
Zendontvanger voor schoolkinderen

Op steeds meer Nederlandse scholen le-
ren kinderen programmeren. Belangrijke 
aanjager hiervoor zijn de ontwikkelingen in 
Engeland geweest. Daar is programmeren 
een verplicht onderdeel van het lespro-
gramma. Om dit te ondersteunen hebben de 
BBC en verschillende bedrijven in Engeland 
de handen ineengeslagen en de ‘BBC 
micro:bit’ ontwikkeld. Vorig jaar kregen bijna 
800 000 twaalfjarige Engelse schoolkinderen 
een gratis micro:bit.

Ook in het Nederlandse onderwijs verovert 
de micro:bit snel terrein en dat maakt hem 
voor de promotie van de radiohobby ook in-
teressant. De micro:bit (te koop voor minder 
dan twintig euro) heeft namelijk een zendont-
vanger aan boord!

Op de printplaat van de micro:bit (43 × 52 mm) 
zitten naast een eenvoudig 5 × 5 matrixdisplay 
en twee drukschakelaars ook verschillende 
sensoren, namelijk een versnellingsmeter, een 
kompas, een hoeksensor, een lichtsensor en 
een temperatuursensor. Drie van de negentien 
in- en uitgangen zijn uitgevoerd als 4mm-
gat op de printplaat, waardoor kinderen met 
banaanstekkers of krokodilklemmen andere 
componenten kunnen aansluiten. De micro:bit 
is ontwikkeld vanuit de ‘Maker Education’-
gedachte.

Wat de micro:bit vooral interessant maakt 
voor het onderwijs is de mogelijkheid om 
deze te programmeren met verschillende pro-
grammeertalen (http://microbit.org/nl/ ).  
Oorspronkelijk met de tekstgeoriënteerde 
programmeertalen JavaScript en Python of 
de blokjestaal Blockly. Sinds kort is er een 
nieuwe geïntegreerde editor beschikbaar: de 
JavaScript Blockeditor (http://makecode.com ).  
Hiermee kunnen kinderen programmeren in 
een blokjestaal en met een druk op de knop 
overschakelen naar JavaScript en weer terug. 

In PXT hebben kinderen ook eenvoudig toe-
gang tot de radiofuncties (tot nu toe alleen 
gebruikt om via Bluetooth contact te maken). 
Met deze functies kunnen berichten (tekst 
en getallen) draadloos van de ene naar de 
andere micro:bit worden gestuurd. Ook kun-
nen berichten worden doorgestuurd zodat er 
grotere afstanden kunnen worden overbrugd 
(mijn micro:bits hadden geen moeite met een 
afstand van 15 meter).

Doordat het eenvoudig is om componenten 
op de micro:bit aan te sluiten kunnen leerlin-
gen dingen op afstand besturen.

Figuur 2 en 3 laten de code zien (in blok-
jestaal en JavaScript) die nodig is om een 
getal te versturen. Bij dit script selecteert de 
leerling met knop A een van de leds en deze 
positie wordt draadloos doorgegeven aan 

een andere micro:bit. Dit script maakt van de 
micro:bit een eenvoudige zendontvanger.

Alhoewel de micro:bit speciaal voor kinderen 
is ontwikkeld blijkt uit de specificaties dat het 
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Fig. 1  Opbouw van de micro:bit (afbeelding afkomstig van http://microbit.org/guide/hardware/ )

Fig. 2  Code gebouwd in de PXT-editor. Aan de linkerkant van het scherm is een simulator beschikbaar 
waarmee het programma getest kan worden. Dus ook zonder micro:bit kun je leren programmeren!
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geen kinderachtig ding is, en ook geschikt is 
voor serieuzere toepassingen.

Naast de online programmeertools op  
http://microbit.org/nl/ is er ook de ARM 
Mbed-ontwikkelomgeving waarmee de 
micro:bit rechtstreeks in C/C++ kan worden 
geprogrammeerd. Liefhebbers van de pro-
grammeertaal Python kunnen gebruikmaken 
van de offline editor Mu (https://codewith.mu/ ).

De micro:bit en onze hobby
De micro:bit is op allerlei manieren toe te 
passen in onze hobby en biedt mogelijkhe-
den om kinderen te laten experimenteren. 
Een Google-zoekopdracht (micro:bit ham 
radio) levert het volgende op:

-  Morsecodegenerator (callgever):  
http://www.suppertime.co.uk/blogmywiki/ 
2016/05/microbit-morse-code-transmitter/ ;

-  Toongenerator/tijdklok in vossenjachtzender;
-  Een micro:bit bovenin je antennemast, 

waarbij de kompasfunctie gebruikt wordt 
om de ‘echte’ antennerichting te bepalen;

-  Kinderen laten onderzoeken wat de groot-
ste afstand is die ze draadloos met een 
micro:bit kunnen overbruggen en hoe ze 
het bereik door een andere opstelling kun-
nen vergroten.

Lees het artikel in Radcom voor meer toepas-
singen: http://www.creative-science.org.uk/
articles/micro%20bit%20final%20p25_ 
radcom_jan17.pdf 

Tot slot
Van de micro:bit gaan we zeker nog veel 
meer horen. Mede door de eenvoudig toe-
gankelijke radiofuncties hebben we er als 
radioamateurs een mogelijkheid bij gekregen 
om kinderen op een moderne manier kennis 
te laten maken met onze hobby. Veel scholen 
zullen blij zijn met een aanbod om lessen te 
verzorgen rondom de micro:bit.

Zoals het er nu naar uitziet ben ik op de 
DvdRA aanwezig en laat ik een radio-
opdracht zien die ik samen met twee 
collega-amateurs heb gebouwd voor het tv-
programma The Big Escape  
(http://pers.avrotros.nl/deze-bners-laten-
zich-opsluiten-in-the-big-escape/ ). Als ik 
dan toch op de DvdRA sta, neem ik ook wat 
micro:bits mee waar mensen mee kunnen 
experimenteren.

Fig. 3  Hetzelfde programma, maar met één muisklik is overgeschakeld van de blokeditor naar de 
JavaScript editor

Fig. 4  Aansluitingen van de micro:bit

advertentie
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