
Samenvatting van de les
Leerlingen gaan Ozobot zo veel mogelijk zelfstandig 
programmeren zodat Ozobot binnen de blauwe grenzen 
op kaart 6 blijft en hij groen kleurt als hij over de groene 
vierkanten gaat. Doel van deze les is de leerling zoveel mogelijk 
zelfstandig en in stapjes te laten nadenken. 

In de voorafgaande lessen heeft de leerling al geleerd hoe hij Ozobot 
moet coderen om binnen de grenzen te blijven. Ook heeft hij fouten uit 
een code gehaald die hij in deze les opnieuw zelfstandig gaat maken.

Wat heb je nodig?
• Ozobot 
•  Tablet, laptop 

of computer
•  Werkkaart 6 

Ozoblockly 

Tijd:
35-45 minuten.
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Les 6 (leraar)
Ozoblockly

Leerdoelen
1 Probleem (her)formuleren.
1.3 (Her)formuleren van een probleem zodat een computer het kan oplossen
De leerling leert de opdracht te herformuleren zodat hij een code kan maken die Ozobot 
begrijpt.

2. Gegevens verzamelen.
2.1 Verzamelen van bruikbare gegevens uit een gegevens verzameling
De leerling leert gegevens verzamelen en op de juiste manier onder elkaar zetten zodat ze 
bruikbaar zijn voor het maken van de code.

3. Gegevens analyseren. 
3.1 Gegevens logisch ordenen en begrijpen. 
De leerling leert de gegevens die hij zojuist heeft gekregen in de opdracht op de juiste manier 
te ordenen zodat hij de code op de juiste volgorde in elkaar kan bouwen.

4 Gegevens visualiseren.  
4.1 Gegevens geschikt maken voor gebruik met de computer.
Evenals leerdoelen 2 en 3 leert de leerling de gegevens op een juiste manier interpreteren, 
verzamelen, analyseren en visualiseren.

5. Probleem decompositie.
5.1 Opdelen van een grotere en meer complexe taak in een aantal deeltaken
De leerling leert de opdracht in deeltaken op te delen, de blauwe grens, de groene blokken 
en het witte van het papier.

Groene vierkanten en blauwe grenzen



ANTWOORDEN
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Bij het goed opvolgen van de les zal de leerling de volgende code hebben gemaakt: 

6 Automatisering.
6.3 Beseffen dat een computer een taak eindeloos kan herhalen. 

Met het gebruiken van de loop en door deze in te stellen op “altijd” beseft de leerling dat 
Ozobot de code die hij maakt voor altijd zou kunnen doen. 

7 Algoritmes en procedures.
7.1 Uitvoeren van een taak door stap voor stap een reeks handelingen uit te voeren. 
7.2 Begrijpen dat computerprogramma’s iets uitvoeren door het volgen van precieze en 
ondubbelzinnige instructies. 
7.3 Geven van een reeks instructies aan een ander (mondeling of via symbolen) voor het 
uitvoeren van een bepaalde taak.
7.9 Opdoen van praktische ervaring met een programmeeromgeving (software).
7.10 Gebruik maken van een ‘als-dan’ constructie bij het beschrijven van stappen in een proces. 

De leerling kan al vrij goed zijn weg vinden in de programmeeromgeving, hij leert een reeks 
handelingen uitvoeren en weet dat Ozobot alleen precies doet wat jij wilt als alles ook in code 
wordt vermeld. Ook leert hij steeds beter hoe hij een “als-dan” constructie kan gebruiken.


