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Maak kennis met Edison 
 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Dit is Edison, een programmeerbare robot. 

 

Wat is een robot? 
Een robot is een machine 
die kan geprogrammeerd 
worden om zelfstandig 
taken uit te voeren.  

Er zijn verschillende types 
robots die allemaal andere 
dingen kunnen doen. 

Waar denk j ij aan, als je het 
woord robot hoort? 

Wat kan je doen met Edison? 
We kunnen heel veel 
verschillende dingen doen met  
Edison 

Dit komt omdat we de Edison 
kunnen programmeren  

Programmeren betekent dat 
we Edison kunnen zeggen wat 
hij moet doen 

We kunnen Edison op 
verschillende manieren 
programmeren.  

Het gebruik van barcodes is 
één van de mogelijkheden. 

Laten we Edison gebruiken 
om meer over robots en 
programmeren te leren. 

 

Teken hier jouw 
eigen robot!. 



 

 
Activiteit 
Laten we voor we Edison programmeren eerst eens de Edison verkennen. 
In de onderstaande tekening kan je de verschillende onderdelen van de 
Edison robot zien. Vind je al deze delen terug op jouw Edison robot?  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EdComm kabel  

Aansluiting voor 
de Edcom kabel  

Dit is de bovenkant van Edison 

Dit is de onderkant van Edison 

Aan/uit schakelaar 
 
       Lijnvolg sensor 

Opname knop 

Linker rode LED  

Linker infrarood LED  

Linker l ichtsensor  

Rechter l ichtsensor  

Rechter rode LED 

Start knop 

Stop knop 
 

Rechter infrarood LED  
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Besturen door handenklap 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Edison heeft een geluidssensor die 
‘ luide’ geluiden kan waarnemen, 
bijvoorbeeld het klappen in de 
handen 

De onderstaande barcode heeft 
een ingebouwd programma dat 
Edison dingen laat doen wanneer hij 
‘ luide’ geluiden waarneemt .  

Wat nu? 
Plaats Edison op de grond of op 
een tafel en druk op de startknop 
(het driehoekje) 

Klap je eenmaal in de handen dan zal 
Edison draaien 

Klap je tweemaal in de handen dan 
zal Edison vooruit rijden.  

Indien Edison niet 
reageert kan je 
proberen op de 
geluidssensor te tikken 
met een vinger. 

Lees de barcode 
Plaats Edison op de tekening.  
Druk 3 maal op de opnameknop (de ronde knop) . 
De Edison zal over de barode rijden en deze scannen 



 

 

Activiteit 
Laten we twee Edisons tegen elkaar ‘racen’ . 
Je kan uiteraard je eigen baan maken. Vergeet zeker niet om eerst de 
barcode te scannen! 

Klaar voor de race? 

Klap tweemaal in de handen of tik tweemaal op de geluidssensor. 
Wanneer Edison stopt, doe je dit opnieuw. 
 
De robot die het eerst de aankomst bereikt, wint! 
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Vermijd obstakels 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  
 
 

 
 
 

 

 
 

Edison kan weten wanneer er obstakels 
voor hem zijn.  

Hoe? 

Edison gebruikt infrarood l icht om 
voorwerpen te detecteren. Je kan dit l icht 
niet zien omdat dit onzichtbaar is voor het 
menselijk oog.  

Edison gebruikt infrarood l icht om obstakels 
op zijn pad te ontdekken. Indien er een 
obstakel voor de Edison is, kan de Edison op 
die manier het obstakel ontwijken en een 
botsing vermijden 

 

Wat doen we met Edison? 
Plaats Edison op de grond of op 
een tafel en plaats enkele 
obstakels om hem heen. 

Druk op de startknop (het 
driehoekje). 

Ki jk wat Edison doet als hij een 
obstakel nadert. Edison zal het 
obstakel waarnemen, draaien en in 
een andere richting verder rijden.   

Lees de barcode 
Plaats Edison op de tekening.  
Druk driemaal op de opnameknop (ronde knop) . 
De Edison zal voorwaart rijden en de barcode scannen. 
 

Bouw een stapel van 
blokjes of boeken. 



 

 

 
 

Activiteit 
Laten we de Edison in de val lokken! 

Ga in een groep ronde de tafel zitten, scan de barcode en start Edison . 

Iedereen plaats zijn handen aane rand van de tafel (zoals op de 
tekening) om Edison tegen te houden 

Druk op de startknop (het driehoekje). 

Edison zal rijden. Wanneer Edison een obstakel zet, zal  hij draaien en zal 
hij een andere uitweg zoeken. 

Laat Edison niet ontsnappen! 
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Volg het licht! 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 
 

 
 

Edison heeft twee 
lichtsensoren   

Deze laten Edison toe om ‘l icht 
te zien’  

De onderstaande barcode 
heeft een ingebouwd 
programma zodat Edison het 
‘sterkste l icht volgt’ .  

 

Lees de barcode 
Plaats  Edison op de tekening.  
Druk driemaal op de opnameknop (de ronde knop). 
Edison zal voorwaarts rijden en de barcode scannen. 

Wat doen we met de Edison? 
Plaats Edison op de grond of op een tafel en hou een zaklamp klaar!  

Druk op de startknop (het driehoekje)  

Schijn nu met de zaklamp rond Edison, Edison zal het l icht volgen 



 

Activiteit 
Maak in groep een wegenkaart waar Edison op kan rijden. Je kan een 
wegenkaart maken van jouw stad, een druk verkeerspunt in de stad, of je 
laat Edison helpen op de boerderij .  Teken of verf om het even welk plan op 
een groot blad papier 

Scan de barcode, neem een zaklamp klaar en plaats Edison op jouw tekening.  

Druk op de startknop (het driehoekje) en schijn met de lamp rond Edison 

Gebruik de zaklamp om Edison een route te laten afleggen. 
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Lijnvolger 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Edison gebruikt een l ijnvolgsensor om het 
verschil te zien tussen een ‘l ichte’ en een 
‘donkere’ ondergrond . Edison kan deze 
sensor gebruiken om een “zwarte” l ijn te 
volgen. 

De onderstaande barcode heeft een 
ingebouwd programma om Edison een 
zwarte l i jn te laten volgen.  

Lees de barcode 
Plaats Edison op de tekening.  
Druk driemaal op de opnameknop (de ronde knop)  
Edison zal voorwaarts over de barcode rijden en deze scannen  

 
Wat doen we met Edison? 
Gebruik het parcours op de volgende pagina. 

Plaats Edison in het parcours. Plaats hem niet op de zwarte l i jn om te 
starten, wel in de omgeving van de zwarte l i jn 

Druk op de startknop (het driehoekje). 

Edison zal de zwarte l i jn zoeken. Eens Edison de l i jn gevonden heeft zal 
Edison zijn weg zoeken langs die zwarte l i jn!  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

Klaar,  
op jouw positie, 

START! 
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Binnen de li jnen bli jven           

 
 

 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees de barcode 
Plaats Edsion op de tekening.  
Druk driemaal op de opnameknop (de ronde knop) 

Edison zal voorwaarts rijden en de barcode scannen. 

 
Wat doen we met Esison? 
Gebruik het parcours op de volgende pagina  

Plaats Edison in het parcours. Druk op de startknop (het driehoekje) 

Wat gebeurt er wanneer Edison een zwarte l i jn ziet? 

In plaats van de l ijn volledig te overschrijden, draait Edison en zoekt een 
andere weg. 

Je hebt zojuist geleerd dat 
Edison een l i jnvolgsensor 
heeft, waardoor hi j het 
verschil kan zien tussen 
‘donkere ’ en ‘ l ichtere ’ 
ondergrond.  

Edison kan deze sensor 
gebruiken om ‘binnen de l i jnen 
te blijven ’ . 

De onderstaande barcode 
zorgt ervoor dat  Edison 
binnen de l ijnen bli jft.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit  

Probeer het programma binnen het parcours op volgende pagina.  Je kan 
gebruikmakend van zwarte tape ook een zeer groot parcours uizetten op 
de vloer.  
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Sumo worstelen 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 
 
 

 

 
 

 

De onderstaande barcode bevat twee ingebouwde programma’s . Het 
combineert het programma ‘binnen de l ijnen bli jven ’  met het programma 
‘obstakels vermijden ’ . Wat mogen we van dit gecombineerde programma 
verwachten? Het laat twee Edison robots worstelen! 

Het ‘obstakel vermijden ’ programma help de robots om elkaar te vinden, 
het ‘binnen de l i jnen blijven ’ programma helpt  Edison om een l ijn te vinden 
om zo de andere Edison uit de arena te duwen. 

. 

 

 

Lees de barcode 
Plaats Edison op de tekening.  
Druk drie maal op de opname knop (de ronde knop) 
Edison zal voorwaarts rijden en de barcode scannen 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wat doen we met Edison? 
Je zal moeten samenwerken voor deze activiteit .  

Scan de barcode met beide Edison robots.   

Activiteit 
Plaats beide robots in de arena.  

Druk op hetzelfde moment op de startknop (het driehoekje) van beide 
robots. 

Elke robot zal traag beginnen rondrijden in de arena op zoek naar de 
andere robot. Eens deze gevonden, zal de robot versnellen om op die 
manier te proberen de andere robot uit de arena te duwen. 

De Edison die in de arena bli jft, wint de worstelwedstrijd ! 

Maak een arena voor de Edison robots  

Gebruik een donkere tape om deze arena te 
maken. 

Zorg ervoor dat de arena groot genoeg is 
zodat de Edison’s vlot kunnen bewegen, maar 
ook niet te groot zodat ze voldoende kans 
hebben om te ‘worstelen’ . 



Edison en EdBlocks Activiteit 8  Naam programmeur 

www.edblocksapp.com 
 

           

Welkom bij EdBlocks          

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Edison ken je al! . 

Nu is het tijd om  EdBlocks te gebruiken.  

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 

Stel je voor dat je een taart 
gaat bakken. Hoe begin je 
daaraan? 

Je neemt een kookboek en 
doorloopt stap voor stap het 
recept.  

 

 

EdBlocks is een programmeertaal die we kunnen gebruiken om Edison 
te programmeren 

Je kan met behulp van deze programmeertaal Edison programmeren 
om verschillende dingen te doen. 

Edison gaat ook stap voor stap te werk, 
gebruikmakend van Edblocks.  

Edison leest Edblocks van l inks naar rechts, 
startend bij het eerste blok. Edison leest dan blok 
per blok de volgende blokken van Edblocks. 

Zo volgt Edison de instructies stap voor stap op. 

Hoe werkt Edblocks? 

 

 

Wat is EdBlocks? 

 

 



Vind het antwoord 
Laat ons het gebruik van EdBlocks even oefenen. 

We moeten de Edison verschil len dingen stap per stap laten uitvoeren.  Laat 
Edison de onderstaande taken in de juiste volgorde uitvoeren 

1. Rij 2 seconden naar voor 
2. Draai naar l inks gedurende 0,4 seconden 
3. Doe de rechter LED branden 
4. Rij 4 seconden achteruit  
5. Draai naar rechts gedurende 0,9 seconden. 

 

Bekijk de onderstaande blokken. Deze blokken hebben we nodig om het 
programma te schrijven maar ze staan in de verkeerde volgorde .  

 

 

 

 

 

 

Jouw beurt! 
Plaats de blokken in de juiste volgorde.  

Teken de blokken hieronderin de juiste volgorde. 

Vul de correcte tijden in, hoelang moet Edison naar voor, 
naar achter of draaien? 

 

Dit is het 
START blok. Dit geeft het 

aantal seconden 
weer dat Edison 
moet draaien 

0.9 
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Een programma downloaden!  
Nu we weten wat Edison en EdBlocks is, kunnen we de Edblocks gaan 
gebruiken om Edison te vertellen wat hij moet doen! Daarvoor gaan we 
eerst een app downloaden op onze computer(of chromebook)   

 

 

 

 

 

 

 

Surf naar 

www.edblocksapp.com 
(je kan deze app ook in chrome toevoegen) 

Stap 1 : controleer de computer  
Zorg dat het audio volume op het 
maximum staat. 

 

Voor de eerste keer gaan we een 
voorbeeldprogramma laden.  Eens 
je dat kan, kan je beginnen met jouw 
eigen programma’s te schrijven en 
te downloaden. 

Stap 2: Open de EdBlocks app 
Surf naar www.edblocksapp.com 

 

 

Stap 3: selecteer ‘Menu ’ 
Na het openen van de app, kan je in de 
l inkerbovenhoek op ‘menu’ kl ikken . 

 Stap 4: Selecteer ‘Load Demos’ 
Scroll naar ‘Load Demos’ en klik er op . 

Stap 5: Selecteer ‘Follow torch/flashlight’ 
Scroll nar ‘Follow torch/flashlight’  en klik er op. 

Het programma opent in het 
hoofdscherm en ziet er als 
volgt uit: 

 

 
 

 

 

Menu 

Load Demos 



 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit 
Laten we een tocht maken in het donker! .                                    

Neem een zaklamp en plaats Edison op de vloer. 

Druk op de startkop (driehoekje)en doe de l ichten in de kamer uit .  
Schijn nu met de zaklamp op Edison 

Edison zal rondrijden, op zoek naar het l icht . Ga met Edison op stap door de 
donkere kamer.  

Kan je Edison trucjes laten uitvoeren?  

Laat Edison ronddraaien of zelfs spinnen, lukt het? 

 

Je hoort dat het programma wordt gedownload naar Edison . Als de download 
voltooid is, hoor je een piepje . Verwijder de kabel niet voor je dit piepje hebt 
gehoord 

Om het programma te starten koppel je Edison lose en druk je op de 
startknop (het driehoekje) 

Een nieuw popupvenster verschijnt.  

 

Klik onderaan dit venster op ‘program 
Edison’ . 

Program Edison 

Program Edison 
 

Step 8: Programmeer Edison 
In de rechterbovenhoek van de app vind je 
‘program Edison’. Kl ik daar op! 

 

 
 

 

 

 

 

Stap 7: Zet Edison aan 
Druk éénmaal op de opnameknop van Edison (de ronde 
knop) 

 

 
 

 

 

 

 

Stap 6: Sluit de kabel aan 
Verbind Edison met de computer 
met behulp van de EdCom kabel . 

 
 

 

 

 

 

Program Edison 
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Rijden maar…  

Om via EdBlocks  Edison te programmeren, maken we gebruik van de 
EdBlocks app. Dit kan online via www.edblocksapp.com 

  

              
 

 
 

 

 

 

 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

Vind het juiste antwoord 
Hoeveel seconden heeft  Edison nodig om van de start tot de eindlijn te rijden? 

Noteer jouw antwoord in het onderstaande blok 

 

 

 

We kunnen Edison programmeren om een 
bepaalde tijd vooruit te rijden gebruik makend 
van blokken in EdBlocks 

Zoek in de EdBlock app het blok om de Edison 
een bepaalde tijd vooruit te laten rijden. 

Je kan de tijd zelf instellen door op het 
nummer te klikken end dan zelf de gewenste 
tijd in te vullen. 

Wat kan je met Edblocks doen? 

 

 

Wat doen we met Edison? 

 

 

Kan j i j de Edison laten vertrekken achter de startli jn en te laten 
stoppen net voorbij de eindli jn? 

Stel in de blokken de juiste tijd in zodat de Edison het gevraagde 
parcours aflegt. 

Noteer hier jouw resultaat 

Laat Edison voorwaarts rijden op het 
parcours op de volgende pagina.  

Hoeveel tijd heeft  Edison nodig om het 
parcours af te leggen? 

Schrijf een programma met behulp van  
de blokken in Edblocks. Download het 
programma naar de Edison en plaats  
Edison achter de startlijn.  
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FINISH LINE 
 

 

START LINE 
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1 . Hoeveel seconden moet je 
instellen om Edison juist 90 graden 
te laten draaien?                

Draaien maar            

Om Edison te programmeren met Edblocks gebruiken we de EdBlock app . 
Surf naar www.edblocksapp.com 

We programmeren nu Edison in EdBlocks om links of rechts te draaien 

    
 

 
 

Wat doen we met Edison? 
Laten we Edison even naar l inks en naar rechts draaien. Gebruik de tekeningen 
op de volgende pagina. Hoe lang moeten we Edison naar l inks en naar rechts 
laten draaien?  

Programmeer de Edison met EdBlocks. Plaats Edison op de tekening en test 
het programma. Stel de tijd zodanig in dat de Edison perfect het pad volgt .  

Vind het juiste antwoord
  

 

 

 

 

 

 

2. Hoeveel seconden moet je 
instellen om Edison juist 180° te 
laten draaien? 

 

Noteer het 
resultaat 

Wat doen we in EdBlocks? 
We programmeren Edison om een 
bepaalde tijd naar links of naar 
rechts te draaien. 

Zoek in EdBlocks het blok om de 
Edison een bepaalde tijd naar rechts 
te laten draaien. 

 

Noteer het 
resultaat 

Je kan de gewenste tijd instellen door op het getal te 
klikken en het getal aan te passen. 

 Vind je ook het blok om de Edison een bepaalde tijd naar l inks te laten 
draaien? 

 



 

 

    

      

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dit is een draai van 90° . 

Dit is een draai van 180°  
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Het doolhof door           

Om Edison te programmeren met Edblocks gebruiken we de EdBlock app. 
Surf naar www.edblocksapp.com 

Wat doen we in EdBlocks? 
Programmeer  Edison zodat hij het 
parcours op de volgende pagina 
aflegt. 

DE oplossing bestaat uit 5 blokken. 
Het eerst blok is een ‘rij naar voor ’ 
blok. 

Wat zijn de vier volgende blokken?  

Hoelang moet elk blok duren? 

 

 

 
 
 

Wat doen we met  Edison? 
Download jouw programma naar Edison, plaats Edison aan de start van het 
doolhof. Test of jouw programma correct is. Edison moet net de eindlijn 
bereiken.  

Vind het juiste antwoord 
Eens gelukt vul je onderstaande blokken aan.   

 

Noteer de tijd..  

Teken de juiste 
pij len 
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Volg de li jn           

 

 

 

 

 

 

Wat doen we in EdBlocks 
Surf naar de app www.edblocksapp.com 
Bouw het onderstaande programma. 

Maak nu het programma met beide blokken. Bepaal zelf met welke snelheid 
en hoe lang Edison de zwarte l i jn zal volgen  

Weet je nog wat de l ijnvolgsensor was? Het is de sensor die Edison het 
verschil laat zien tussen een ‘donkere’ en ‘l ichte’ ondergrond   

We kunnen deze sensor gebruiken in een 
programma om Edison een zwarte l i jn te 
laten volgen 

Dit pogramma vraagt Edison om de zwarte l i jn te volgen.  

De tijd kan je zelf instellen  

Ook de snelheid van de Edison kan je zelf instellen .   

Hier kan je het blok plaatsen dat 
de snelheid van de Edison 
bepaalt 

Je kan kiezen uit traag, normaal of snel   

http://www.edblocksapp.com/


 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wat doen we met Edison  
Maak nu jouw eien parcours. Gebruik een groot blad papier en zwarte 
verf of een alcoholstift om het parcours te tekenen. De l ijn moet in 
een donkere kleur zijn en minstens 1 cm dik . 

Vind het juiste antwoord  
1 . Welk blok laat de Edison 
het snelst rijden?  
Teken dit blok.  

 

4. Kijk eens hoe Edison het parcours aflegt. Kon Edison het pacours 
makkeli jk  afleggen? Hoe zou je het parcours of het programma beter 
kunnen maken?    

3. Hoe zag jouw 
parcours er uit? 
Teken het even 
in nevenstaande 
kader. 

Download jouw programma naar Edison.  

Plaats Edison op de l ijn. Start het programma door op de startknop 
(driehoekje) te drukken. 

Gebruik nu een ander blok voor de snelheid, wat verandert er nu? 

2. Hoe lang heb ji j 
Edison de li jn 
laten volgen? 
Noteer jouw tijd 
onder het ‘l i jn 
volgen’ blok . 
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Stop op de zwarte li jn           

 

 

 

 

 

 

 

Wat doen we in  EdBlocks 
Surf naar  www.edblocksapp.com Zoek en plaats de blokken zoals op 
onderstaand schema. 

Wat doen we met Edison?  
Download het programma naar Edison. Plaats Edison op het witte deel van 
het parcours op de volgende pagina, richt Edsion naar de zwarte l i jn . Start 
het programma door de startknop (driehoekje) in te drukken . 

Is Edison gestopt op de zwarte l i jn?  

Voer het programma opnieuw uit maar richt Edison nu naar één van de 
andere gekleurde l i jnen. Wat merk je? 

Wat doet dit programma? 

Het eerste blok vraagt Edison vooruit te rijden op een wit oppervlak . Het 
tweede blok vraagt Edison te wachten tot hij op een zwarte ondergrond 
komt. Wanneer Edison op een zwarte ondergrond komt gaat het 
programma naar het laatste blok, dit blok vraagt Edison om te stoppen. 

Edison’s l i jnvolgsensor laat Edison het verschil zien tussen een ‘donkere’ en 
een ‘l ichtere’ ondergrond . We kunnen deze sensor op verschillende 
manieren gebruiken. 

Deze keer maken we gebruik van de sensor om Edison te laten stoppen 
op een zwarte l i jn. 

http://www.edblocksapp.com/


 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vind het juiste antwoord  
1 . Gestopt op de rode l i jn?  

2. Gestopt op de blauwe li jn? 

3. Gestopt op de groene l ijn? 

4. Welke kleur is het best om Edison te laten stoppen? Waarom is dat 
zo? 
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Lawaai maken!           

 

 

 

 

 

 

 

Wat doen we in EdBlocks 
Surf naar www.edblocksapp.com 

Zoek de blokken en bouw het onderstaande programma.  

Wat doen we met Edison  
Nu je weet hoe je Edison met de blokken van Edblock de vooruit, ahteruit kan 
laten rijden en naar l inks en rechts kan laten draaien, kan je Edison laten 
dansen! 

 

Weet je nog dat Edison een geluidssensor heeft? Deze sensor kon  Edison 
laten rijden of draaien wanneer je in de handen klapt .  

Nu maken we een programma 
dat gebruik maakt van deze 
geluidssensor. Edison zal 
wachten op een handklap 
alvorens de volgende stap in het 
programma te doorlopen. 

Download het programma naar Edison. Druk op de startknop(het 
driehoekje) 

Het programma vraagt Edison te wachten tot hij een geluid detecteert, 
dan rijdt hij  0.5 seconden vooruit. Het volgende blok vraagt Edison te 
wachten tot hij een dubbele handenklap detecteert , dan draait hij 
gedurende 0.3 seconden naar l inks.  

 



 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vind het juiste antwoord  
Het onderstaande programma kan Edison laten dansen  

Maak je eigen programma zodat Edison zal dansen als je in jouw handen 
klapt. 

Laat Edison van richting veranderen en verschillende dingen doen.  Voeg 
enkele “wachtmomenten” toe.  Maak het programma zo uitgebreid als 
je zelf wil ! 

Teken op onderstaande blokken jouw programma. 
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Doe het licht maar aan           

Hoe kunnen we Edison leren om de LED’s voortdurend aan en uit te 
schakelen? Door een ‘loop’ te gebruiken! 

 

 

 

 

 

Wat doen we in EdBlocks 
Maak het onderstaande programma. Zorg ervoor  de ‘loop’ rond de 
andere blokken staat. 

Wat is een loop? 
Een ‘loop’ is een special blok. We 
kunnen dit blok rond andere blokken 
plaatsen 

Dit blok zorgt ervoor dat de 
andere blokken herhaamd worden. 

Het 
programma 
zou hier 
eindigen mazr  
de ‘ loop’ zorgt 
ervoor dat het 
programma 
opnieuw start 

Dit is tde start 
van het 
programma. 

Kijk even naar het onderstaande programma 

Dit programma vraagt Edison om de l ichten aan te steken voor één 
seconde en vervolgens voor één seconde te doven De loop (lus) zorgt 
ervoor dat dit steeds wordt herhaald . 



 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wat doen we met Edison  
Download het programma naar Edison. Start het programma  door op de 
startknop (het driehoekje) te drukken. Wat gebeurt er? 

Vind het juiste antwoord  
1 . Waarom gebruiken we een ‘loop’? 

2. Kijk eens opnieuw naar het programma. Mocht er geen loop zijn, wat 
zou er dan veranderen aan het programma? 

3. Maak een eigen programma met een ‘loop’ . Noteer hieronder jouw 
programma. (Tip: laat Edison rijden en draaien.)  

4. Wat doet de loop? Wat doet het programma? Leg uit!    
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Een obstakel detecteren           

We kunnen een programma maken dat Edison doet stoppen voor een 
obstakel. Dit programma maakt gebruik van de infrarood l ichtsensor  

 
 

 

 

 

 
Infrarood l icht? Wat is dat? 
Er bestaat l icht met verschillende golflengten. Sommige golflengten 
kunnen we waarnemen, andere dan weer niet. Infrarood l icht (afgekort 
IR) kunnen we niet zien 

Weet je dat je eigenlijk veel gebruik maakt van IR? 

Infrarood l icht wordt gebruikt bij de afstandsbediening van een TV om 
van zender te veranderen of om het volume  luider of stil ler te zetten.  

 

IR weerkaatst 
op het 
obstakel.  

Edison 
detecteert 
het 
gereflecteerd
licht en stopt  

Infrarood l icht en Edison 
Zoals een afstandbediening kan ook Edison gebruik maken van IR . Edison 
heeft twee IR zenders vooraan, eentje l inks en eentje rechts, en midden 
vooraan heeft Edison een IR ontvanger. 

 

Edison kan deze gebruiken om 
obstakels te detecteren en te 
ontwijken. 

We maken een programma waarbij 
IR wordt uitgezonden.  

Dit l icht wordt teruggekaatst door 
voorwerpen in de omgeving. 

Op die manier weet Edison waar er 
obstakels zijn en kan het deze 
vermijden.  



 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wat doen we in EdBlocks? 
Bouw het onderstaande programma.  

 

What to do with Edison  
Download het programma naar Edison. Plaats Edison aan één kant van de 
tafel. Plaats dan een obstakel, voorbeeld een pennenzak, aan de andere 
kant van de tafel. Richt Edison naar het obstakel , druk op het driehoekje. 
Edison begint nu te rijden. Stopt Edison voor hij tegen het obstakel botst?  

 

Vind de juiste oplossing  
Indien een obstakel te klein is of te weinig l icht reflecteert dan kan Edison 
dit niet zien.  

Wat kan Edison zien en wat niet? Plaats verschil lende voorwerpen voor 
Edison en kijk of hij stopt of niet. Zoek voorwerpen met verschil lende 
vormen en verschillende kleuren. Noteer jouw bevindingen in onderstaande 
tabel 

Edison gestop? Waarom? Waarom niet? voorwer
p 

Kleur en vorm 

 

Wat zal Edsison doen?  

Edison zal vooruit rijden tot hij een obstakel detecteert. Dan zal Edison 
stoppen 
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Obstakels zien en vermijden           

 

 

 

 

 

 

Wat doen we in EdBocks 
Maak het onderstaande programma. 

Wat doet het programma? 

Het eerste blok vraagt Edison vooruit te rijden, het tweede blok vraagt om 
te wachten tot een obstakel wordt gedetecteerd. Als een obstakel wordt 
gezien dan gaat het prgramma naar het derde blok dat Edison vraagt om 
even achteruit te rijden. Het vierde blok vraagt om te draaien. De loop zorgt 
ervoor dat dit programma steeds wordt herhaald . 

Voor de juiste instell ingen van het “rij achteruit” blok en het “draai naar rechts 
blok” zal je moeten experimenteren . 

Edison’s infrarood l ichtsensor laat Edison obstakels zien. We kunnen deze 
sensor gebruiken in verschillende programma’s 

Laten we eens een programma maken zodat de Edison obstakels kan zien 
en wegdraaien zodat een botsing wordt vermeden 



 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wat doen we met Edison  
Download het programma naar  Edison. Plaats enkele voorwerpen, waarvan je 
zeker weet dat de Edison ze kan zien rond Edison. Start het programma door 
op het driehoekje te drukken. 

Zie hoe de Edison de voorwerpen ziet en vermijd . 

Vind het juiste antwoord  
1 . Welke tijd, in seconden, heb je ingesteld voor het ‘rij achteruit’ blok? 
Waarom heb je deze tijd gekozen? 

2. Welke tijd, in seconden, heb je ingesteld voor het ‘draai naar rechts’ blok? 
Waarom heb je deze tijd gekozen? 

3. Wat zou  Edison nog kunnen doen als hij een obstakel detecteert?  Maak 
een programma waarbij Edison laat weten dat hij een obstakel gezien 
heeft voordat Edison wegdraait en het obstakel vermijdt. Teken jouw 
programma hieronder.  
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Ken je grenzen           

Weet je nog hoe Edison ’s l i jnvolgsensor werkt? Deze sensor laat Edison het 
verschil zien tussen ‘l ichtere’ en ‘donkere’  oppervlakken. We maken nu een 
programma waarbij we gebruik maken van deze sensor om Edison mooi 
binnen zijn grenzen te laten bli jven? 

 

 

 

 

 

Wat doen we in EdBlocks 
We bouwen het ondestaande programma. We gebruiken een “loop” . 

In dit programma zal Edison vooruit rijden, als Edison een zwart oppervlak 
waarneemt  zal hij even achteruit rijden en naar rechts draaien. Op die 
manier bli jft Edison mooi binnen de uitgezette grenzen. 

Hoe ver Edison achteruit moet rijden om voldoende ruimte te hebben om 
te draaien en hoeveel seconden Edison moet draaien zal je door testen 
zelf moeten uitzoeken. 

 

Met diit blok stel je de snelheid van Edison in. Je kan 
kiezen voor traag, normaal en snel 

 



 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wat doen we met Edison  
Gebruik zwarte tape of zwarte verf om de grenzen waarbinnen 
Edison moet bli jven af te bakenen. Uiteraard kan je ook gebruik maken 
van het blad bij activiteit 6 (Binnen de l ijnen bli jven).  

Vind het juiste antwoord  
1 . Welke tijd, in seconden, levert het beste resultaat voor het ‘rij achteruit’ 
blok 

3. Welke snelheid levert het beste resultaat? Waarom is dat zo? 

4. Wat als auto’s echt zo zouden kunnen geprogrammeerd worden, zou 
dit goed of slecht zijn? Waarom?    

2.Welke tijd, in seconden, levert het beste resultaat voor het ‘draai 
naar rechts’ blok? 

Download het programma naar Edison en start het programma door 
op het driehoekje te drukken.  

Experimenteer met het programma. Test de beste tijdsinstelingen 
voor het “rij achteruit” blok en het “draai naar rechts” blok . 

Je kan ook de snelheid van de Edison wijzigen. 
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Melodie spelen           

 

 

 

 

 

 

Wat doen we met Edison?  
Download het programma naar Edison. Start het programma door op het 
driehoekje te drukken. Edison speelt het deuntje. 

Je kan Edison uiteraard ook andere deuntjes laten spelen. Gebruik de notenbalk 
om een melodie te programmeren of beter nog componeer jouw eigen 
meldoie.  

 

Dit programma laat de eerste tonen horen van het deuntje 
‘Hot Cross Buns.’ 

Edison kan verschil lende noten spelen. Op die manier kunnen we Edison een 
melodie laten spelen 

Onderstaand zie je de 
muzieknoten staan op een 
notenbalk. Zo zie je welke letter 
met welke noot overeenkomt 

Dit is de notenbalk van 
‘Happy Birthday to You’. Ken 
je zelf nog andere deuntjes? 

Wat doen we in EdBlocks? 
Maak het onderstaande programma. 



 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vind de juiste oplossing  
1 . Programmeer jouw eigen melodie.  Teken de noten op onderstaande 
notenbalk zoals in het voorbeeld van “Happy Birthday to You”  

 

2. Zoek het metronoom blok. Dit blok kan het tempo van 
de noten aanpassen.  
Voeg dit blok toe aan het begin van jouw programma, 
download jouw programma en speel de melodie af. 

Welk blok heb je gebruikt? Hoe heeft het metronoom blok 
jouw melodie veranderd? 

   

3. Kan de Edison rijden en muziek maken tegeli jkertijd? We zullen eens 
testen. Maak het onderstaande programma, download het naar  
Edison en start het programma. 

   

Beschrijf wat Edison doet terwijl dit melodietje wordt afgespeeld . 
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Even optreden nu!           

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat doen we in Edblocks? 
We bouwen in Edblocks het onderstaande programma. Het programma 
laat Edison eerst 5 seconden wachten. Dan zal Edison een melodie spelen 
telkens de niet bedekte l ichtsensor l icht detecteert. 

Ken je de l ichtsensors nog? Deze laten Edison l icht detecteren. We bouwen  
nu een programma waarin we deze sensoren gebruiken. 

We bouwen een programma 
waarbij Edison muziek maakt als 
hij l icht detecteert.  

We willen dat Edison maar l icht 
kan zien aan één kant, de 
andere l ichtsensor bedekken 
we met zwarte tape. 

Kies welke l ichtsensor je gebruikt om 
licht te detecteren (links of rechts) 

Als je de l inker l ichtsensor selecteert 
dan moet je de rechter l ichtsensor 
bedekken met tape.  

Als je de rechter l ichtsensor 
selecteert dan moet je de linker 
l ichtsensor bedekken met tape.  

 

Welke melodie wil je Edison laten spelen? 

Je kan om het even welke melodie 
gebruiken. Zoek een partituur en 
programmeer de melodie. Je kan zelfs 
jouw eigen melodie componeren 

Zorg er zeker voor dat zowel de 
“wacht voor l icht” blok  en de 
muziekblokken zich binnen de loop 
bevinden! 



 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wat moeten we doen met Edison?  
Laten we Edison even versieren voor zijn optreden. 

Gebruik eerst zwarte tape om één van de l ichtsensoren van Edison te 
bedekken. Maak vervolgens een mooie outfit voor Edison.. Je kan  Edison 
verkleden in een prinses of piraat, of heb j ij een ander idee? 

Gebruik knutselmateriaal om een mooie outfit te maken voor Edison. Vergeet 
absoluut niet om één l ichtsensor te bedekken maar zorg er wel voor dat de 
startknop, opnameknop en stopknop nog kunnen ingedrukt worden. 

Vind het juiste antwoord  
Voor welke outfit heb j ij gekozen? Geef de outfit een naam en teken 
deze op onderstaande Edison.  

Een piraat met een 
ooglap?  

Een prinses met 
een 
paardenstaart? 

Hoe wil j i j jouw 
Edison versieren? 

Hoe zit het met het licht? 
Eens Edison klaar download je het programma naar 
Edison. Druk op de startknop (het driehoekje) en plaats 
Edison in een lade. Als je de lade opent zal Edison l icht 
detecteren en de melodie beginnen spelen. 

Ken je nog andere donkere plaatsen waar je Edison kan 
verstoppen? 

 



Edison and EdBlocks Activity 22  Programmer’s Name  

 

 

 

www.edblocksapp.com 

Bang voor het licht           

 

 

 

 

 

 

Wat doen we in EdBlocks? 
We bouwen het onderstaande programma. 

In het onderstaande programma zal Edison het l icht vermijden. Wanneer 
de l ichtsensor l icht detecteert zal Edison wegdraaien. 

Kies een snelheidsblok.  

Welk snelheidsblok is volgens jou het meest geschikt om 
Edison van het l icht te laten wegdraaien? 

Intussen weten we dat Edison’s l ichtsensors l icht kunnen detecteren. We 
maken opnieuw een programma waarbij de Edison op verschillende 
manieren op het l icht reageert. 

We maken een programma waarbij  
Edison ‘bang is voor het l icht’ en het 
l icht tracht te vermijden. 



 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wat doen we met Edison  
Download jouw programma naar Edison. 

Laten we nu het ‘kakkerlak’ spel spelen 

  

Vind het juiste antwoord  
1 . Wie heeft het spel gewonnen?  

2. Kijk naar het pogramma van de winnnende Edison. Welk snelheidsblok 
werd gebruikt? Snel, traag of normaal? 

3. Overleg wat er tijdens het spel gebeurde. Denk aan het gedrag van 
de robots. Waarom zou men dit spel het ‘kakkerlak’ spel noemen?    

Om dit spel te spleen zijn er drie of vier spelers nodig.  

Maak met tape een grote cirkel op de grond.  De bedoeling van het spel is 
om jouw eigen Edison in deze cirkel te houden maar tegeijkertijd de andere 
Edison’s trachten uit de cirkel te krijgen.  

Elke speler heeft een zaklamp nodig. Iedereen plaats zijn Edison in de cirkel 
en drukt op het driehoekje om het programma te starten. 

Gebruik de zaklamp om jouw eigen Edison in de cirkel te houden maar 
evengoed om de andere Edison’s uit de cirkel te duwen. Wie laatst 
overblijft binnen de cirkel wint het spel!  

 

Kleef wat tape 
met jouw naam op 
jouw Edison zodat 
je duidelijk jouw 
robot kan volgen 
tijdens het spel 
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Feestje bouwen!           

 

 

 

 

 

 

Wat doen we in Edblock? 
Jouw leerkracht zal een programma schrijven waar zijn  Edison een ‘roos 
bericht’ zal verzenden . 

Het programma van jouw leerkracht ziet er als volgt uit  

`Je weet reeds dat de infraroodsensor kan gebruik worden om 
obstakels te detecteren. We kunnen deze sensor ook gebruiken om 
Edisons met elkaar te laten communiceren!  

We bouwen een programma 
waarbij Edison begint te dansen 
als hij een bericht ontvangt 

De leraar zal een Edison een 
bericht laten uitzenden. Jouw 
programma moet wachten op 
dit bericht, als het bericht 
wordt ontvangen begint jouw 
Edison te dansen  

Als het bericht 
wordt uitgezonden, 
begint het 
dansfeest! 

 

Jouw programma moet Edison laten dansen eens hij dit ‘roos bericht’ 
ontvangt. 

Gebruik EdBlocks om jouw eigen danspasjes te programmeren. Gebruik het 
‘draai blok’, LED’s en geluidjes om een uniek dansje te maken  

 



 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wat doen we met Edison?  
Download jouw programma naar Edison en het feest kan 
beginnen. 

Iedereen in de groep start zijn eigen Edison door op de 
startknop te drukken. 

 

Vidn het juiste antwoord  
1 . Er zijn twee mogelijkheden om Edison het bericht te laten ontvangen!.  

Noteer hier jouw oplossing. 

2. Hoe ziet jouw programma er uit? Neem een 
schermafbeelding, print deze uit en steek dit in deze 
cursustekst!  

Eens de Edisons het ‘roos bericht’ ontvangen, beginnen 
ze hun eigen danspasjes uit te voeren 

Het feest kan beginnen! 



 

 

Dit certificaat bevestigd dat 

 

 

de cursus programmeren van 
Edison met Edblock met success 

heeft voltooid 

 

Doe zo voort! Dit is pas het begin van jouw 
programmeer en robotica avontuur! 

 
Teacher’s Signature  Date 


