
Workshop 3

Interactie & Variabelen
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 2. 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 steeds op verschillende plekken. Om daar een game van te maken, 
moeten we interactie toevoegen.

Ga naar de gele categorie blokjes 
(‘Gebeurtenissen’) en sleep het blokje ‘wanneer 
op deze sprite wordt geklikt’ naar het midden. 
Zet dit blokje los van de andere blokjes! 

We gaan een nieuw stukje code schrijven, dat 
alleen wordt uitgevoerd wanneer de speler van 
jouw game op de kat klikt. 

Als de speler op de kat klikt, willen we punten geven. Hiervoor hebben we een score 
nodig. Om een score te maken, gebruiken we een variabele. Dit is een soort digitaal 
doosje dat je een naam kan geven, en waarin je getallen kan bewaren.

Ga naar de donker oranje categorie blokjes
(‘Variabelen’) en klik bovenaan op ‘Maak een
Variabele’. 

Bedenk een naam voor je variabele (bijvoorbeeld ‘score’, maar een andere naam kan
ook), en klik op ‘OK’



Links zie je dat er blokje is toegevoegd voor je
nieuwe variabele, en rechts zie je dat de variabele
ook in het speelveld zichtbaar is gemaakt! 

Nu kan je je eigen variabele gaan gebruiken in je code.

Sleep het blokje ‘verander my variable met 1’ je code in
onder het blokje ‘wanneer op deze sprite wordt geklikt’,
en verander ‘my variable’ in je eigen variabele. 

Tijd om je spel te spelen! 

Vergroot het speelveld met de pijltjes rechtsboven, klik op het groene vlaggetje, en 
probeer zo vaak mogelijk op de kat te klikken!

Wat gebeurt er als je het spel meerdere keren speelt?

Om de score weer op nul te zetten bij een nieuw spel, moeten we nog een blokje 
toevoegen. Welke blokje denk je dat dat is? En waar in de code moet je het blokje 
plaatsen zodat de score aan het begin van het spel weer nul wordt?

Je weet nu wat variabelen zijn en je kan interactie toevoegen aan je spel. Je bent 
klaar om verder te gaan met Workshop 4!


