
D
ROBOTICA
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale productie maken
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AFTEKENLIJST 
 

Planning In deze cursus maak je in totaal tien praktijkopdrachten. Hierbij leer 

je de theorie. In totaal ben je zo'n  zestig uur bezig met deze cursus. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan vier praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

 

 

 

 

 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde tijd Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P5 Poster en flyer Zwerfie 4 uur  

P6 T-shirt bedrukken Zwerfie 4 uur  

P7 mBot 4-6 uur  

P8 Zwerfbot met Lego Mindstorms 4-6 uur  

Theorie   

Digitaal ontwerp maken 1 uur  

Offerte  30 minuten  

Programmeren 1 uur  

Lego Mindstorms  30 minuten  

Digitaal ontwerp 30 minuten  
 

 

Onderdeel 
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Voorbereiden Je maakt een flyer en een poster. Lees de theorie Digitaal ontwerp 

maken. Lees daarna eerst de rest van de voorbereiding door en 

maak een woordspin. 

 

Flyer 

Een flyer is bedoeld om informatie te geven aan mensen. Het is vaak 

een bedrukt papier wat gemakkelijk mee te nemen is. Hij ligt ergens 

of wordt uitgedeeld. Mensen nemen een flyer mee zodat ze hem 

later nog eens kunnen doorlezen. Een flyer is bijna altijd een 

ongevouwen A4 of A5 vel wat aan een of twee kanten is bedrukt. 

Een gevouwen exemplaar is een folder. Op een folder staat vaak 

meer tekst. 

 

Je geeft met een flyer informatie, je wilt iets onder de aandacht 

brengen of je maakt reclame voor een evenement, dienst of 

product. 

 

Belangrijk is dat je de flyer uitdeelt op plaatsen waar jouw doelgroep 

langskomt. Zodoende komt de flyer bij eventuele klanten terecht! 

 

Poster 

Met een poster vraag je aandacht voor een onderwerp of voor een 

evenement. Een poster hang je ergens op waar hij goed zichtbaar is 

voor iedereen. Het is belangrijk dat de poster goed opvalt en ergens 

centraal komt te hangen. De vormgeving van een poster is erg 

belangrijk! Hij moet opvallend zijn en de aandacht trekken van de 

mensen. 

 

Posters komen in allerlei formaten maar ook in allerlei soorten. Denk 

bijvoorbeeld aan: 

• aanplakbiljetten 

• reclamebord 

• billboard 

• driehoekbord 

• lichtreclame 

• banners 

• bushokjes 

 

Veel van de soorten posters vallen onder buitenmedia. Media die je 

buiten tegenkomt. 

 

Een poster laat je meestal maken door een ontwerpbureau of 

grafisch vormgever. Als jij voor deze opdracht kiest om een poster 

uit te werken kan je tips en trucs vinden over vormgeving in de 

theorie Digitaal ontwerp. 

 

Bij het (online)bestellen van een poster staan altijd de benodigde 

specificaties. Dit zijn eisen waar het bestand voor de poster aan 

moet voldoen voor je hem kan laten drukken. Controleer deze eisen 

altijd goed, voor het printen op een lichtbak zijn andere bestanden 

nodig dan printen op papier! 

 
Een poster voor een Jazz Festival 
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P6 T-SHIRT BEDRUKKEN ZWERFIE 
 

Opdracht 6 Als je je aanmeld bij Zwerfie, kun je een mooi bedrukt shirt bestellen 

om herkenbaar te zijn voor mensen om je heen. Arnoud van Zwerfie 

wil graag een nieuw ontwerp, dat jij mag gaan bedenken. 

 

Het moet een herkenbaar, opvallend, veilig en voor de jeugd 

draagbaar shirt worden. Uiteraard wil hij eerst weten wat de kosten 

en de levertijd zijn. Dat kun jij mooi uitrekenen en in een brief een 

offerte maken. 

 

Ontwerp zowel de voor als achterkant, op A3 formaat. In de theorie 

Digitaal ontwerp maken kun je nog een keer opzoeken waar je 

allemaal op let bij het maken van een ontwerp, zoals kleuren en 

lettertypes. Je kan natuurlijk het ontwerp van jouw Zwerfiebot 

verwerken in het ontwerp van het T-shirt. 

 

Er zijn veel technieken waarmee je shirts kan bedrukken. Denk 

bijvoorbeeld aan zeefdruk, transfers of applicaties met folie. 

 

Jij gaat dat laatste doen en een shirt bedrukken met een snijplotter, 

hittepers en folie. 

 
Lees de theorie Digitaal ontwerp 

maken en Offerte 
 

 

 

Wat heb je nodig?  • huisstijl elementen 

• ontwerp 

• digitaal vector bestand 

• snijplotter 

• flex- of flocksfolie 

 

 

Voorbereiden Voor het bedrukken van een T-shirt heb je een digitaal bestand nodig 

met een ontwerp. Voor dat je het ontwerp maakt moet je iets meer 

weten over het bedrukken van een shirt met folie.  

 

Om een T-shirt met folie te bedrukken bouw je een ontwerp op uit 

meerdere kleurlagen.   

 

Elke laag wordt apart gesneden en op het shirt gedrukt met een 

hittepers. Hoe meer kleurlagen hoe meer precies je zal moeten 

werken. Houd voor jouw ontwerp daarom maximaal drie kleuren en 

dus kleurlagen aan. 

 

Er zijn verschillende soorten folie om stof mee te bedrukken: Flex en 

flocks. 

 

Flex is een glad soort kunststof dat in veel kleuren beschikbaar is. 

Flocks heeft allemaal kleine haartjes, is zacht en lijkt meer op 

fluweel. Bekijk het filmpje om te zien hoe het werken met een 

snijplotter gaat. 

 

 

 

 
Het logo van zwerfie opgedeeld in kleurlagen 
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Soort compositie 

 

 

 
 

 

 

 

Soort compositie 

 

 

 
 

 

 

 

Soort compositie 

 

 

 
 

 

 

 

Soort compositie 
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PROGRAMMEREN 
 

Wat doet een robot eigenlijk? Er zijn verschillende soorten robots. Elke robot kan weer wat anders 

en voert weer een andere taak uit. 

 

Maar hoe werkt zo'n robot nou eigenlijk precies? Weet hij nou echt 

uit zichzelf wat hij moet doen? Nee, natuurlijk niet. Een robot doet 

precies wat hem gevraagd wordt. Dit moet je invoeren in een robot. 

Dit doe je door te programmeren. 

 

Programmeren is het schrijven van instructies zodat deze letterlijk 

uitgevoerd kunnen worden. Programmeren wordt veel gedaan in 

een verschillende programmeertalen. Programmeertalen zijn net 

als Frans en Duits volledige talen waarvan je de grammatica en 

interpunctie moet leren. 

 

Gelukkig zijn er steeds meer soorten software die instructies met 

knoppen of makkelijke taal kunnen omzetten in programmeercode. 

Hierdoor hoef jij nu geen code te leren. 

 

In deze cursus ga jij aan het werk met Blocks. 

 

 
 

Programmeren is niet zo moeilijk als het lijkt 
 

 Vraag 

 14  Hoe vertel je een robot wat hij moet doen? 

 

_________________________________________________ 

 

 

 

Een boterham met hagelslag Ben jij ook zo gek op een heerlijke boterham met hagelslag? Wat dat 

met programmeren te maken heeft, merk je zo. 

 

De volgende opdracht ga je samen met de klas uitvoeren en 

presenteren.  

 

De opdracht is als volgt: beschrijf in een stappenplan hoe je een 

boterham met hagelslag klaarmaakt. De bedoeling is dus dat je 

precies beschrijft wat je moet doen om vanaf stap 0 een boterham 

met hagelslag te maken. Als je het goed doet, eet je straks een 

lekkere boterham met hagelslag.  

 

Schrijf stapsgewijs op wat je moet doen om de boterham te smeren. 

Ga er vanuit dat de robot exact doet wat je zegt. Dus iedere 

handeling die je doet beschrijf je zo duidelijk mogelijk. 

 

Bijvoorbeeld: 

Pak met je linkerhand ... 

Doe met je rechterhand ...  

 

Als iedereen een stappenplan heeft gemaakt ga je deze opdracht 

samen uitvoeren. 

 

 
Wat doe je precies als je een boterham met 

hagelslag klaarmaakt? 
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Programmeren Om een script of programma te kunnen schrijven voor Lego 

Mindstorms zijn er een aantal begrippen die je moet kennen en 

begrijpen.  

 

Conditie 

Condition is Engels voor voorwaarde. Iets moet ‘waar’ zijn, om iets 

te kunnen doen. Dit betekent dat je zegt ALS iets x is DAN kan Y.  

 

Bijvoorbeeld:  

ALS ik wakker wordt van de wekker DAN ben ik op tijd.  

 

In de programmeertaal wordt dit ook wel pseudocode genoemd.: if 

(wakker-van-de-wekker) { op tijd op school; } 

 

In Lego Mindstorms worden condities gebruikt in de schakelblokken. 

Deze blokken zijn stukjes van het programma. Als je deze blokken 

aan elkaar plaatst, krijg je een script of programma.  

 

 

Deze voorwaardes kan je koppelen aan sensoren. 

Op de afbeelding hiernaast is de EV3-steen 

verbonden  met een tastsensor. In het blokken-

script zie je dat als de sensor wordt aangeraakt 

de EV3-steen lacht.  

 

 

 

 

 

Willekeurig (random) 

De rode steen hiernaast is een WILLEKEURIG steen. Zo'n steen kun je 

een aantal waardes meegeven waaruit de steen zelf willekeurig 

kiest. Je kan het een beetje zien als een dobbelsteen. Je gooit de 

dobbelsteen en je weet dat er een getal tussen de één en zes uit 

komt.  

 

Er zijn twee soorten willekeurige stenen:  

• numeriek: de steen kiest een getal tussen de getallen die jij hebt 

opgegeven. In het voorbeeld dus tussen de één en zes.  

• Logisch: Het antwoord is dan alleen waar of niet waar. Waar of 

niet waar kun je ook wel zien als ja en nee.  

 

Bij logische bouwstenen zijn er een aantal opties waarop iets 'waar' 

kan zijn. Er zijn verschillende soorten bouwstenen:  

• En-steen 

• OF-steen   

• Niet-steen 

 

Elke van deze stenen heeft zijn eigen waarheidstabel.  

 

 

 

    

Filmpje programmer app 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scriptje met conditie 

 

 

 

 
Willekeurig-steen 
 

https://link.dp-totaal.nl/lego-programmer/

