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Inspireren

De Blue-Bot helpt u programmeren, debuggen en simuleren van algoritmen voor het 
onderwijzen van computerprogrammering in uw leerplan. U kunt uw algoritme op 
het scherm plannen via de APP, die toegankelijk is op elk iOS-platform met 3.0/4.0 
EDR bluetooth, Android, Windows en Mac.

De onderstaande activiteiten helpen de kinderen bij het leren van 
computervaardigheden en het toepassen van rekenkundig denken. Met behulp van 
de Blue-Bot kunnen de kinderen hun rekenkundige denkvaardigheden ontwikkelen; 
de kinderen leren om een open-einde- probleem op te lossen waarbij het gebruik 
van ontleding, modellering en algoritmen nodig is. Het helpt de kinderen om deze 
aspecten te ontwikkelen die vervolgens op veel verschillende aspecten van uw 
leerplan kunnen worden toegepast.
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Geweldige ideeën verzinnen

Er staat geen bepaalde tijdsduur voor de onderstaande activiteiten; het kan zinvol 
zijn om sommige activiteiten te splitsen om aan de behoeften van kinderen 
tegemoet te komen.
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Inspirerende ideeën
De Blue-bot verkennen

Een eenvoudig stap voor stap programma creëren.

Belangri
jk aandach

tspunt

Wat we willen bereiken

Voorbere
iding 

Activitei
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Introduceer de Blue-Bot en de Blue-Bot-app. Leg uit dat Blue-Bot een vloerrobot is 

die bestuurbaar is vanaf een tablet/ computer. Leg uit dat met behulp van Bluetooth 

instructies worden verzonden naar de Blue-Bot. Vertel hoe robots steeds vaker in 

het dagelijks leven voorkomen, ze worden bijvoorbeeld in fabrieken gebruikt om 

auto's te maken, ze zijn ook te vinden bij mensen thuis in de vorm van stofzuigers 

of grasmaaiers.

De kinderen moeten per tweetal of in kleine groepen werken en elkaar uitdagen. 

Deze moeten het beginpunt en de bestemming van de Blue-Bot bevatten. Als u 

bijvoorbeeld de Shapes Mat gebruikt, “Start de Blue-Bot op de gele cirkel en ga naar 

de rode driehoek.”

Het kind dat de uitdaging is aangegaan, moet dan proberen de bestemming te 

bereiken door stap voor stap de Blue-Bot te verplaatsen. Ze mogen de echte Blue-Bot 

niet aanraken zodra ze hun startpositie hebben bepaald. Zodra ze de Blue-Bot naar 

de juiste bestemming hebben gebracht, moeten ze op 'Go' drukken om hun volledige 

programma/ algoritme uit te voeren.”

Stel een geschikte mat in, bijv. Shape Mat (kleinere matten zijn waarschijnlijk beter) 

en controleer of de Blue-Bot verbinding maakt met de app. Open de app. Selecteer 

de juiste mat. Kies vervolgens de Explore Mode (Zoekmodus) en Step by Step (Stap 

voor stap).

• Begrijpen wat algoritmen zijn; hoe ze als programma's op digitale apparaten 

worden geïmplementeerd; en dat programma's worden uitgevoerd door 

nauwkeurige en ondubbelzinnige instructies te volgen.

• Eenvoudige programma's creëren en debuggen.

Leeftijd 

5-7



Uitbreidingsactiviteit 

Plaats obstakels op vierkanten die niet overreden kunnen worden, bijv. "Start op de groene rechthoek en ga naar de blauwe rechthoek zonder over gele vormen te gaan."



Een programma schrijven en debuggen.

Belangri
jk aandach

tspunt

Wat we willen bereiken

Activiteit
 

Na het oplossen van de uitdagingen moeten kinderen stap voor stap doorgaan 

met het plannen van een route voordat ze op 'Go' drukken (Basisprogrammering). 

In eerste instantie zullen de uitdagingen vergelijkbaar zijn met die hierboven.

De 'programmeur' moet alle instructies proberen en invoeren die hij denkt nodig 

te hebben om de taak uit te voeren. Als ze op 'Go' drukken, kunnen ze zien of ze 

de uitdaging hebben volbracht. Als ze niet succesvol zijn geweest, moeten ze de 

volgorde van hun instructies debuggen en het opnieuw proberen. Hun debuggen 

Stel een geschikte mat in, bijv. Shape Mat (kleinere matten zijn waarschijnlijk beter) 

en controleer of de Blue-Bot verbinding maakt met de app. Open de app. Selecteer 

de juiste mat. Kies vervolgens Explore Mode (Zoekmodus) en Basic Programming 

(Basis programmering).

• Begrijpen wat algoritmen zijn; hoe ze als programma's op digitale apparaten 

worden geïmplementeerd; en dat programma's worden uitgevoerd door 

nauwkeurige en ondubbelzinnige instructies te volgen.

• Eenvoudige programma's creëren en debuggen.

• Programma’s ontwerpen, schrijven en debuggen die specifieke doelen bereiken, 

inclusief het controleren of simuleren van fysieke systemen; problemen oplossen 

door ze in kleinere stukken te splitsen.

Inspirerende ideeën
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Stel moeilijkere uitdagingen voor, zoals:
Shape mat (vorm mat) - "Kun je twee rode vormen of alle driehoeken bereiken?”Money mat (geldmat) - "Kun je 12 pence maken?”"Hoe weinig stappen kun je gebruiken om 12 pence te maken?”

kan betekenen dat de instructies moeten worden bijgeschaafd door toevoegen, 
verplaatsen of verwijderen. Het Pen gereedschap is handig om te zien waar de 
Blue-Bot is geweest. Pauzes kunnen worden ingelast om een   probleem in stukjes te 
breken (ontleding). Wanneer rechtlijnige uitdagingen zijn opgelost, moet het idee 
van obstakels worden geïntroduceerd.

Uitbreidingsactiviteit 
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Naarmate de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen in hun 

Blue-Bot-programmeervaardigheden kunnen ze eraan werken om hun 

programmering efficiënter maken. Ze kunnen bekijken hoe ze het aantal benodigde 

opdrachten kunnen verminderen door herhaling te gebruiken. In plaats van 4 

voorwaartse stappen kunnen ze bijvoorbeeld 1 voorwaartse stap 4 keer herhalen. 

Stel een geschikte mat in, bijv. Shape Mat (kleinere matten zijn waarschijnlijk beter) en 

controleer of de Blue-Bot verbinding maakt met de app. Open de app. Selecteer de 

juiste mat. Kies vervolgens Explore Mode (Zoekmodus) en Repeats (Herhalen).

• Programma’s ontwerpen, schrijven en debuggen die specifieke doelen willen 

bereiken, inclusief het controleren of simuleren van fysieke systemen; problemen 

oplossen door ze in kleinere stukken te splitsen.

• Volgorde, selectie en herhaling in programma's gebruiken; werken met variabelen 

en verschillende vormen van invoer en uitvoer.

• Logisch redeneren gebruiken om uit te leggen hoe sommige eenvoudige algoritmen 

werken en om fouten in algoritmen en programma's te detecteren en te corrigeren.

Uitbreidingsactiviteit 

Het gebruik van grotere matten is een goede manier om deze activiteit uit 

te breiden.

Inspirerende ideeën

Voorbe
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Efficiënter worden.



Herhaling in de programmering.

Belangrijk aandachtsp
unt

Wat we willen bereiken

Voorbereidi
ng 

Activiteit 

Stel een geschikte mat in, bijv. Shape Mat (kleinere matten zijn waarschijnlijk beter) 

en controleer of de Blue-Bot verbinding maakt met de app. Open de app. Selecteer 

de juiste mat. Kies vervolgens Explore Mode (Zoekmodus) en Repeats (Herhalen).

Vanaf de Repeat (herhaal)-modus kunnen kinderen verkennen welke vormen ze 

kunnen tekenen. Met alleen bochten van 90° die beschikbaar zijn, is er een duidelijke 

grens aan het bereik van de vormen die kunnen worden getekend. Schakel de app in 

op de 45 °-modus en ontdek welke vormen nu getekend kunnen worden.

• Programma’s ontwerpen, schrijven en debuggen die specifieke doelen willen 

bereiken, inclusief het controleren of simuleren van fysieke systemen; problemen 

oplossen door ze in kleinere stukken te splitsen.

• Volgorde, selectie en herhaling in programma's gebruiken; werken met variabelen 

en verschillende vormen van invoer en uitvoer.

• Logisch redeneren gebruiken om uit te leggen hoe sommige eenvoudige algoritmen 

werken en om fouten in algoritmen en programma's te detecteren en te corrigeren.

Ontdek welke vormen kunnen worden getekend met bochten van 45° en met 

combinaties van bochten van 45° en 90°.

Programmeren

Inspirerende ideeën
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Uitbreidingsactiviteit 


