
 

DE BEEBOT 

Spelenderwijs programmeren, daar kun je een BeeBot voor gebruiken. Deze bij wordt 
geprogrammeerd door knoppen op zijn rug. Door het indrukken van deze knoppen, wordt de route 
bepaald die de BeeBot loopt. 

Bouwstenen Computational Thinking 

● Patronen 
● Decompositie 
● Abstractie 
● Algoritme 
● Debugging 

Wat kun je met de BeeBot? 

Een BeeBot loopt afstanden van 15 centimeter. Dit kan op een mat zijn met vakken van 15 bij 15 
centimeter, maar leerlingen kunnen ook zelf een BeeBot-baan maken van bijvoorbeeld blokken. 
Je kunt bij elk thema zelf opdrachten bedenken, maar er zijn ook heel veel ideeën te vinden op het 
internet. 
 
Met deze les gaan de leerlingen aan de slag met het lopen van verschillende routes. De route begint bij 
een dier. Vervolgens programmeren ze het dier naar het juiste voedsel. 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor het programmeren van de BeeBot, 
passend bij het niveau van de leerlingen. Zo kunnen ze stap voor stap 
programmeren, maar ze kunnen ook proberen de route in een keer te 
programmeren. 
Nog wat moeilijker is om eerst de route te bedenken en dan de pijlen die je moet 
indrukken op papier te tekenen. Pas daarna test je of de route goed is door de 
BeeBot te programmeren. Klopt het, of moet er nog wat aangepast worden? 

 



 

Voorbereiding 

Benodigdheden: 

● Filmpje: ‘Saar en Mik - De Dieren Voeren’ 
● De BeeBot-mat: de BeeBot-mat bestaat uit verschillende dieren en allerlei voedsel. 
● Kaartjes met daarop de dieren van de mat 
● Potloden 
● Papier 
● Codeer-opdrachtkaartjes 

Lesopbouw 

Introductie: 
Presentatie dia 2: Het filmpje over Saar en Mik wordt bekeken. In dit filmpje hebben de dieren honger 
en moeten ze gevoerd worden. 
Presentatie dia 3 en 4: Met de kinderen wordt het probleem besproken: Wat eten de dieren? Ze gaan 
Saar en Mik helpen door de BeeBot op de juiste manier te programmeren, zodat alle dieren het juiste 
voer krijgen. 
 
Kern: 
Presentatie dia 5: Met de kinderen wordt besproken welke dieren in het filmpje te horen waren en 
wat het eten voor die dieren is. De koe en de geit eten beiden gras, maar de geit eet alleen de toppen 
van hoog gras. Welk gras is dan voor de geit en welk voor de koe? 
Antwoorden: koe - gras, geit - hoog gras, paard - hooi, konijn - wortels, kip - wormen, 
varkens - spruitjes, Mik en Sam - boterhammen. 
 
Vervolgens gaan de kinderen aan de slag met het programmeren van de BeeBot. Ze pakken een 
dierenkaart van de stapel  en bepalen welk voedsel erbij hoort. Dit kan op verschillende niveaus 
aangeboden worden. Zie hiervoor de laatste alinea van de vorige pagina. Eventueel kunnen ook de 
opdrachtkaartjes gebruikt worden. 
 
Afronding: 
Presentatie dia 6: Tijdens de afronding staat het reflecteren centraal. Hierbij kunnen de volgende 
vragen gesteld worden: 

● Wat heb je geleerd? 
● Hoe heb je de BeeBot geprogrammeerd, stap voor stap, of in een keer? Of heb je de route 

eerst getekend? Hoe heb je dat aangepakt? 
● Lukte het meteen de eerste keer? Wat heb je gedaan toen het niet lukte? 
● Wat zou je een volgende keer weer doen / anders doen? 

ICT-tool 

App: Bee-Bot (gratis). Programmeer de BeeBot naar de bloem. 
App: Code Karts (€ 3,49 voor de volledige versie). Programmeer een auto naar de finish. 

 


