SLIMME TECHNOLOGIE PROGRAMMEREN MET ARDUINO
Wilt u, samen met uw leerlingen, slimme en creatieve
oplossingen ontwerpen en
maken? In deze basistraining
leert u met behulp van het
open source-computerplatform Arduino objecten te
programmeren die reageren
op hun omgeving. Een slimme technologie die gegarandeerd bijdraagt aan een
actieve les.

GEGEVENS TRAINING
Doelgroep:

Docenten en praktijkondersteuners (v)mbo techniek,
Technologie & Toepassing, Zorgtechnologie en/of
Dienstverlening en producten.

Trainingsdoel:

- U kunt met behulp van Arduino basale objecten
programmeren die reageren op hun omgeving;

		

- U hebt handvatten gekregen om Arduino te gebruiken
in uw les.

Studiebelasting: Training van 1 dag.
Locatie:

Bij ons in Amersfoort of bij u op locatie.

		

Wilt u dit verder vormgeven in uw regio? Neem contact
op met de consulent beroepsonderwijs.
Open inschrijving: € 350,- per deelnemer.

Kosten:

Voor de kosten van een incompanytraining kunt u
contact opnemen met de Coördinator Training en
Advies.
Bewijs deelname: Na het volgen van de training ontvangt u per e-mail
een bewijs van deelname. Volledige aanwezigheid is
hierbij het uitgangspunt.
Groepsgrootte:

Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers.

AANMELDEN?
Wilt u meer informatie over het trainingsprogramma of wilt u een offerte
aanvragen voor een training? Neemt u dan contact op met uw Consulent
Beroepsonderwijs mbo, uw Consulent Beroepsonderwijs vmbo of de
Coördinator Training en Advies.

STICHTING CONSORTIUM
BEROEPSONDERWIJS

PLATFORM VMBO TECHNIEK

INHOUD VAN DE TRAINING
In deze training maakt u kennis met Arduino: de hardware, de software
en lesmateriaal dat geschikt is voor leerlingen. Een Arduino is een
programmeerbare microcontroller op een printplaat. Arduino is heel erg
geschikt als meet- en regeleenheid.
Na een korte introductie gaat u zelf aan de slag met de Arduino. Lessen en
docentenhandleiding zijn online beschikbaar. Tijdens de training worden
tips en trucs aangereikt om dit lesmateriaal toe te passen. Er is materiaal
aanwezig om dit ook in de praktijk toe te passen en er wordt aandacht
besteed aan de opdrachten die het Consortium Beroepsonderwijs heeft
gemaakt voor het keuzevak ‘Slimme Technologie’.
Tijdens de training komen de volgende onderdelen aan de orde:
• Het programmeren van OUTPUTS

Na de training ontvangt
u:
• een demo-account voor
het keuzevak ‘Slimme
technologie’.

“Programmeer de stoplichten van een kruispunt”
• Het programmeren met INPUT en OUTPUT
“Maak met een bewegingssensor (balschakelaar) een alarm
voor je scooter (uit opdracht Consortium Beroepsonderwijs ‘De
Bewegingssensor’)”
• Het programmeren met analoge INPUT en OUTPUT
“Maak een waterniveaumeter voor de watertank van een camper (uit
opdracht Consortium Beroepsonderwijs ‘De Waterniveaumeter’)”
• Kennis maken met de andere opdrachten van het Consortium
• Groepsdiscussie over de aanpak, didactiek en materiaalgebruik
VOORBEREIDING OP DE TRAINING
Voor deelname aan de training is geen voorkennis vereist. Enige kennis van
elektronica (stroomkring, weerstand, led, schakelaar) is handig. De trainer
zorgt voor het practicummateriaal.
BELANGRIJK
Wilt u een laptop meenemen met daarop geïnstalleerd ‘Arduino IDE’? U kunt
dit gratis downloaden via: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
• Als Windowsgebruiker kiest u voor de ‘installer’-versie.
• Als u een Chromebook heeft, kunt u de software installeren via de
Chrome Web Store, de extensie Chromeduino 2.
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