
   

Aan de slag met de Micro:bit! 

De Micro:bit is een minicomputer die je kunt programmeren. Hij heeft 25 LED-lampjes die 
je zo kunt programmeren dat bijvoorbeeld je naam verschijnt. Je kunt schudden met de 
micro:bit en dan kan hij dienst doen als dobbelsteen of stappenteller. Na wat 
basisstappen, kun je er echt iets mee maken. In de workshop gaan we aan de hand van 
een aantal voorbeelden deze proberen na te maken of je kunt natuurlijk ook vanuit je 
eigen idee aan de slag gaan met de Micro:bit.  

Duur: ongeveer 1,5 uur. 
Doelgroep: Groep 7 of 8.  
Workshopgever: Pauline Maas 

Pauline Maas 
Pauline Maas is ICT docent in het speciaal 
onderwijs en auteur van o.a. het boek 
CodeKlas (40 tools om aan de slag te gaan 
met programmeren). Ze geeft al meer dan 10 
jaar lezingen over waarom kinderen zouden 
moeten leren programmeren. Haar roots liggen 
in de ict maar ze heeft de switch gemaakt naar 
het onderwijs omdat ze vond dat kinderen meer 
in aanraking moesten komen met techniek en 
ict.  

 

 
 

Do It Yourself Virtual Reality (DIY VR) 
 
De workshop is een combinatie van ‘ouderwets’ tekenen, knippen en plakken, een digitale 
verwerking en uiteindelijk reflecteren op wat er is gemaakt.  
Er wordt gestart met het maken van een 360° foto.  Aan de hand van deze foto wordt 
uitgelegd hoe virtual reality met dit soort foto’s werkt. Daarna maken de leerlingen zelf een 
toekomstige wereld vormgegeven in virtual reality. Ze gaan ook hun wens of mening over 
de toekomst inspreken in een audiobestand in deze wereld. Deze wordt vervolgens 
gekoppeld op het VR-platform van Digital Playground en kunnen zo teruggekeken 
worden. 

 

Duur: 3 uur 

Doelgroep: Groep 7 of 8 

Workshopgever: Stichting Digital Playground  

 

Digital Playground 

‘Media moet je maken’ is het motto van Digital Playground. Sinds 1998 levert Digital 

Playground een bijdrage aan de mediawijsheid van duizenden leerlingen in heel 

Nederland. Om kritisch met media om te gaan, moet je weten hoe media wordt gemaakt. 

Vanuit deze overtuiging stimuleert Digital Playground leerlingen bewust en creatief te zijn 

in hun mediagebruik.  

 

 


