
Workshop 4

Als… Dan… Anders...
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 3. Als je deze 
niet gedaan hebt, maak 
dan eerst de code op het 
plaatje na. 

Klik op het groene 
vlaggetje boven het 
speelveld rechts om te zien
wat deze code doet.

We hebben al een game, maar nadat de kat 10 keer verschenen is houdt het spel 
gewoon op. 

Nu gaan we een einde toevoegen, zodat de speler weet of ze gewonnen hebben.

Om een keuze te maken in ons programma, hebben we een stukje code nodig dat 
‘Als… Dan… Anders...’ heet. Hierdoor maakt de computer een beslissing afhankelijk 
van de situatie.

Stel je bijvoorbeeld voor dat je een robot wil maken die je koekjes brengt. Wat doet 
de robot als de koekjes op zijn? De code om dat op te lossen kan er zo uit zien:

– Open de koektrommel
– Als er koekjes in de trommel zitten

– Dan pak je een koekje
– Anders (als er geen koekjes in de trommel zitten)

– Dan ga je naar de winkel om nieuwe koekjes te kopen



Ga naar de licht oranje categorie
blokjes (‘Besturen’) en zoek het ‘als dan
anders’ blokje. Het heeft een beetje
een gekke vorm, want het is weer een
blokje dat om andere blokjes heen
moet. Plaats het helemaal onderaan je
code, onder het ‘herhaal’ blokje.

Ga nu naar de groene categorie
(‘Functies’) en zoek het blokje ‘>50’.

Doe dit IN het ‘als dan anders’ blokje, in de ruimte tussen ‘als’ 
en ‘dan’.

‘>’ betekent ‘is groter dan’. Je kan er mee kijken of een getal 
groter dan een ander getal is. 
4>3 is waar, maar 2>8 is niet waar! 

Nu hebben we je eigen variabele weer nodig. Ga naar de
donker oranje categorie (‘Variabelen’). Pak het kleine ronde
blokje bovenaan dat alleen de naam van je variabele laat zien
en stop het IN het ‘>50’ blokje.

Nu kan je het getal 50 veranderen in de score die spelers in jouw game moeten 
halen om te kunnen winnen. Denk goed na wat een goed getal is hier – hoe hoger, 
hoe moeilijker!

Je code zegt nu eigenlijk ‘als de score hoger is dan dit getal, dan doe je deze dingen, 
anders (als de score lager is), doe je deze andere dingen’. 

Welke dingen dat zijn kan je zelf 
invullen! Kijk maar in de blokjes of je 
iets leuks kan vinden. 

Hiernaast staat een voorbeeld.

Je bent nu klaar met Workshop 4, en je 
kan verder gaan met de laatste 
Workshop!


