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ICT-integratie  

ALGEMEEN 

Naam student Jorre Poets 

Integratie met het vak Techniek 

Tijdsduur 100 

Korte samenvatting van de les 

Leerlingen gaan zelf een schakeling maken en krijgen zo meer vat op een elektrische kringloop.  

leren via ardublocks een simpele kringloop te programmeren en vervolgens deze kringloop aan te 

sluiten. 

 

CONTEXT 

Beginsituatie 

(wat moeten leerlingen al 

kennen/kunnen zowel op vlak 

ICT als voor het ander vak) 

Leerlingen kunnen met de computer werken 

Leerlingen weter kennen serie- en parallelschakeling 

DOELEN 

Doelstellingen voor deze 

les 

(vermeld hier zowel de 

doelstellingen uit het leerplan 

ICT als uit het leerplan van 

het ander vak) 

 

D/2019/13.758/026 informatica 

LPD 9 De leerlingen analyseren een probleem, 

genereren een algoritme om het op te lossen, 

implementeren dit en passen het aan tot het foutloos 

werkt, unplugged (niet-digitaal) en digitaal (grafische 

programmeertaal). 

D/2019/13.758/012 techniek 

LPD 12 De leerlingen realiseren voor minimum 4 

ervaringsgebieden (constructie, transport, energie, ICT, 

biotechniek) een systeem, product of bereiding op 

basis van een ontwerp. (er komen er al twee aan bod 

tijdens deze les namelijk ict en energie) 

LPD 30 De leerlingen realiseren een elektrische 

stroomkring aan de hand van een schematische 

voorstelling. 

LPD 32 De leerlingen onderzoeken de functie van 

sensoren en actuatoren in een technisch systeem. 

LPD 33 De leerlingen onderzoeken een eenvoudige 

besturing. 

LPD 33.2 De leerlingen ontwerpen een eenvoudige 

besturing met externe in- en uitvoerorganen in functie 

van een behoefte. 
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Lesuitwerking en organisatie 

Materiaal dat nodig is - 6 Arduino  
- 6 Laptop  
- 6 Breadbord  
- Aansluitdraden 
- 30 LED (verschillende kleuren) 
- 6 Motor 
- 6 Drukknop 
- 30 Weerstand 220 Ω  
- 10 weerstanden 10 kΩ 

 

Beschrijving van de les 
(inhoud + didactische aanpak 

cfr. Lesschema) 

 

Zie volgende pagina’s 
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5   LESSCHEMA 

D. nr. Duur Leerinhoud Methodische verwerking Media 

 5’ Aanknoping 

Lkr stelt zich voor 

Lkr vraagt aan de lln wat ze vandaag allemaal al gedaan hebben 

van opstaan tot op school. 

hij legt de link naar programmeren met wekker, elektrische 

tandenborstel, microgolfoven…  
 

Aanknoping 

/ 

 

 5’ Observatie  

Lkr vertelt dat we iedere dag eigenlijk programmeren. 

Maar wij zijn niet wat er achter de knoppen scheelt. 

Er zit overal een ‘code’ achter. 
 

 

Observatie 

Werkvorm: OLG 

Didactische principes: 

- Activiteit 

- Aanschouwelijk  

 

 5’ Probleemstelling 1 

Een signaallamp zou het verkeer moeten waarschuwen voor werken 

aan de weg. Als de lamp zou kunnen knipperen, zou het voor de 

weggebruikers veel duidelijker zijn dat ze moeten oppassen voor de 

werken. Kan jij de lamp laten knipperen door ze gedurende 1 seconde 

te laten branden en vervolgens gedurende 1 seconde terug te laten 

doven? 

 

Probleemstelling 1 

Werkvorm: OLG en doceren 

Didactische principes: 

- Activiteit 

- Aanschouwelijk  

Computer/ 

smartphone 

 20’ Analyse 1 

 Benodigdheden: 

Arduino  

Analyse 1 

Werkvorm: OLG en doceren 

Didactische principes:  

- Activiteit 

Computer/ 

smartphone 
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Usbkabel 

LED 

Werkwijze: (klassikaal) 

Sluit Alles aan zoals op het elektrisch schema: 

Open ardublocks 

- Digitale pincode instellen om LED te doen branden 

 
- Delay block om LED 1 seconde te laten branden 

 
- Digitale pincode instellen om LED te dimmen 

 
- Delay block om de LED 1 seconde te dimmen 

- Aanschouwelijk  

- Vastzetten  
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Nu gaat de LED al aan en uit. 

 

 

 

Klik op ‘upload to Arduino’ om het programma naar de arduino te 
sturen 

 

 5’ Probleemstelling 2 

We hebben de LED al 1x laten branden en uitgaan. 

Maar dat is niet voldoende. 

We moeten deze code vaker gebruiken zodat hij de hele tijd blijft 

flikkeren. 

Hoe gaan we dat aanpakken? 

Probleemstelling 2 

Werkvorm: OLG 

Didactische principe: 

- Vastzetten 

- Activatie  

- Herhaling 

 

 

 

 15’ Analyse 2 

Dezelfde code in een loop block plaatsen 

 

Opnieuw uploaden naar arduino 

Analyse 2 

Werkvorm: OLG / Doceren 

Didactische principes: 

- Activiteit 

- Aanschouwelijk 
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 40’ Opdracht 

Lln mogen nu per 2 aan de slag om de 4 oefeningen op te lossen. 

Ze krijgen bij elke opdracht het bedradingsschema. 

Opdracht 1: Dimbare Lamp 

Opdracht 2:De LED-loop 

Opdracht 3: RGB-LED 

Opdracht 4: Ventilator 

(zie bijlage) 

Wanneer er vragen zijn, stuurt de lkr bij. 

Laat iedere oefening controleren door de lkr 

 

Opdracht  

Werkvorm: Opdracht 

Didactische principes: 

- Activiteit 

- Aanschouwelijk 

- Vastzetten 

 

 5’ Synthese en naverwerking 

lkr overloopt oplossingen met lln. 

Welke blokken zijn er? 

Ondervond je moeilijkheden? 

Opruimen materialen 

 

Synthese en naverwerking 

Werkvorm: OLG + herhaling 

Didactische principe: 

- Vastzetten 

- Herhaling 
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6  Bijlage 

 

 

 

  

Arduino onderdelen 
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1 Opdracht 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Led dimmen: 255 → 200 → 150 → 100 → 50 → 0 

Gebruik loop-block 
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2 Opdracht 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene LED: 2seconde branden; 

Oranje LED: 1 seconde branden; 

Rode LED: 3 seconde branden. 

Er kan maar 1 LED per keer branden. 

Herhaal het programma 10 keer. 
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3 Opdracht 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een RGB-LED heeft 4 beentjes: Als je de RGB-led rood wil laten branden mag enkel  

het beentje van de rode kleur een signaal krijgen.  

Dit kunnen we makkelijk programmeren met de volgende blokken:  

1 been = + rode kleur  

1 been = + groene kleur  

1 been = + blauwe kleur  

1 been = - gemeenschappelijk 

Je kan ook twee beentjes van een LED aansturen of zelfs alle drie. Op deze manier ga je kleuren mengen  

waardoor er een andere kleur ontstaat. 

Bijvoorbeeld: rood + groen = geel; 

 rood + blauw = magenta; 

groen + blauw = cyaan 
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4 Opdracht 4 

 

 

 

 

 

Wanneer de Arduino een signaal ontvangt van de drukknop moet de ventilator 

(bijvoorbeeld: 10 seconden) draaien. Dit kunnen we programmeren door bij 

‘dan’ de blok ‘digitale pincode instellen’ toe te voegen en vervolgens de juiste 

pin (bijvoorbeeld 13) in te stellen. Belangrijk hier is dat de ventilator gaat 

draaien. De waarde van deze blok moet dus ‘HIGH’ of ‘HOOG’ zijn. 

 

 

 


