
Robot Eve 
 
Voor dit project zijn wij (Saar van der Velden en Kim Cantineau) een 
samenwerking aangegaan met MU-art. De vakken waarin wij ons 
hebben geprofileerd waren muziek en natuur & techniek. Om aan te 
sluiten aan de Creatieve Code, die MU-art heeft ontwikkeld, hadden 
we besloten om het subdomein programmeren van N&T te 
gebruiken. Op de foto hiernaast is robot Eve te zien, die de 
hoofdpersoon is van de lessenreeks. In het stuk over de inhoud is hier 
meer over te lezen.  
 
Doelen project 
Ons project bestaat uit vier lessen, die ieder een aantal eigen doelen heeft, maar ook 
overkoepelende doelen. Deze staan hieronder genoteerd: 
 
Algemene doelen:  

• De leerlingen weten wat programmeren is en kunnen dit toepassen (De kinderen horen wat 
programmeren is en het noteren van de muziek is het programmeren)  

• De leerlingen maken ritmes aan de hand van klanken, zij noteren dit aan de hand van 
morsecodes (max 5 letters) 

• De leerlingen maken kennis met breuken (begripsvorming), aan de hand van het verdelen 
van de letters in het woord per persoon. 

• De leerlingen leren om grafemen om te zetten in morsecode (geschreven) en morsecode 
(geschreven en gesproken) om te zetten in grafemen. 

 
Doelen les 1: 

• De kinderen onderzoeken hoe je instructies geeft aan een computer. 
• De kinderen leren denken in algoritmes door te denken in kleine stappen van een complexe 

instructie. 
 
Doelen les 2: 

• De leerlingen leren wat morsecode zijn en hoe ze deze moeten toepassen. 
• De leerlingen leren kritisch en gericht luisteren.  
• De leerlingen leren om grafemen om te zetten in morsecode (geschreven) en morsecode 

(geschreven en gesproken) om te zetten in grafemen.  
 
Doelen les 3: 

• De leerlingen moeten horen welke klanken goed bij elkaar passen.  
• De leerlingen moeten, aan de hand van hun woord, een muzikaal kloppend stukje kunnen 

maken.  
 
Doelen les 4:  

• De leerlingen moeten horen welke klanken goed bij elkaar passen en maken hier een 
melodie van aan de hand van morsecodes.  

• De leerlingen moeten, aan de hand van hun woord, een muzikaal kloppend stukje kunnen 
maken.  

• De leerlingen maken samen met de klas een melodisch stukje muziek. 
 
 
  



Korte inhoud van project 
Tijdens het project hebben we onze lessen ontworpen aan de hand van verhalend ontwerpen. Hierbij 
werken de leerlingen aan de doelen en de les aan de hand van een verhaal. Het verhaal ging als 
volgt: ‘’Robot Eve zit op een robotschool. Hiervoor moet het muziek gaan maken, maar Eve vindt het 
erg lastig. Het is namelijk een robot en die wordt niet aangestuurd door de hersenen net zoals bij 
mensen. Omdat Eve een robot is, moet het geprogrammeerd worden. Eve is nog nooit 
geprogrammeerd om muziek te kunnen maken. Jullie hebben waarschijnlijk ook nog nooit 
geprogrammeerd, daarom gaan we daar vandaag mee aan de slag. Om het begin wat makkelijker te 
maken, gaan we jullie eerst aan de hand van programmeren een boterham laten besmeren. Kunnen 
jullie Eve uiteindelijk helpen met het maken van een muziekstuk?’’ 
 
Per les hebben we ook kort samengevat wat de inhoud daarvan is: 

• Les 1: De leerlingen hebben kennis gemaakt met robot Eve en het programmeren.  
• Les 2: De leerlingen leren een ‘robottaal’ (morsecode), zodat ze later muziek kunnen 

programmeren. 
• Les 3: De leerlingen gaan de codes omzetten in muziek, aan de hand van boomwhackers.  
• Les 4: De leerlingen gaan klassikaal onder begeleiding van de leerkracht onderzoeken op 

welke volgorde de melodie van de muziekstukjes het beste klinkt.  
 
Opbrengsten 
Dit project heeft verschillende opbrengsten opgeleverd, zowel voor de externe instantie (MU art), als 
voor onze stagescholen als voor onszelf. Hieronder worden per onderdeel de opbrengsten benoemd 
die behaald zijn: 
 
Instantie 

• We hebben gewerkt aan de doorlopende leerlijn van het programmeren.  
• We hebben inbreng gehad op het project ‘Creatieve code’. Waarbij muziek aan 

programmeren wordt gekoppeld in de loop van basisschool naar middelbare school.  
• Het uittesten van de lessenreeks in de praktijk en het verbeteren van eventuele minpunten.  

 
Stageschool 

• Inbreng van muziek en programmeren in de klas (gebeurt weinig)  
• Onze mentoren hebben dit project als prettig en positief ervaren. Van hen kregen we terug 

dat ze hier zelf geen tijd voor hebben, maar het wel een heel interessant onderwerp is 
geweest voor de leerlingen.  

 
Persoonlijke ontwikkeling  

• We hebben zelfstandig leren contact op te nemen met een externe instantie en deze te 
koppelen aan ons onderwijs. 

• We zijn ondernemend bezig geweest, zowel met de klas als zelf, voor het ontwikkelen van de 
lessenreeks.  

• We hebben ons verdiept in een subdomein van natuur en techniek waar we zelf nog niet veel 
van wisten.  

 
Contact: 
Wil je meer weten over ons project, neem dan contact met ons op via: 
saar.vandervelden@student.fontys.nl 
kim.cantineau@home.nl 
 
Saar van der Velden 
Kim Cantineau 


