
Arduino 
workshop
voorbereiding



Verantwoording

● Zelfbouw en onderzoek zijn de hoekstenen 
(geweest?) van het radio amateurisme

● Microcontrollers (en in het bijzonder Arduino) 
maken het mogelijk om zelf ‘complexe’ 
apparatuur te bouwen

● Arduino is goedkoop en open-source



Arduino
Arduino is een open-source computer platform

Wikipedia: Dit platform is bedoeld voor 
hobbyisten, artiesten, kunstenaars en iedereen 
die geïnteresseerd is in het maken en 
ontwerpen van slimme en creatieve objecten 
die kunnen reageren op hun omgeving.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Open_source


Open-source

Open source: vrije toegang geeft tot de 
bronmaterialen (de source) van het 
eindproduct.

Je neemt een project (hardware, code, …) past 
het aan en ‘geeft het weer terug aan de open-
source gemeenschap



Doelgroep
De workshop is een ‘opstap cursus’. 
Amateurs die geen of heel weinig ervaring 
hebben met het Arduino platform zullen de 
kans krijgen om met begeleiding hun eerste 
stappen op dit gebied te zetten.



Werkwijze

● Leren door doen
● klassieke aanpak 

○ eerst begrijpen dan toepassen
● Werken in groepjes
● Thuis oefenen
Note: tijdens de workshop wordt de nadruk op oefenen gelegd. Om tijd te 
sparen voor de oefeningen kan het gebeuren dat niet relevante vragen niet of 
summier worden beantwoord. 

-- Wees tijdig aanwezig op de workshops --



Vormen van groepjes

● Er wordt gewerkt in groepjes
● Groepjes vormen van bij voorkeur maximaal 

3 personen 
● Elk groepje heeft een eigen computer, een 

Arduino platform en onderdelen.
 



Workshop 1 

Workshop 1 (10 april) concentreert op 
kennismaking en eenvoudige programmeer 
voorbeelden en oefeningen.
● Kennismaken met de taal C
● Oefeningen met LED, drukknop, toon 

opwekking en LCD aansturing



Workshop 2

Workshop 2 (17 april) zal aan de hand van 
voorbeelden enkele zaken tonen die handig zijn 
om te weten als je zelf een project wil 
uitwerken/aanpassen.
● Seriële communicatie
● Analoge in- en output
● Bibliotheek aanpassen voor rotary encoder



De nabespreking

Vrijdagavond 24 april zal er een ‘nabespreking’ 
plaatsvinden.
Er is die avond geen lezing, het wordt een 
demo-avond. Iedereen toont wat hij met de 
Arduino kan of gemaakt heeft. 
Er zal feedback over de workshop gevraagd 
worden 



Arduino en breadboard



Componenten

● LEDs
● Schakelaartjes
● Luidspreker
● Rotary encoder
● Potmeters
● Weerstand



Drukknop en luidsprekertje



Potmeter en rotary encoder 



LCD



Software installatie

Versie: 1.6.1
Installeren als administrator (Windows)


