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SPELREGELS LEVEND PROGRAMMEREN 

Deze les kan in de klas, in de gymzaal of op de speelplaats uitgevoerd worden. De leerlingen gaan 
elkaar programmeren over een (zelfbedacht) speelbord. Aan de hand van programmeerkaarten 
voeren de leerlingen opdrachten uit op het speelbord. 

Doel van het spel 

Het doel van het spel is om een robot (leerling) te programmeren zodat hij/zij de finish haalt. De robot 
heeft 3 levens.  
 
Voorbereiding 

Benodigdheden: 

● Stoepkrijt, hoepels of een ander middel om het speelbord mee uit te zetten. 
● Optioneel: Kleding voor de robot 
● Eén set programmeerkaarten per groepje (een standaard set is te vinden op 

www.ixperiumplus.nl). 

Het speelbord klaarleggen: 

Het speelbord wordt door de leerlingen zelf uitgezet en ingericht. Een standaard speelbord is 
gebaseerd op 50 tot 70 vakken. Bij een groter speelbord is het advies om het aantal kaarten aan te 
passen. Wij adviseren om niet kleiner dan 50 vakken te gaan omdat het dan te eenvoudig wordt.  

Het speelbord kan getekend worden met stoepkrijt, uitgezet worden met hoepels of met rood-wit lint 
uitgezet worden op een grasveld. 

Het speelbord is levensgroot, zodat de robot zich fysiek over het speelbord kan verplaatsen. Dit kan 
bijvoorbeeld in de gymzaal of op de speelplaats. Het speelbord kan getekend worden met stoepkrijt, 
uitgezet worden met hoepels, of met rood-wit lint op een grasveld.  
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In het speelbord worden obstakels geplaatst. In dit voorbeeld werken we met: 
Kruis: De robot kan niet op deze vakjes kan de robot komen of er overheen gaan.  
Pijl: Wanneer de robot hierop terecht komt, verschuift de robot zich een vakje in de richting van de pijl. 
De robot draait niet! 
Bom: Wanneer de robot (aan het eind van de programmeerkaart) op een bom eindigt, verlies de robot 
een leven. De robot kan in wel over een bom heen lopen. 
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Voorbeeld van een gedeelte van een speelbord met start, finish, kruis, bom en pijlen. 

 
Spelverloop 
Het spel wordt in groepjes gespeeld (wij adviseren 4 leerlingen per groepje). Eén van de leerlingen is 
bij elke ronde de robot. De robot heeft 3 levens. De robot begint op het speelbord op het startvak.  
 
De andere leden van het team zijn de programmeurs van de robot. Zij moeten met de 
programmeerkaarten de robot veilig van het startpunt naar de finish brengen. De robot moet de 
opdrachten altijd precies uitvoeren.  
 
Als de robot zijn 3 levens kwijt is, dan begint het spel opnieuw.  
 
Elke speelronde bestaat uit twee fasen. De programmeerfase en de uitvoerfase. 
Tijdens de programmeerfase trekken de programmeurs vijf programmeerkaarten uit de stapel. Ze 
kiezen hiervan drie kaarten om het programma mee te maken. Deze worden gesloten naast het 
speelbord gezet, de programmeurs bepalen zelf de volgorde van deze kaarten. De andere twee 
kaarten worden onder de stapel gelegd.   
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De volgende kaarten zitten in het spel:

● 1 stap naar achteren 
● 1 stap naar voren 
● 2 stappen naar voren 
● 3 stappen naar voren 
● 1 stap naar keuze (naar voren of 

achteren) 

● Draai naar links 
● Draai naar rechts 
● Halve draai 
● Draai naar keuze (links, rechts, halve 

draai)

 
Nu komt de uitvoerfase. Tijdens de uitvoerfase gaat de robot de programmeerkaarten uitvoeren. 
Tijdens de uitvoerfase voert de robot de eerste kaart uit. Komt de robot op een bom? Dan is hij een 
leven kwijt. Komt de robot op een pijl? Dan gaat hij een stap vooruit in de richting van de pijl (zonder 
te draaien). Als in dit vakje ook een pijl ligt, schuift de robot weer een vakje op.  

Als alle 3 de programmeerkaarten gespeeld zijn, worden deze terug gestopt in de stapel en start de 
programmeerfase opnieuw. Er worden weer 5 kaarten uit de stapel getrokken en 3 gekozen. Deze 
worden gespeeld. Dit wordt herhaald totdat de robot de finish heeft bereikt of al zijn levens kwijt is.  
 
Einde van het spel 

Wanneer de robot drie levens heeft verloren of wanneer de robot op de finish eindigt is het spel 
afgelopen. Let op: alle 3 de programmeerkaarten van de laatste ronde moeten gebruikt zijn.  

Spelregels uitbreiden 

Dit spelt leent zich erg goed voor het aanpassen en uitbreiden van de regels. Hieronder een aantal 
ideeën: 

● Meerdere robots op het speelveld. Spreek af wat er gebeurt als ze op hetzelfde vakje terecht 
komen. 

● Maak meerdere startvakjes. Elke programmeur kan een eigen robot besturen. 
● Maak meerdere finishvakjes. 
● Pas het aantal kaarten dat gepakt mag worden aan.  
● Voeg nieuwe speciale vakjes toe aan het speelbord. Bijvoorbeeld: teleporteren, draaipijlen, 

vuurrooster waarbij je 2 levens verliest.  
● Laat kaarten weg of voeg kaarten met toe om het makkelijker of moeilijker te maken.  
● Er kunnen kaarten aan het spel toegevoegd worden. Bijvoorbeeld een schild om 1 keer te 

beschermen tegen een bom, een laser om een weg door een kruis te halen, etc. 
● Laat leerlingen zelf spelregels bedenken.  
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