
Workshop 1

Introductie Scratch
Gemaakt door L.E. Rombout voor Code Brabant

In deze workshop leer je de basis-elementen van Scratch, een programmeertaal 
waarmee je gemakkelijk video-games en animaties kan maken.

Ga naar 
https://scratch.mit.edu/ en 
klik linksboven op ‘create’

Als het goed is zie je nu dit. 
Klik linksboven op het 
wereldbolletje om de taal te 
veranderen naar Nederlands.

Op het scherm rechts (waar de kat staat) kan je straks zien hoe je video-game er uit 
ziet voor de spelers.

Met het groene vlaggetje linksboven start je de game, met het rode bolletje zet je de
game weer uit. 

Met de pijltjes rechtsboven kan je het scherm groter maken. Dit kan handig zijn als je
de game wilt testen of aan iemand anders wilt laten zien.

Onder dit scherm zie je informatie over de geselecteerde ‘Sprite’, 
in dit geval de kat. ‘Sprite’ is de naam die Scratch bedacht heeft 
voor objecten in je game. Let op dat de Sprite waar je code voor 
wilt schrijven is geselecteerd! 

Helemaal links zie je de blokjes waarmee je straks de code kan 
gaan ‘schrijven’. In Scratch schrijf je code door blokjes aan elkaar 
te klikken in de goede volgorde. 

Zoals je ziet zijn er heel veel verschillende blokjes, in 
verschillende categorieën die allemaal verschillende kleuren 
hebben. Kijk maar eens bij de verschillende kleuren wat voor 
blokjes er te vinden zijn. 

https://scratch.mit.edu/


In het midden vind je een groot leeg vlak. Het groene 
rechthoekje is voor als je lessen wilt volgen in Scratch zelf. 
Dat kan je later zelf doen als je wilt. Voorlopig kan je op 
‘sluiten’ klikken.

Dit vlak is waar je een blok code gaat maken om de 
geselecteerde Sprite te besturen!

Ga naar de gele categorie blokjes (‘Gebeurtenissen’) en sleep het bovenste blokje 
(‘Wanneer op wordt geklikt) naar het middelste veld. 

Druk op het groene vlaggetje bij het scherm rechts. Gebeurt er al iets? Waarom?

Ga naar de paarse catagorie blokjes (‘Uiterlijken’) en zoek het
blokje ‘verdwijn’. Sleep dit naar het middelste veld en zorg dat
het vastklikt aan het vorige blokje. 

Druk weer op het groene vlaggetje. Wat gebeurt er nu?

Zoek het blokje ‘verschijn’ en zet dat TUSSEN de twee andere
blokjes in. Let goed op of de volgorde klopt! 

Wat gebeurt er nu als je op het groene vlaggetje drukt? Waarom denk je dat dat 
gebeurt? (Hint: computers doen dingen héél snel!)

Ga naar de licht-oranje categorie blokjes (‘Besturen’), en zet het ‘wacht 1 seconde’ 
blokje tussen de twee paarse blokjes in. Test weer het groene vlaggetje. 

Nu gaan we het ‘Herhaal 10’ blokje gebruiken.
Dit heeft een rare vorm. Sleep het naar je code
en plaats het zodat het OM de drie onderste
blokje heen komt te staan.
Wat doet dit blokje?

Voeg nog een ‘wacht 1 seconde’ blokje toe na ‘verdwijn’ om je 
allereerste programma compleet te maken!

Dit was de allereerste introductie Scratch! 

Je bent nu klaar om verder aan je game te bouwen in Workshop 2.


