
Workshop Arduino 

Inleiding 
In deze workshop werk je in tweetallen met een Arduino 

microcontroller. Dit is een kleine computer die je kunt 

programmeren om te doen wat jij wilt. Om dit te doen gebruik 

je programmeertaal. In deze workshop ga je niet leren om een 

heel programma te schrijven maar maak je kennis met een 

aantal bestaande programmatjes die je kunt aanpassen. 

1.  De Arduino 
Vraag aan je docent een Arduino microcontroller en bekijk alle 

in- en uitgangen. Aan de twee zijkanten zitten speciale 

aansluitingen waar je draadjes in kunt steken om onderdelen 

aan te sluiten.  

2. De software 
Om de Arduino te laten werken heb je software nodig. In deze 

software maak je het programma en deze laad je vervolgens op de microcontroller. De benodigde 

software vind je op de website van Arduino: http://arduino.cc/en/Main/Software klik vervolgens op 

Windows Installer. Als je de software hebt gedownload kun je deze openen. Het onderstaande 

scherm opent zich. 

 

  

http://arduino.cc/en/Main/Software


3. Het knipperen van een LED 
Het laten werken van een microcontroller bestaat altijd uit twee delen. Je moet een programmatje 

schrijven, maar ook de benodigde onderdelen aansluiten op de Arduino. In de afbeelding aan de 

linkerkant zie je de programmeertekst en rechts zie je de opstelling die je moet aansluiten.  

 

 

 

 

 

 

 

Je hoeft dit programma niet helemaal over te typen, deze staat namelijk als voorbeeld in de software 

opgeslagen. Klik in de menubalk op bestand, voorbeelden, 01.Basics en dan Blink. De tekst van 

hierboven komt nu ook op je eigen scherm te staan. Als je de USB-kabel aansluit op de Arduino kun 

je dit programmatje inladen op de microcontroller. Dit zorgt ervoor dat de microcontroller het 

programma gaat uitvoeren dat jij gemaakt hebt.  

1. Sluit de LED aan zoals afgebeeld 

2. Sluit de USB-kabel aan op de Arduino 

3. Klik op de knop uploaden  

4. De LED begint te knipperen 

Om het programma aan te passen kun je een aantal waarden aanpassen. Om alles wel nog steeds te 

laten werken moet je de nummer 13 laten staan, dit is namelijk de poort waarop de LED is 

aangesloten. Als je dat nummer verandert zal de LED niet meer branden tenzij je die ook anders 

aansluit. De waarde 1000 kun je wel aanpassen, deze geeft de pauze aan tussen twee commando’s. 

Pas deze aan naar boven en beneden en kijk wat er gebeurt. Om het programma actief te maken 

moet je deze weer opnieuw uploaden . 

  



4. Een schakelaar maken 
In sommige gevallen wil je dat de Arduino reageert op het drukken op een knop. In dat geval kun je 

de Arduino programmeren dat hij een bepaalde actie uitvoert als je op een drukknop duwt. Dit is 

mogelijk doordat elk poortje op een microcontroller kan worden ingesteld als ingang en als uitgang. 

Een uitgang stuurt een signaal weg naar bijvoorbeeld een LED zodat deze gaat branden. Een ingang 

wordt gebruikt om signalen te ontvangen en daar vervolgen iets mee te doen.  

 

In de afbeelding hierboven wordt een schakelaar aangesloten op de Arduino, bouw deze opstelling 

na. De rode en de zwarte draad worden gebruikt om de schakelaar van stroom te voorzien. Het 

blauwe draadje laat alleen stroom door als de knop wordt ingedrukt. Er gaat dan een signaal naar 

poort nummer twee die ingesteld staat als ingang. Open het programma via bestand, voorbeelden, 

02.Digital en dan Button.  

In het programma is terug te zien wat er 

met elke poort gebeurt. Eerst krijgt elke 

poort een naam toegewezen. Dit kan 

handig zijn als er een programma is 

waarbij je alle poorten gebruikt. In de 

volgende stap krijgen allebei de poorten 

een functie toegewezen. De ledPin is een 

uitgang, deze stuurt een LED aan. De 

buttonPin is een ingang, deze meet of er 

stroom komt vanuit de drukknop.  

1. Sluit de drukknop aan zoals afgebeeld 

2. Sluit de USB-kabel aan op de Arduino 

3. Klik op de knop uploaden  

4. Je kunt de LED aan en uit zetten met 

het indrukken van de drukknop.  

5. Verander nu het nummer van de 

ledPin naar 12 en upload het programma, 

werkt de LED op de Arduino nog steeds?  

6. Sluit nu een LED aan op poort 12 

zoals je dat ook bij de vorige opdracht 

deed en test de opstelling. 
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4b. een schakelaar maken, maar nu met een led op het breadboard 
 

In de vorige schakeling werd de led die standaard op de Arduino zit aan- en uitgeschakeld door de drukknop. 

Deze zit standaard aangesloten op poort 13. 

Maar het is natuurlijk veel leuker als we een led op het breadboard kunnen bedienen met het knopje. 

Deze moeten we dan aansluiten op poort 13 op de arduino. (Natuurlijk kun je ook een andere poort kiezen, 

zoals poort 12.) 

Probeer het maar eens! Kom je er niet uit, bouw dan gewoon onderstaande schakeling na.  

Gebruik hetzelfde programma ‘Button’ dat je in de vorige opdracht gebruikte. 

 

 
 

4c. een schakelaar maken, die verschillende lampjes bedient 
 

Nu kun je allerlei variaties op hetzelfde thema uitproberen: 

• Probeer bijvoorbeeld twee verschillende leds aan te sturen met dezelfde schakelaar. 

(NB gebruik hiervoor de nadere poorten, zoals 9 t/m 12) 

• Of twee leds: de een gaat aan bij het indrukken van de schakelaar en de andere juist uit. 

• Of drie leds ,bijv. de kleuren van een stoplicht, die achtereen volgens aan gaat bij het indrukken van de 

schakelaar. 

• Of maak een reeksje van leds, die achtereenvolgens aan gaan. Een soort kettingreactie dus. 

• Maak twee schakelaars: een die een lampje aan zet, de ander zet het weer uit. 

• ….. bedenk andere variaties! 

 

 



5. Draaiknop 
Een Arduino microcontroller werkt meestal met digitale signalen. Dit betekent simpel gezegd dat een 

poort aan of uit is. Dit noemen we ook wel hoog/laag 1/0 of aan/uit. Er zijn gevallen waarbij je ook 

graag een tussenwaarde wilt gebruiken, bijvoorbeeld bij het dimmen van een lamp of als je een 

sensor gebruikt. In de volgende opdracht ga je een draaiknop gebruiken om een LED te dimmen.  

 

 

 

Om te beginnen sluit je de draaiknop aan op de 

Arduino zoals aangegeven in de tekening. De 

rode draad gaat naar de +5V aansluiting, de 

zwarte draad naar de GND (de -) en de blauwe 

draad is de draad waar de waarde van wordt 

afgelezen, deze gaat in poot nummer 0 waar op 

het bordje staat Analog in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Open het programma via bestand, voorbeelden, 

01.Basics en dan AnalogReadSerial. 

1. Sluit de draaiknop aan zoals afgebeeld 

2. Sluit de USB-kabel aan op de Arduino 

3. Klik op de knop uploaden  

Er verschijnt nu een scherm in beeld waar 

getallen langs schieten. Als je aan de draaiknop 

draait, verandert dit getal. Dit geeft de waarde 

van de draaiknop aan.  

  



De volgende stap is de waarde van de draaiknop 

gebruiken om een LED feller of juist minder fel te 

laten branden. Hiervoor moet je een LED aansluiten 

op de Arduino. Volg hiervoor de afbeelding hiernaast. 

Er is nu een duidelijk ingang kant en uitgang kant op 

de Arduino. De LED is een uitvoerder van een signaal 

en de draaiknop levert een signaal. De 

microcontroller zorgt ervoor dat er gekeken wordt 

naar het signaal dat van de draaiknop komt en stuurt 

de LED op de juiste manier aan.  

Open het programma via bestand, voorbeelden, 

03.Analog en dan AnalogInOutSerial. 

1. Sluit de draaiknop en LED aan zoals afgebeeld 

2. Sluit de USB-kabel aan op de Arduino 

3. Klik op de knop uploaden  

Je kunt nu aan de draaiknop draaien om de LED feller 

of minder fel te laten branden. Dit zou je kunnen 

gebruiken als dimmer waardoor je de lichtsterkte in 

huis aan kunt passen aan het licht van buiten.  

Het zou nog mooier zijn als het licht van de LED 

automatisch zich kan aanpassen aan het licht van 

buiten. Dit kun je doen door de draaiknop te 

vervangen door een lichtsensor. Dat doe je door de opstelling die hieronder staat te bouwen. Je kunt 

de LED gewoon aangesloten houden zoals je in de opstelling hierboven ook hebt gedaan. Je kunt nu 

door je hand boven de sensor te houden de lichtsterkte van de LED bepalen. Probeer dit maar eens 

uit. 
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6. een led dimmen 

 

In het programma ‘fade’ laten we een lampje afwisselend sterker en zwakker branden. 

Daarvoor moeten we geen digitalWrite gebruiken (die kan alleen maar aan of uit), maar een analogWrite (die 

geeft helderheid in een getal tussen 0 en 255).  Niet alle poorten kunnen analoog uitvoeren; meestal zijn dat 

de poorten 3, 5, 6, 10, 11. Die zijn op de Arduino aangeduid met ~ 

 

Bouw de opstelling hieronder. Zorg dus dat de plus van de led in verbinding staat met poort 9. 

 

 
 

Open het programma ‘fade’ dat te vinden is onder ‘voorbeelden, basics’. 

 
Probeer met behulp van de code te verklaren wat er gebeurt. 

 

Extra: verander de code zodanig dat de LED sneller volledig brandt, en sneller uit is. 



7a. een lichtsensor gebruiken 
 

We gaan een lichtsensor gebruiken. Deze meet de hoeveelheid licht, en 

geeft een waarde door aan het programma. Eerst moet je weten dat een 

lichtsensor altijd in serie geschakeld moet worden met een weerstand. 

Tussen de sensor en de weerstand tappen we de spanning als het ware 

af.  (we noemen dit een spanningsdeler). 

 

 

 

Op de Arduino ziet het er als volgt uit: 

 
 

Het programma dat je kunt laden is ‘voorbeelden/basics/Analogreadserial’ 

 

 
Let op: er wordt niets naar de Arduino gestuurd! de uitvoer gaat naar je computerscherm in het venster 

‘Seriële monitor’ onder het menu ‘hulpmiddelen’. Dat wordt ingesteld door de regel Serial.begin(9600); in de 

setup. 

Het eigenlijke weergeven op het scherm gebeurt door de regel Serial.println(sensorValue); 

  



7b. een lampje laten reageren op de lichtsensor 
 

Het is natuurlijk leuker om een lampje te laten reageren op de lichtsensor. Bijvoorbeeld: als je de lichtsensor 

bedekt, gaat het lampje zwakker branden. 

Daarvoor moeten we geen digitalWrite gebruiken (die kan alleen maar aan of uit), maar een analogWrite (die 

geeft helderheid in een getal tussen 0 en 255).  Niet alle poorten kunnen analoog uitvoeren; meestal zijn dat 

de poorten 3, 5, 6, 10, 11. 

We komen nog een ander probleem tegen. De lichtsensor kan waarden lezen tussen 0 en 1024. (En waar de 

waarden in de reeks liggen is ook afhankelijk van de gebruikte weerstand.) Maar de functie analogWrite wil 

alleen waarden tussen 0 en 255. De invoer- en uitvoerwaarden komen niet met elkaar overeen! 

Daarvoor moet je herschalen. Dat gebeurt met deze functie:  

map(value, fromLow, fromHigh, toLow, toHigh) 

Tussen de haakjes moet je getallen invullen, achtereenvolgens:  

de te converteren waarde, laagste waarde van het inkomend signaal, hoogste waarde van het inkomend 

signaal, laagste waarde van uitgaande signaal, hoogste waarde van het uitgaande signaal. 

 

Op de Arduino ziet het er als volgt uit: 

 

 
 

Het programma: verander het programma van 7a zodanig dat het er als volgt uitziet: 

 
Extra: verander het programma zodanig dat het lampje juist aangaat als het donker wordt. (een 

schemerschakelaaar dus) 



8. Enkele belangrijke aanwijzingen voor het programmeren 
 

Wees je eigen gids 

Kijk vooral veel in het handboek, en op de Arduino reference. Die kun je vinden op mijn site. 

En zoek zelf ook op internet, er is heel veel over de Arduino te vinden. 

 

Commentaartekst 

In het programma kom je commentaartekst tegen. Deze staat tussen /* en */ als het meer dan één regel 

betreft. Of achter // als het één regel betreft. 

Deze commentaartekst wordt niet door de Arduino uitgevoerd, maar is nuttig voor degene die het programma 

leest, o.a. jijzelf. 

Het is belangrijk dat als je een programma schrijft of aanpast, dat je veel gebruikt maakt van 

commentaarregels!! 

 

Werk gestructureerd 

Bouw je Arduino en het programma altijd in kleine stapjes op. Dus niet in één keer een ingewikkeld schema 

maken. Klein stapje, testen, volgende stap, weer testen enz. 

De simulator op mijn site is ook heel handig om van alles uit te proberen (kun je thuis ook doen). 

Maak gebruik van de kleuren van de draadjes: zwart (of vergelijkbaar) voor de - , rood (of vergelijkbaar) voor 

de + 

 

Keuzestructuren 

vaak maak je gebruik van beslissingen die het programma neemt (bijv.‘als de knop is ingedrukt: doe dit, en als 

de knop niet is ingedrukt: doe dat’) 

De algemene structuur is: 

if (someVariable > 50) 
{ 
  // do something here 
} 

of: 

if (inputValue < 500) 
{ 
  // do action A 
} 
else 
{ 
  // do action B 
} 

 

Tussen haakjes achter de if staat dus een voorwaarde. Dit zijn de mogelijke voorwaarden: 

 
 x == y (x is gelijk aan y) 
 x != y (x is ongelijk aan y) 
 x <  y (x is kleiner dan y)   
 x >  y (x is groter dan y)  
 x <= y (x is kleiner dan of gelijk aan y)  
 x >= y (x is groter dan of gelijk aan  y) 

 

Random getallen 

Het is mogelijk om randomgetalen te genereren, bijvoorbeeld voor het maken van een elektronische 

dobbelsteen.  

Een randomgenerator moet altijd voorafgegaan worden door een soort basisinstelling, ‘seed’ genoemd. 

Deze hoef je maar één keer op te nemen, het beste is dus in de setup: 

 randomSeed(millis()); 

De eigenlijke randomfunctie staat dan in de loop (of in een functie die je zelf maakt, maar daarover later 

meer). De functie ‘random’ wil twee getallen hebben, namelijk de laagste en de waarde boven de hoogste  

waarde. Bijvoorbeeld: 

 int Getal = random(1,7); 

geeft aan de variabele ‘Getal’ de waarde 1 of 2 of 3 of 4 of 5 of 6 

 


