
Workshop 2

Locatie & Random Getallen
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. 

We gaan door met de code die we gemaakt hebben in
Workshop 1. Als je deze niet gedaan hebt, maak dan eerst de
code op het plaatje na. 

Klik op het groen vlaggetje boven het speelveld rechts om te
zien wat deze code doet met de kat.

De kat verschijnt en verdwijnt nu steeds op dezelfde plek. 
Dat is natuurlijk een beetje saai voor een video-game. 

Eerst moeten we weten hoe het 
speelveld van Scratch in elkaar zit. 
Het werkt een beetje zoals een 
grafiek, die je misschien wel eens 
op school hebt gezien. 

Elke plek op het veld wordt 
aangegeven met twee nummers: 
X  = hoeveel naar links of naar 
rechts ben je?
Y = hoeveel naar boven of naar 
beneden ben je?

Het midden van het speelveld is X=0, Y=0.

Als je op de sprite (kat) klikt, kan je haar rond bewegen over het veld en op andere 
plekken neerzetten. Doe dit maar eens en kijk onder het speelveld wat de X en de Y 
van deze plekken zijn. 

Wat is de grootste X die je kan vinden? En de kleinste? En voor Y?



We gaan deze kennis nu gebruiken om de kat op andere plekken te
laten verschijnen. Ga naar de blauwe categorie blokjes (‘Beweging’)
en sleep het blokje ‘ga naar x: 0 y:0’ in je code, onder het blokje
‘verdwijn’.

Let op: het kan zijn dat er andere getallen staan dan 0! 
Dat is niet erg. Je kan zelf getallen invullen. Doe dat maar eens en
kijk wat er gebeurt!

Als het goed is, zie je dat de kat op een andere plek 
verschijnt… maar na de eerste keer wel steeds weer op 
dezelfde plek! Om het gedrag van de kat onvoorspelbaar 
te maken, hebben we willekeurige getallen nodig.

Ga naar de groene categorie blokjes (‘Functies’) en sleep 
het blokje ‘willekeurig getal tussen 1 en 10’ naar je code. 
Zet deze IN het blauwe blokje na de X.

Doe hetzelfde nog eens, maar dan na de Y.

Dit blokje kiest een willekeurig getal tussen de
twee getallen die je invult. Probeer maar eens
een paar getallen in te vullen en kijk wat er
gebeurt. 

Welke getallen moet je invullen zodat de kat overal in het speelveld kan verschijnen?
(Hint: wat waren de laagste en hoogste waarden van X en Y ook alweer?)

Je hebt nu geleerd over locatie en willekeurige getallen!

Je bent klaar om verder te gaan met het bouwen van je game in Workshop 3!


