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Onderwerp 

Er worden enkele vaste commando’s aangebracht. Leerlingen krijgen een probleem 
en moeten via het geven van die commando’s het probleem zien op te lossen. De 
leerlingen zien in dat voor een bepaald probleem een bepaald algoritme bestaat om 
het op te lossen.  

Voorkennis 
Leerlingen kunnen duidelijke commando’s geven en uitvoeren.  
Leerlingen kunnen een moeilijke opdracht omvormen naar kleinere commando’s.  
Leerlingen kennen de termen: programmeren en commando’s. 

 

 

WO 2.9  
een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen 
door verschillende stappen van het technisch proces te doorlopen; 

WIS 5.4 
zijn bereid zichzelf vragen te stellen over hun aanpak voor, tijdens en 
na het oplossen van een wiskundig probleem en willen op basis 
hiervan hun aanpak bijsturen. 

WIS 5.3 

ervaren dat bezig zijn met wiskunde een actief en een constructief 
proces is dat kan groeien en uitbreiden van eigen denk- en 
leeractiviteiten; ze ontwikkelen bijgevolg de opvatting dat alle 
leerlingen wiskundige bekwaamheid kunnen verwerven die kan 
leiden naar studies en beroepen waarin wiskunde aanbod komt. 

VVKBaO 

WIS MK4 

 
De richting van de beweging verkennen en bepalen: 
d) van voorwerpen in de ruimte tegenover andere voorwerpen en 
daarbij de zin van de beweging verwoorden met termen als: 
e) omhoog, omlaag, vooruit, achteruit, … 
 

WIS DO3 

 
Nadenken over zijn eigen oplossingsproces en dat proces sturen. 
Dat kan onder meer betekenen:  
b) tijdens de uitvoering van een oplossingsplan, nagaan of dat plan 
efficiënt is 
d) de oorzaak van fouten, haperinen of het vlotte verloop van het 
oplossingsproces onderzoeken, alleen of in samenspraak met 
anderen 
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WIS DO4 

Doeltreffende opvattingen over en houdingen tegenover het 
oplossen van wiskundige problemen, ontwikkelen 
Dat kan onder meer betekenen: 
b) een probleemstelling als een uitdaging opvatten 
c) plezier beleven aan het zoeken naar oplossingen  
d) volhouden bij het zoeken naar oplossingen 

 

WO TEC 6.16  
 

Kinderen kunnen in concrete ervaringen stappen van het technisch 
proces herkennen (het probleem stellen, oplossingen ontwikkelen, 
maken, in gebruik nemen, evalueren). 

OVSG WI-SPV.01.04 
De leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen oplossingsproces en 
oplossingsgedrag. 

 WI-SPV.01.04.04
  

De lln. kunnen zich verplaatsen in een ander. 

 WI-WA.03 

  

De lln. ervaren dat bezig zijn met wiskunde een actief en constructief 
proces is dat kan groeien en uitbreiden als gevolg van eigen denk- en 
leeractiviteiten. 

 

WI-WA.04 

De lln. ontwikkelen zelfvertrouwen doorheen hun wiskundig bezig zijn 
zowel op school als daarbuiten. Daardoor is de kans groter dat ze 
plezier beleven in wiskundige activiteiten. 

 
WI-MWO.WI-

BEW.1.2 

De lln. kunnen aanwijzingen geven en volgen i.v.m. beweging en richting 
en hanteren daarbij volgende woorden en begrippen: naar links, naar 
rechts, doorheen, onderdoor, tussendoor, overheen, hierheen, 
daarheen, in de richting van... 

 
WO-TEC-01.22  

De leerlingen herkennen in concrete ervaringen de stappen van het 
technisch proces (probleemstelling, ontwerpen, maken, in gebruik 
nemen, evalueren). 
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 Commando’s, gegeven door een medeleerling uitvoeren. (H) 
 Een moeilijke opdracht omvormen naar kleinere commando’s. (H) 
 De termen: programmeren, commando’s en algoritme kunnen gebruiken in een zin. 
 Een probleem oplossen door het gebruiken van een aantal vaste commando’s. 
 Reflecteren over het oplossingsproces. 
 Fout gelopen oplossingen bijsturen en aanpassen. 
 
 (H) herhalingsdoelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 http://www.code-it.co.uk/year3plan/logoplan.html 

 

  

i 



Thijs Van Overberghe, Arteveldehogeschool Gent                4 
 

 
Tijdsduur 

 
50 minuten 
 Fase 1: 15 minuten 
 Fase 2: 20 minuten 
 Fase 3: 15 minuten 
 

 
Beschrijving  

 
In fase 1 maken de leerlingen kennis met de vaste commando’s. Ze moeten een probleem 
oplossen door de vaste commando’s te gebruiken. Achteraf praten leerlingen over eventuele 
problemen en oplossingen. In fase 2 doen leerlingen nog eens hetzelfde, maar deze keer 
moeten ze meerdere commando’s tegelijk geven en uitvoeren. Ze schrijven de commando’s 
neer en geven ze aan de robot. We bespreken opnieuw problemen en oplossingen. In fase 3 
moeten de leerlingen via commando’s op papier de robots door een racebaan zien te sturen 
zonder dat ze uit de bocht vliegen. We bespreken achteraf en de leerkracht brengt het begrip 
algoritme aan.  
 
 
 

 
Materiaal  

  
 Bijlage 1 
 Bijlage 2 
 Bijlage 3 
 Papier 
 Stiften 
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 Vaste commando’s aanbrengen en oefenen

 
 

 
 Bijlage 1 
 Bijlage 2 
 Bijlage 3 
 Bijlage 4 
 Plakband/krijt 
 
 
15 minuten 
 
 
De banken en stoelen zijn opzij geschoven.  
 
Bij het binnenkomen krijgt de helft van de leerlingen een robot uit bijlage 3. De leerlingen 
staan recht voor het bord.  
 
Deze les wordt bij voorkeur gegeven op de speelplaats of een groot lokaal.  
 

 
Om een robot te besturen heb je een aantal basis commando’s nodig. 
Wie weet welke dit zijn? (ga vooruit/achteruit, naar rechts/links) 

 
Ik wijs een commando aan en lees ze voor de kinderen voeren deze uit. Uiteindelijk 
wijs ik ze gewoon aan en lees ze niet meer voor.  
 

 
Jullie moeten nu per twee gaan staan, telkens iemand met een kaartje met iemand zonder een 
kaartje. Verspreid jullie over het lokaal. Degene met een kaartje zijn de robots zij voeren uit wat de 
andere zegt. Degene zonder kaartje, de programmeur geeft een van de commando’s van aan bord 
die we zonet geoefend hebben.  
 
Verspreid enkele kopieën van bijlage 3 over het lokaal. 
 
In het lokaal liggen vaten. In die vaten zit radioactief afval, dat is heel gevaarlijk. Als mensen 
hiermee in contact komen worden ze ziek, daarom gebruiken ze robots om het afval op te ruimen. 
Jullie moeten samen zoveel mogelijk vaten verzamelen door de robot te commanderen en hem een 
vat te laten nemen.  
 
Welk commando hebben we nog te kort om de opdracht met succes uit te voeren? (pak het vat) 
Je kan dit commando pas gebruiken als je recht voor het vat staat.  
 

1 
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De leerlingen voeren de opdracht uit. Wanneer alle vaten opgeruimd zijn, stopt het 
spel. Na 2 minuten draai je de rollen om. 
Zie erop toe dat iedereen de opdracht goed uitvoert. Controleer en help waar nodig.  

 
Toon bijlage 4. 
Dit ben jij, de programmeur van de robot. Een programmeur zoekt constant naar oplossingen. Soms 
zijn er problemen: hij doet iets fout of hij vindt de juiste oplossing niet direct. Een goede 
programmeur blijft zoeken naar de juiste oplossing.  
 
Waar maakten jullie fouten, wat vond je moeilijk?  
Hoe hebben jullie ze opgelost?  
 

 
Gebruik de aan-knop uit de vorige les opnieuw om aan te duiden wanneer de 
kinderen robot moeten zijn.  

 
Een lokaal met tegelvloer is ideaal.  

 
                              Demonstreer de opdracht zodat kinderen goed weten wat je bedoelt. 

 

 Een rij commando’s geven en uitvoeren

 
 

 
 Blad papier 
 Stiften 
 Bijlage 2  

 
 
20 minuten  
 
 
Hang bijlage 2 opnieuw op.  

 
Een robot kan ook meerdere commando’s na elkaar uitvoeren zonder dat je die afzonderlijk moet 
geven.  

Schrijf een rij commando’s op het bord en laat de kinderen dit uitvoeren. Duidt de 
commando’s achtereenvolgens aan.  
Herinner de kinderen eraan dat wanneer het commando niet mogelijk is (door 
bijvoorbeeld een muur of een leerling die in de weg staat), ze error zeggen.  

 
Om een robot 100 stappen vooruit te laten zetten moet ik heel veel het vooruit commando geven.  
Wat zou gemakkelijker zijn? (het aantal stappen erbij plaatsen, herhaal commando geven) 

2 



Thijs Van Overberghe, Arteveldehogeschool Gent                7 
 

 
Herhaal de vorige oefening maar vervang een aantal keer hetzelfde commando door 
een cijfer voor het commando te zetten.  
 
 

We gaan opnieuw de vaten opruimen, maar deze keer schrijven jullie de commando’s op een blad. 
We schrijven drie commando’s per keer op het blad. Daarna geven we het blad aan de robot die ze 
uitvoert. We doen dat steeds opnieuw. Werk in rijtjes: drie commando’s, uitvoeren een nieuw rijtje 
eronder. Je mag met pijltjes werken, voor het nemen van een vat gebruik je een bolletje. Als de 
programmeur onmogelijke dingen vraagt, bijvoorbeeld door een muur lopen dan zegt de robot 
error.   
 

 
De leerlingen voeren de opdracht uit. Wanneer alle vaten opgeruimd zijn, stopt het 
spel. Na 3 minuten draai je de rollen om. 
Zie erop toe dat iedereen de opdracht goed uitvoert. Controleer en help waar nodig. 

 
Toon opnieuw bijlage 4 en bespreek opnieuw fouten en oplossingen. 
 

 
Differentieer:  
gemakkelijk: 1 of 2 commando’s 
gemiddeld: 3 commando’s 
moeilijk: >3 commando’s 
 

 

 De racebaan

 
 

 
 Plakband  
 Blad papier 
 Stiften 

 
 
15 minuten  
 
 
Tape op de vloer een doolhof met hokjes. (zie bijlage 5)  

 
Op de grond zien jullie een racebaan. Het is de bedoeling dat jullie aan de hand van commando’s 
de robots door de racebaan leiden, zonder dat de robot tegen de boord knallen. Bij een fout zeg je 
error en ga je terug naar de plaats waar je eerst stond. Duid aan waar je juist fout was op je blad. 

 
De leerlingen voeren de opdracht uit. Wanneer de robot het doolhof uitkomt, 
wisselen de groepsleden van rol.  

3 
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Zie erop toe dat iedereen de opdracht goed uitvoert. Controleer en help waar nodig. 
 
Wie heeft de robot zonder fouten door het doolhof kunnen programmeren?  
vraag de leerling zijn blad. 
 

 
Een leerling voert alle commando’s na elkaar uit.  
 
 

 
We hebben een robot geprogrammeerd om door dit doolhof te lopen. We noemen de verzameling 
van deze commando’s een algoritme. Zeg eens allemaal samen algoritme. Een algoritme is een 
reeks commando’s in een bepaalde volgorde om een probleem op te lossen, in dit geval een 
algoritme om dit doolhof te doorlopen.  
 
Waarom is de volgorde belangrijk?  
Toon voor waarom door het algoritme in een andere volgorde te doorlopen.  
 

 
Ben je met een grote groep, voorzie meerdere doolhoven.  
 
Maak het doolhof niet te moeilijk (weinig verkeerde weggen). Zorg dat er duidelijk 
hokjes zijn in het doolhof zo maken de leerlingen minder fouten. In plaats van 1 
stap vooruit, 1 hokje vooruit.  

 
Differentieer ook hier. 
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Gekende commando’s op bord 

 

  

1 
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Radioactief afval 

 

  

2 
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roboticoon 
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fouten en oplossing 
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grondplan racebaan 
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start 

stop 


