zijn als het je uiteindelijk zou lukken om een live optreden met 
Sonic Pi te geven! 

 



 

 
Tinkercad 
 

Wat is het? 
Met Tinkercad kun je eenvoudig online een 3D ontwerp maken. Dit ontwerp kun je daarna printen 
met de 3D-printer. 

Tinkercad wordt gebruikt door ontwerpers, hobbyisten, leraren en leerlingen dingen te maken zoals 
speelgoed, prototypes, decoraties, Minecraft modellen, juwelen, … De lijst is eindeloos! 

Stap 1 
Ga naar https://www.tinkercad.com/ en klik op Join Now om een account aan te maken. 

Stap 2 
Bekijk onderaan de hoofdpagina van Tinkercad de “tutorial video” (https://youtu.be/MwjWT-EvKSU, 
duurt minder dan 3 minuten). 

Stap 3 
Maak de opdracht “Maak je eigen 3D sleutelhanger” die je op papier bij de leraar kunt krijgen. 

 

 

 

  



 

  
 

 Maak een website 
 

Wat is het? 
Codecademy is een website waarop je kunt leren programmeren in verschillende programmeertalen. 
Dat gaat met interactieve opdrachten: je moet telkens opdrachten maken of een antwoord invoeren 
en kunt pas verder wanneer dit goed is. 

Wat kun je doen? 
De talen die je nodig hebt voor het maken van een website zijn html en css. Hiervoor heeft 
Codecademy verschillende cursussen. De cursus voor beginners heet Make a website en vind je op 
https://www.codecademy.com/learn/make-a-website. Daarna kun je aan de slag met de andere 
html en css cursus. 

 

 

  



 

 
 

3D Hologram Projector 
 

Wat is het? 
Maak van een stuk doorzichtig plastic een projector waarmee je speciale 3D filmpjes kunt bekijken 
die “boven” je mobiele telefoon afgespeeld lijken te 
worden. 

Stap 1 
Benodigdheden: 

 Gewoon A4’je 
 Transparant  vel 
 Pen 
 Passer 

 Liniaal 
 Schaar 
 Plakband 
 Smartphone of tablet 

Stap 2 
Teken het plaatje hierboven na op een A4’tje en trek het daarna over op het transparante vel. 
Maak het groot genoeg: de straal van de cirkel moet minstens 10 cm zijn. 

Stap 3 
Knip het transparante vel over de doorgetrokken lijnen. Je hebt nu 4 trapezia. 

Stap 4 
Plan de zijkanten van de trapezia aan elkaar vast, zodat je een afgeknotte piramide 
krijgt. 

Stap 5 
Open op je smartphone of tablet een geschikt filmpje (zoek bijvoorbeeld “3D hologram” op 
YouTube). Leg je telefoon neer, zet de piramide met de kleine kant naar beneden op het scherm en 
dim het licht in het lokaal. Kijk tegen de zijkant van de projector aan. 

 

 



 

 
Programmeer de 
Wink robot 
 

 

 

Wat is het? 
De Wink is een insectachtig robotje dat is ontworpen het doel om mensen te leren programmeren 
met Arduino.  

De Wink heeft onder andere: 

 2 supersnelle motortjes 
 4 sensoren aan de onderkant zodat het robotje bijvoorbeeld een lijn kan volgen. 
 2 ogen (led lampjes) die elke gewenste kleur kunnen krijgen. 
 obstakel detectie 
 3 lichtsensoren 
 1 infrarood zendertje, zodat hij met een afstandsbediening te besturen is 
 Een knopje 
 Geluid 

Starten 
Op http://www.plumgeek.com/learn-to-code.html vind je alles wat je nodig hebt: een “getting 
started” video en 15 lessen. 

 

 

  



 

 
Paper circuits 
 

 

Wat is het? 
Gebruik geleidende kopertape om elektrische schakelingen te maken die lampjes laten branden. 

Stap 1 
Bekijk eerst de 5 YouTube filmpjes uit deze afspeellijst: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf4ImNBQ7EjhYGESmzi4FlShW596euXxj 

Makkelijker dan bovenstaand adres overtypen is het om op YouTube te zoeken naar kaart met smd-
leds van Techniekfilm.  

Stap 2 
Gebruik nu zelf een van de voorbeeld sjablonen van Hig-Low-Tech die al geprint zijn om een circuit 
met een ledje te maken.  

Stap 3 
Maak een pop-up-kaart (zoals bijvoorbeeld de Creeper op het plaatje hieronder), of maak een eigen 
ontwerp waarin je een of meerdere led lampjes verwerkt. 

Hier vind je nog meer inspriratie: 

 Legoblok, Space Invader en Creeper pop-up-kaart: 
https://www.joecridge.me/2015/09/06/pop-up-card-templates/ 

 High-Low-Tech: http://highlowtech.org/?p=2505 
 The Great Big Guide to Paper Circuits: https://learn.sparkfun.com/tutorials/the-great-big-

guide-to-paper-circuits 
 Feestdagen pop-up-kaarten: 

https://learn.sparkfun.com/tutorials/let-it-glow-holiday-cards 
https://learn.sparkfun.com/tutorials/light-up-valentine-cards 
 
 

 



 

 
Bibberrobots 
 

 

 

Wat is het? 
Maak met robotje door een motortje, een knopje, draadjes (en eventueel lampjes) met elkaar te 
verbinden. Door een schroefje aan de motor vast te maken, raakt deze uit evenwicht en sjeest alle 
kanten uit. 

Starten 
Er zijn verschillende robotjes beschikbaar. Voor elk soort zijn er werkbladen waarop staat uitgelegd 
hoe je de robot maakt. 

Borstelbot 
Dit is de robot die je boven aan dit blad ziet. Om deze robot te maken, moet je ook solderen. Als je 
dat nog nooit gedaan hebt, lees dan eerst het blad Solderen is makkelijk. 

Benodigdheden: 

Motortje met opzetstuk en schroefje  Lijmpistool 
Schuifknopje     Striptang 
AA Batterij en batterijhouder   Soldeermateriaal 

 

“Cracy Vibs” bibberbot 
Deze robot is er in twee varianten: met en zonder lampje. De robot doet het pas wanneer je een 
stukje geleidend materiaal tussen de twee klemmetjes zet. 

Het werkblad is in het Duits. Lees dit eerst helemaal door voordat je begint! 

 



 

 

 

Elektronica in kleding 
 

 

 

Wat is het? 
De Adafruit Gemma is als het ware een klein computertje (beter gezegd: een 
microcontroller) waarop je elektronica zoals (kleuren)ledjes, een luidspreker, 
knopjes of motortjes kunt aansluiten. De Gemma heeft net als elke computer 
een processor en geheugen, maar is speciaal bedoeld om met textiel te 
gebruiken. Met stroomgeleidend garen kun je dus bijvoorbeeld elektronica in 
je eigen kleding verwerken! 

Starten 
Om te beginnen kun je het boekje Kleding en elektronica doorwerken. Hierin staat stap voor stap 
beschreven hoe je lampjes en een motortje aansluit. 

Als je het boekje uit hebt, kun je de tutorial op https://learn.adafruit.com/chirping-plush-owl-toy/ 
volgen, waar je leert hoe je een luidspreker aan een stoffen beest toevoegt, zodat dit geluid maakt 
wanneer je het omdraait. 

 

  



 

 

Wat is het? 
Games ontwikkelen! 

“You can create any 2D or 3D game with Unity. You can make it with ease, you can make it highly-
optimized and beautiful, and you can deploy it with a click to more platforms than you have fingers 
and toes. What’s more, you can use Unity’s integrated services to speed up your development 
process, optimize your game, connect with an audience, and achieve success.” 

Starten 
De Makerklas heeft twee snelle game PC’s die Unity aan kunnen. Op het bureaublad staat een mapje 
met links naar enkele tutorials. 

 

  



 

 

Wat is het? 
Met deze online tool kun je zonder kosten apps ontwikkelen voor Android. Met App Inventor is het 
maken van applicaties net zo makkelijk als het in elkaar zetten van een puzzel. 

Het grote voordeel van dit programma is dat je via een verbinding tussen jouw computer en 
smartphone direct het resultaat van de gemaakt app op jouw mobiel kunt zien. 

Starten 
Allereerst is het natuurlijk handig om zelf een Android telefoon of tablet te hebben. Vervolgens ga je 
op http://appinventor.mit.edu/ naar de onderdelen Get Started en Tutorials. Die werk je door. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Starten 
Ga naar http://otto.strikingly.com/!  



 

 

 

MeArm robotarm 
 

 

 

Wat is het 
De MeArm is een robotarm die je zelf kunt maken en programmeren. Het is een open source project 
dat de op de site van Instructables is ontstaan en inmiddels door allerlei mensen over de hele wereld 
is nagebouwd en verbeterd. 

Starten 
De onderdelen zijn al ge3D-print, dus dat hoef je niet meer zelf te doen. 

Je vindt de handleiding op de site van Instructables: 
http://www.instructables.com/id/Pocket-Sized-Robot-Arm-meArm-V04/ 

 

 



 

 

 

 

Volg een DIY / howto 
 

Wat is het? 
Op internet vind je talloze websites met stap-voor-stap instructies (zogenaamde DIY’s [Do-It-
Yourselve] / Howto / Tutorial) over hoe je zelf iets bijzonders kunt maken, bijvoorbeeld: 

 www.instructables.com 
 www.makezine.com 
 www.hackaday.com 
 www.makerklas.nl 
 … 

Starten 
Ga op zoek naar een leuk project, dat niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk is. Overleg met je 
leraar of je idee haalbaar is. 

 

  



 

 

Wat is het? 
De micro:bit is een mini computer van 40x50mm die ontworpen is op initiatief van de BBC. Deze 
pocket-sized computer is bedoeld voor programmeren en het uitvoeren van al je digitale ideeën. 
Maak je eigen apps of speel spelletjes, elk element is compleet programmeerbaar via de 
gemakkelijke software. Gebruikers kunnen van alles en nog wat ontwerpen, van scrollende teksten 
tot en met games en animaties. Alle LED’s kunnen individueel aangestuurd worden, net zoals de 
knoppen en in- en uitgangen. 

Je kunt de micro:bit voor allerlei leuke toepassingen gebruiken, of het nu een robot of een 
muziekinstrument is. De mogelijkheden zijn eindeloos. De micro:bit heeft 25 rode LED lichtjes 
waarmee je boodschappen kan laten zien. Er zijn twee drukknoppen waarmee je een game kan 
besturen of iets kan starten of stoppen. De micro:bit kan ook zien of hij beweegt, hoe snel hij gaat en 
in welke richting. De micro:bit kan ook nog met een andere micro:bit of smartphone praten en met 
het Internet! 

Starten 
Alles wat je nodig hebt om met de micro:bit aan de slag te gaan vind je op http://microbit.org/nl/. 

 


