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In dit document leer je te werken met de micro:bit, Je leert wat er nodig is aan 
spullen en een paar eenvoudige opdrachtjes. 
De micro:bit is een kleine computer die eenvoudig te programmeren is, maar 
ook een aantal grappige dingen aan boord heeft om mee te spelen, zoals een 
display met 25 ledjes, knopjes, een bewegingssensor, lichtmeter, thermometer 
en zelfs een kompas. 
Als je 2 micro:bits heb kun je ook berichtjes naar elkaar toesturen en je kunt nog 
allerlei zaken extra aansluiten op een micro:bit, zoals bijvoorbeeld motortjes. 
Samen met een micro:macqueen maak je zelfs een kleine robot. 

 

Het programmeren gaat zoals je met Scratch gewend bent.  
We laten straks ook nog wat eenvoudige voorbeeldjes zien. 

Wat heb je nodig 

Je hebt de volgende spullen nodig: 

● micro:bit computer 
● 2 x 1.5V AAA batterijen / batterijhouder 
● laptop met internet toegang en een browser bij voorkeur Chrome  
● usb data kabel 
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Programmeren 

Het programmeren van de micro:bit doe je in de internet browser. Het volgende 
internetadres is belangrijk, dat is de software om met de micro:bit te werken: 

● https://makecode.microbit.org 

Je kunt deze software omschakelen naar Nederlands, door rechtsboven in de 
blauwe balk op het tandwieltje te klikken en uit het menu te kiezen voor 
Language (Taal). Kies vervolgens voor Nederlands. 

Het scherm is verdeeld in 3 gebieden: 

● In het midden zie je verschillende groepen met programmablokken zoals 
je dat in Scratch ook al gewend was; 

● Rechts is het gebied waar je je programma gaat bouwen door er blokken 
met opdrachten naar toe te slepen en aan elkaar vast te klikken. 

● Links zie je een plaatje van de voorkant je micro:bit;  
Hier kun je straks zien of je programma werkt, simulatie noemen we dat; 

Kijk maar eens rond in de groepen met programmablokken in het midden om 
een idee te krijgen welke opdrachten er allemaal zijn voor de micro:bit. 

Als je een programma gemaakt hebt, en het werkt, dan moet je het altijd nog 
uploaden naar je eigen micro:bit. Dat kan door de micro:bit met een usb kabel 
aan te sluiten en het programma bestand te kopiëren naar de micro:bit. Hoe dat 
precies gaat, leren we zo meteen. 

 

Scratch 3.0 
Er zijn ook nog andere mogelijkheden om de micro:bit te programmeren. Zo kun 
je in Scratch 3.0 een uitbreiding laden voor de micro:bit. Je computer heeft dan 
wel bluetooth nodig om het programma naar de micro:bit te kunnen sturen. 
https://scratch.mit.edu/ 
 

Python 
Als je wat gevorderd bent, kun je de micro:bit ook programmeren in een echte 
programmeertaal, namelijk Python:  https://python.microbit.org 
 

We gaan nu een paar voorbeeld laten zien. Maar er is nog veel meer mogelijk. 
Kijk maar eens goed rond op de website:  https://microbit.org/   
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Je 1e programma maken en naar de micro:bit sturen 

Het voorbeeld programma zal de hele tijd telkens even een smiley laten zien. 

Zoals je in Scratch gewend was maak je een programma door blokjes naar 
rechts te slepen en aan elkaar vast te klikken.  

Dit voorbeeld laat op de ledjes een 
smiley icoontje zien, wacht even, zet alle 
ledjes weer uit en wacht weer. En dat 
alles wordt ’de hele tijd’ herhaald 
(forever).  

Aan de linkerkant van het scherm kun je 
zien of het werkt. Daar wordt de 
micro:bit nagedaan, simulatie heet dat. 
 
Onderaan in het midden kun je het 
programma een naam geven. 

 

Klik nu op de grote Download knop 
linksonder op het scherm. Er wordt dan 
een programma bestand gemaakt met 
.hex achter de naam. Dit bestand staat in 
je download folder en moet je nog naar 
de micro:bit kopiëren. 

 

 

Sluit de micro:bit aan op je computer 
met een usb data kabel. De micro:bit zal 
dan als een usb schijf verschijnen in je 
verkenner. In dit geval schijf D:. 

 

 
Kopieer of sleep het bestand bestand uit de vorige stap naar schijf D:. 
Het gele lampje op de micro:bit zal snel gaan knipperen en als het goed gaat 
staat nu je voorbeeldprogramma op de micro:bit.  
BELANGRIJK! Deze stappen elke keer herhalen als je wat wijzigt aan je 
programma! 
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Nog een eenvoudig voorbeeld 

Dobbelsteen 

We maken van onze micro:bit een dobbelsteen. In plaats van werpen gaan we 
schudden en telkens als je schudt wordt er een nieuw aantal ogen getoond. 

 
En zo verder, elke keer een als..dan blokje eronder voor het volgende getal:

 
En zo door tot 6.  

Je kunt zien of het werkt door aan de linkerkant van het scherm in de micro:bit 
op het knopje Shake (Schudden) te klikken. Als het goed werkt, kun je ook dit 
programma op de micro:bit laden. 
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