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Schoolopdracht Creative Master Hedy 

Programmeer je eigen steen, papier, schaar-spel in hedy

  Als je wilt leren programmeren moet je een hoop codes uit je hoofd leren.  
Het fijne van Hedy is dat je ze niet allemaal tegelijk hoeft te leren. Met Hedy leer je  
ze namelijk stap voor stap. In ieder level leer je verschillende commando’s gebruiken.  
Hiermee ga je jouw eigen Steen, schaar, papier-spel programmeren.

 Volg deze stappen:

1   Klik op de link in de les of Ga naar https://www.hedycode.com/hedy?lang=nl#rock en maak je eigen 
profiel aan.

  Hier zie je alvast een beknopte Hedy-wegwijzer. Links staan bij elk level de commando’s die  
je leert. Druk op de blauwe knop Probeer en de code wordt alvast voor jou getypt. Test de  
code daarna met de groene Voer de code uit-knop onder het linker programmeerveld. 
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2   Maak de opdrachten bij level 1. 
 Zoals je links op het scherm ziet leer je de commando’s print, ask en echo gebruiken.

Tip: Probeer de commando’s ook helemaal zelf te typen, dan leer je ze snel!

3  Als je alle commando’s hebt geoefend,  sla je je code - voor je verder gaat - op door bovenin  
op de groene button Code opslaan te klikken!

4  Klik nu rechtsonder op de groene button Ga naar level 2. 

Let op! Je ziet nu de map Level 2 open staan. Je krijgt nu eerst uitleg over nieuwe commando’s.  
Druk weer op de blauwe knop en de code wordt alvast voor jou getypt. Test de code ook nu met  
de groene voer de code uit-knop onder het linker programmeerveld. En natuurlijk oefen je ook  
met de commando’s door ze helemaal zelf te typen.

5   Klik na deze oefeningen op de map Steen, schaar, papier en maak ook de opdrachten die hier staan. 

  Ga daarna door naar level 3 en level 4. Dat werkt precies hetzelfde als level 2.  
Je leert steeds eerst nieuwe commando’s. Die oefen je vervolgens in de map Steen, schaar, papier.  
Na level 4 heb je je hele spel geprogrammeerd.

Veel plezier!



thuisopdracht Creative Master PROGRAMMEREN

Ga naar online-masters.nl, kies de module Creative Master en laat je ouders/verzorgers 
de les Programmeren zien. 

Welke opdracht kiezen zij: een spel programmeren met Hedy of een verhaal met Python? 

 Spel in Hedy

Kunnen jullie, als jullie alle levels van Hedy hebben doorlopen, met de aangeboden codes ook nog een 
ander spel bedenken om te programmeren? 

 Verhaal in Python

Vul eerst de lijstjes hieronder in. Noem per categorie minimaal drie voorbeelden en schrijf ze op. 
Volg nu samen de stappen van de les. 

Kunnen jullie er een grappig verhaal van maken?

Personen

Landen

Hobby’s

Gerechten

Plekken
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Schoolopdracht Creative Master Scratch 

Programmeer je eigen online wenskaart in Scratch

  Scratch is een makkelijke en leuke manier om te leren programmeren. Via verschillende - op 
elkaar gestapelde - programmeerblokken geef je opdrachten aan de computer. Vervolgens  
test je ze; doet de computer wat jij wilt of moet je de code verbeteren.

 Volg deze stappen:

1   Ga naar www.scratch.mit.edu en maak je eigen profiel aan.

2   Scroll naar het einde van de pagina en pas de taal aan naar Nederlands.

  Hier zie je alvast een beknopte Scratch-wegwijzer die je kunt raadplegen als je even niet  
weet waar je een bepaalde actie kunt vinden. 

www.online-masters.nl

 Naam:   

Voordat je gaat beginnen geven we je graag eerst een korte uitleg. dit

Dit is het programmeer scherm, hier 
sleep je de blokken die je wilt gebruiken 
naar toe

Hier vind je de Sprites, je 
avatars

Dit is het 
voorbeeld 
scherm

Dit is de Stage, 
hier vind je de 
achtergronden 
of Backdrops

Hier vind je de 
programmeer 
blokken

       Menu

Dit is het 
voorbeeld 
scherm

Dit is het speelveld,
hier vind je de 
achtergronden  
of Backdrops

Hier vind je de Sprites,  
je karakters

Dit is het programmeer scherm, hier sleep  
je de blokken die je wilt gebruiken naar toe

Hier vind je de  
programmeer  
blokken

Menu
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3   Klik nu op Maak in de blauwe balk bovenaan en bekijk de korte tutorial.

  Let op! Op het scherm zie je bij Sprite de poes al ingesteld staan als standaard karakter. Als je de 
poes niet wilt gebruiken, verwijder je ‘m met een klik op de prullenbak.

4  Klik nu eerst bij Speelveld op het blauwe icoontje om een achtergrond voor je wenskaart te kiezen.

Tip: Als je je keuze wilt verwijderen, klik dan op een ander speelveld.

5  Klik dan linksboven op het tabblad Achtergronden en schrijf een wens met de teksttool. 

 Maak je wens zo persoonlijk mogelijk door de kleur en het lettertype aan te passen.

6   Klik daarna bij Sprite op het blauwe icoontje om een karakter voor je wenskaart te kiezen.

Tip: Als je je keuze wilt verwijderen, klik dan op het prullenbakje.
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  Bij de volgende stap ga je dit karakter programmeren. Maar doe om te oefenen eerst  
even deze opdracht.

7  Kies bij Sprite de poes en klik linksboven op de het tabblad Code.  
Zoek deze blokken bij elkaar en sleep ze naar het programmeerveld. 

 Klik rechtsboven in het Voorbeeldscherm op de poes om de code te testen.

  Sleep de blokken nu weer terug naar het tabblad Code om ze te verwijderen en verwijder  
de poes bij Sprite als je deze niet wilt gebruiken. 

Vraag: Wat wil je dat jouw karakter gaat doen?

 

 

 

 

 

8  Klik op jouw karakter bij Sprite en klik linksboven op de het tabblad Code. Kies de juiste blokken  
en sleep ze naar het programmeerveld.

Leuk! Soms kun je het uiterlijk van een karakter met de codeblokken veranderen. Bekijk dus altijd  
eerst welke verschillende ‘uiterlijken’ het door jou gekozen karakter heeft. 
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9  Kies om te oefenen met het aanpassen van het ‘uiterlijk’ van een 
karakter bij Sprite even de taart en klik daarna linksboven op het 
tabblad Uiterlijken. Zoek deze blokken bij elkaar en sleep ze naar  
het programmeerveld.

  Klik rechtsboven in het Voorbeeldscherm eerst op de groene vlag en daarna op de taart om de  
code te testen. 

Vraag: Zie je dat het uiterlijk van de taart verandert?

  Sleep de blokken nu weer terug naar het tabblad Code om ze te verwijderen en verwijder de taart  
bij Sprite als je deze niet wilt gebruiken.

10  Ga naar Sprite en kies jouw karakter. Klik dan linksboven op het tabblad Uiterlijken om te kijken 
of dit karakter meerdere uiterlijken heeft. Ga daarna naar het tabblad Code en programmeer je 
karakter.

Leuk! Je kunt zo veel karakters toevoegen én programmeren als je zelf wilt.

11  Maak je wenskaart helemaal af.

12  Klik als je alle onderdelen hebt geprogrammeerd op de oranje button Delen.

13  Geef je kaart een titel en leg bij Instructies uit waar de ontvanger op moet klikken om de 
geprogrammeerde onderdelen te kunnen zien; bijvoorbeeld klik op de groene vlag of op het karakter. 
En natuurlijk schrijf je ook een persoonlijk bericht bij Opmerkingen en credits.

14  Klik nu rechts onderin op de blauwe button Kopieer link en deel deze met de gelukkige ontvanger.



Schoolopdracht Creative Master Robotica

Ontwerp een katapult-robot
Volg de stappen op dit werkblad en werk met elkaar een idee uit voor een prototype van een robot die echt 
propjes of vliegtuigjes kan wegschieten. 
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stap 1
Doe eerst de nodige inspiratie op. Kijk op internet welke katapulten en afschietsystemen er zijn. 
Zoek bijvoorbeeld op ‘katapult maken’ en ontdek ook welke constructies ze in de middeleeuwen 
gebruikten om stenen over kasteelmuren te werpen. Ga met elkaar in gesprek welke voorbeel-
den jullie het meest aanspreekt en welke jullie kunnen nabouwen met simpele materialen. 

stap 2
Het ontwerpen van katapult-robot begint met een goed idee. Misschien hebben jullie op internet 
goede voorbeelden gezien waarmee jullie verder kunnen. In deze fase is het belangrijk dat jullie 
allemaal ideeën inbrengen voor het prototype. Denk vooral na over het afvuurmechanisme. 
Hoe zorg je ervoor dat het wegschieten van een propje of vliegtuigje gaat werken? Het is handig 
als één persoon alle ideeën opschrijft. Dat kan hieronder.

Ideeën voor een katapult-robot: 

Als er veel goede plannen op papier staan, bedenk dan welke jullie willen gaan uitwerken.
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stap 3
Bekijk de materialen die beschikbaar zijn om het prototype mee te bouwen. Team Rembrandts 
werkt in deze fase met tape, karton, elastiek, papier, satéprikkers, splitpennen, lijm en hout. 
Verzamel de materialen die jullie willen gebruiken. Denk na over het materiaal van de robot zelf, 
maar ook over de technieken die je wilt gebruiken om onderdelen aan elkaar vast te maken. 
Je moet zorgen voor stevige verbindingen.

stap 4
Maak een grove schets die kan dienen als bouwtekening. Besteed aandacht aan hoe je de 
onderdelen aan elkaar gaat maken. De tekening hoeft niet heel precies op maat te zijn, maar 
het is wel handig om de maten van alle onderdelen op te schrijven. Zo weet je straks precies 
hoe groot je de onderdelen moet zagen of knippen. 

stap 5
Verdeel de taken: wie maakt wat? Ga dan aan de slag. Team Rembrandts houdt het simpel bij 
een eerste prototype. Werk bijvoorbeeld met drie of vier stukken karton als basis. Een eerste 
versie van een prototype is vooral om te kijken of je idee werkt. 

stap 6
Is het prototype klaar? Werkt alles zoals jullie dat vooraf hebben bedacht? Kijk ook even naar 
wat je klasgenoten hebben gemaakt. Hoe hebben zij het aangepakt? Leer van elkaar, want zo 
ontdek je welke technieken goed werken en waar je nog kunt verbeteren. 

stap 7
Kijk kritisch naar je prototype en bespreek wat jullie nog kunnen verbeteren. Met name het 
afstellen van het afvuurmechanisme vraagt waarschijnlijk wat aandacht. Bedenk ook of je 
het juiste materiaal voor alle onderdelen hebt gebruikt. 

stap 8
Schieten maar! Als het prototype klaar is, kunnen jullie propjes of vliegtuigjes gaan afvuren.  
Het is leuk om hier een klassenwedstrijd van te maken. Welk prototype kan het verst schieten? 



Thuisopdracht Creative Master Robotica

Robots in huis
Jij hebt je verdiept in Robotica. Ontdek wat je ouders/verzorgers weten over dit onderwerp en vul de  
vragen samen in.

vragen:

1. Wat is een robot? 

2. Hebben wij robots in huis? Welke? 

3. Wat voor robot lijkt jou handig om te hebben? 

4. De Masters van Team Rembrandts denken dat er in de toekomst nog veel meer robots om  
 ons heen zullen zijn. In de klas, op het sportveld en in het openbaar vervoer. De Technische 
 Universiteit in Delft is zelfs bezig om een voetbalteam van robots te ontwerpen die beter zijn  
 dan echte voetbalspelers. Kunnen jullie voorspelen wat voor robots we later nog meer zullen zien? 

 In het klaslokaal: 
 Op het sportveld: 
 In het openbaar vervoer:  

www.online-masters.nl

Dit werkblad hoort bij de module Creative Master van Online Masters. In dit gratis online lesprogramma 
nemen verschillende ‘Masters’ uit het vak de leerlingen mee in hun wereld. Kijk voor meer informatie op 
www.online-masters.nl.
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Opdracht: 
Bedenk samen de instructies voor een robot die (een deel) van het ontbijt klaar maakt. 
Let op: Je hebt twee handen, die hebben natuurlijk aparte instructies nodig. Geef dit aan met R: en L: 

 
 Klaar? Eén van jullie leest de stappen voor. De ander voert ze uit. 

 
 Is jouw ontbijtje goed gemaakt? 

      Ja         Goed bezig, eet smakelijk!

      Nee         Waar gaat het mis? Pas die stap(pen) aan.
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