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SLIMME TECHNOLOGIE
Deel: 1-2

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

 

Planning 

 

  BB KB Datum afronden Paraaf Beoordeling 

Oriëntatie       

Casus x x    

Inleiding x x    

Programmeren en bedenken      

Micro:bit programmeren x x    

Sensoren en inputapparaten x x    

Maqueen robotauto x x    

Maqueen programmeren x x    

Ledlampjes programmeren x x    

Afstandsbediening programmeren x x    

Ogen van Maqueen programmeren x x    

Sensoren die een lijn volgen x x    

Rijden op licht x x    

Festivalopdracht      

Festivalopdracht x x    

Evaluatie      

Checklist x x    
 

 

Onderdeel 
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PROGRAMMEREN EN BEDENKEN 

MICRO:BIT PROGRAMMEREN 

 

De MakeCode website Op de website van Microsoft MakeCode kun je de micro:bit 

programmeren. MakeCode is een online editor waarmee je met 

behulp van blokjescode kunt leren programmeren. Elk blokje code 

bevat onderliggende programmeertaal en bevat één of meerdere 

opdrachten. 

 

MakeCode helpt bij het programmeren van de micro:bit 

Wij gebruiken deze editor om de micro:bit te programmeren. Met 

MakeCode kun je onder andere ook programmeren met Minecraft 

of Lego Mindstorms. 

 

Wil je hier meer van weten? Kijk dan naar de website van 

MakeCode. Je kan zelfs je eigen spelletje programmeren en 

bedenken in MakeCode met 'Programmeren met Arcade'. 

 

Supersnel en leuk leren programmeren met blokjescode 

Met de blokjescode van MakeCode hoef je dus enkel de juiste 

blokjes te verzamelen en in de juiste volgorde te zetten. 

 

Zo maak je je eigen code om opdrachten aan de micro:bit of robot te 

geven. 

 

 
De website MakeCode 

 

 

    

Ga naar de website MakeCode 
 

 

Programmeren van de micro:bit  Bekijk voordat je verder gaat eerst de demo- en introductiefilm. In 

de demofilm zie je hoe het resultaat van de opdracht eruit ziet. In de 

instructiefilm wordt vertelt hoe je de micro:bit programmeert.  

 

 

Wanneer je MakeCode opent zie je verschillende vensters en 

knoppen. Met behulp van de blokken kun jij een programma voor de 

micro:bit programmeren. 

 

De standaard programmeeropdrachten voor de micro:bit 

zijn   aanwezig in het hoofdmenu onder het menu 

Basis. Bijvoorbeeld:  

• bij opstarten 

• toon nummer (0) 

• toon lichtjes 

 

Met toon lichtjes kun je met de 25 ledlampjes op de micro:bit tekst 

en symbolen laten verschijnen. 

 

Bestudeer de afbeelding hieronder van de interface van MakeCode. 

Bekijk de verschillende vensters en functies. 

 

    

Bekijk de demo- en introductiefilm 

Starten met de micro:bit 

 

 

 
 

Basis programmeerblokken 
 

 

https://link.pie-totaal.nl/2-starten-met-microbit/
https://link.pie-totaal.nl/2-starten-met-microbit/
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MAQUEEN PROGRAMMEREN 

 

De bibliotheek van Maqueen voor 

MakeCode 

Bekijk voor je verder gaat eerst de instructiefilms over de uitbreiding 

Maqueen.  

 

Je hebt kennis gemaakt met het programmeren van de micro:bit. 

Met MakeCode kun je niet alleen de micro:bit gaan programmeren 

maar ook apparaten waarop je de micro:bit kunt aansluiten. Zoals in 

ons geval de robotauto Maqueen. 

 

De micro:bit moet de robotauto Maqueen gaan aansturen. De 

Maqueen heeft allerlei functies zoals: 

• twee wielen die door aparte motors worden aangedreven 

• twee koplampen die kunnen schijnen 

• vier neo-pixel ledlampen aan de onderzijde die je in allerlei 

kleuren kunt laten schijnen 

• een geluidskaart die geluid en muziek kan afspelen en nog veel 

meer 

 

De bibliotheek van Maqueen  

De makers van de Maqueen hebben alle functies van de Maqueen 

beschreven en geprogrammeerd in een soort boekwerk. Dat 

boekwerk noem je een bibliotheek. Dankzij deze bibliotheek kun je 

heel eenvoudig code schrijven voor alle functionaliteiten en 

mogelijkheden die de Maqueen heeft. 

 

Voor MakeCode is er een speciale bibliotheek gemaakt die je kunt 

importeren. Hierdoor kun je met blokjescode jouw Maqueenrobot 

gaan programmeren. 

    

Bekijk de instructiefilm over uitbreiding 

Maqueen 

 

 

 
Met de uitbreiding voor de Maqueen in 

MakeCode kun je de robotauto gaan 

programmeren 
 

 

 
De programmeerblokken van de uitbreiding 

zijn groen en  worden toegevoegd in het 

menu programmeerblokken  

 
 

 

Opdracht 

Wij gaan aan de slag met Microsoft MakeCode. Hiervoor moeten we 

eerst de bibliotheek van Maqueen toevoegen aan de 

programmeeromgeving van Microsoft MakeCode. 

 

Volg het stappenplan: 

• Ga naar https://makecode.microbit.org/. 

• Klik op nieuw project (new project). 

• Klik boven in de menubalk op het tandwielicoon en kies uit het 

menu uitbreidingen (add package). 

• Zoek naar de bibliotheek van maqueen door deze link in te 

voeren in het zoekveld:  

https://github.com/dfrobot/pxt-maqueen. 

• Klik op de gevonden maqueenbibliotheek om deze te 

importeren. 

• Onderaan het hoofdmenu is nu de maqueenuitbreiding 

toegevoegd met specifieke programmeeropdrachten voor de 

maqueen robot. Bekijk de lijst met programmeerblokjes 

• Je kunt nu starten met programmeren. 

 

 

 

https://link.pie-totaal.nl/7-maqueen-uitbreiding/
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Stap 1: programmeerblok LEDlight Links 

 

 

 
 Stap 1: programmeerblok LEDlight off 
 

Stap 1 

• Als de Maqueen een bocht naar links maakt zorg je ervoor dat 

alleen de linkerkoplamp gaat branden. Hiervoor kies je de juiste 

richting in het LEDlight programmeerblokje en zet je turn op ON. 

• Om ervoor te zorgen dat enkel één koplamp brandt geef je de 

andere koplamp de opdracht om juist niet te branden door bij 

turn voor OFF te kiezen. 

 

 
Stap 2: programmeer de blokken om de 

Maqueen op de juiste manier te laten rijden 

en knipperen 
 

 

Stap 2 

Rijdt de Maqueen naar rechts moet alleen de rechter koplamp gaan 

branden. 

• Als de Maqueen vooruit rijdt moeten beide koplampen branden. 

• Rijdt de Maqueen achteruit moet geen van de koplampen 

branden. 

 

Je zult nu dus programmeerblokjes met elkaar moeten gaan 

combineren en op de juiste volgorde moeten zetten. Belangrijk is dat 

je niet alleen aan moet geven wanneer een koplamp moet branden 

maar ook wanneer een koplamp juist niet moet branden. 

 

• Werk verder in het programma van de vorige opdracht waarin je 

de Maqueen laat rijden. Breid deze programmeercode uit. 

• Gebruik voor deze opdracht de programmeerblokjes Maqueen > 

Ledlight right/left turn ON/OFF. 

 

Stap 3  

• Upload het programma naar de Maqueen en controleer dat de 

koplampen de juiste rijrichting aangeven en op de juiste 

momenten aan- en uitgaan. 

Bewaar het programma in je verzamelmap onder de naam  

08-rijden-koplamp.hex 
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RGB neopixels gemonteerd in een ring 
 

De neopixelring 

Deze ring bevat 24 ledlampjes die je kunt programmeren met de 

uitbreiding Neopixels in MakeCode. Er is ook een speciale MakeCode 

programmeeromgeving ontwikkeld voor deze pixelring. Kijk maar 

eens bij https://makecode.adafruit.com/. 

 

Neopixels zijn bedacht door Adafruit en ze komen in diverse vormen 

en maten, waaronder ook strips. 

 

 

 

 
Verander de naam van de variabele van strip 

naar iets anders wat voor jou logisch is 
 

 

De naam van de variabele 

De standaard naam voor de variabele in de neopixelblokken is strip. 

Deze naam kan je aanpassen. 

 

De naam van de variabele mag jij als programmeur zelf bedenken. 

Natuurlijk kies je meestal een naam die al aangeeft wat er in de 

variabele zit of waarvoor je hem hebt gemaakt. 

Jij wil de neopixelleds gaan programmeren dus een variabele met de 

naam neopixel is heel geschikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het adres en de waarde van de variabele 

De neopixelleds van de Maqueen staan aangesloten op pin P15. Dit 

kun je bij NeoPixel at pin P0 aangeven. Hierdoor weet de micro:bit 

waar de lampjes zich bevinden en kan hij ze aansturen. 

 

Je moet ook aangeven dat de Maqueen 4 neopixelleds heeft (with 4 

leds) en dat de leds werken met RGB-kleuren (GRB format). 

 

Op de afbeelding bij het vorige kopje zie je dat zowel de poort als het 

aantal pixels al is veranderd.  

 

 

Instellen van de neopixel leds Bekijk voordat je verder gaat eerst de demo- en introductiefilm. In 

de demofilm zie je hoe het resultaat van de opdracht eruit ziet. In de 

instructiefilm wordt vertelt hoe je de micro:bit programmeert.  

 

Bekijk de film en lees de informatie over variabelen in de vorige 

paragraaf. Maak daarna de opdracht. 

  

Bekijk de demo- en instructiefilm Neopixel 

start 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

https://link.pie-totaal.nl/15-neopixel-start/
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Regenboog 
 

Opdracht 

Zet de RGB-kleuren op de juiste volgorde zoals deze voorkomen op 

de regenboog. Te starten met de kleur rood. Volg de stappen hierna: 

 

   

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Stap 1: programmeer deze blokken en stel de 

juiste waardes in: pin 15 en 4 leds 
 

 

Stap 1 

Zorg ervoor dat de computer bij het opstarten de vier neopixelleds 

van de maqueen weet te vinden en kan gaan aansturen. 

 

• Maak een variabele aan voor de neopixelleds en noem deze 

neopixel. 

• Plaats in het programmeerblokje Basis > bij opstarten het 

programmeerblokje Neopixel > stel strip in op NeoPixel at pin P0 

with 24 leds as RGB (RGB-format). 

• Zorg dat de variabele strip wordt vervangen voor de variabele 

neopixel. 

• Zorg dat de juiste poort wordt aangewezen voor de neopixels op 

de Maqueen. Deze zitten op poort 15. 

• Zorg dat je het juiste aantal neopixelleds opgeeft. Dat zijn er 4. 

 

 
Stap 2: maak een variabelenaam voor rood, 

groen en blauw 
 

 

Stap 2 

• Zorg dat je voor elk van de drie RGB-kleuren een variabele hebt 

aangemaakt. Noem deze rood, groen en blauw. 

• Onder het variabelenmenu verschijnen de gemaakte variabelen. 

Controleer dit. 

 

 

 

 
Stap 3: plaats de blokken en stel rood in op 

255. Groen en blauw stel je in op 0 
 

Stap 3 

• Plaats het programmeerblokje Basis > de hele tijd in het 

programmeerveld. 

• Plaats hierin de programmeerblokjes Variabelen > stel rood in op, 

stel groen in op en stel blauw in op. 

• Zet de startwaarde van rood op 255, de startwaarde van groen op 

0 en de startwaarde van blauw op 0. 

 


