
Naam: ………………………………….. 

 
 

 

Experience 
 

Alpha Mini 
 

 
 

  



 

 

 

Stappenplan: Alpha Mini leren gebruiken 
 

- Zorg dat Alpha Mini is opgeladen (USB type-C) 

- Zet Alpha Mini aan door enkele seconde op de aan knop te 

drukken (op zijn rugzakje) 

- Alpha Mini zal vragen om je geduld. Zet Alpha Mini rechtop 

wanneer hij de melding geeft: “I am ready” 

 

- Ga naar de Google Play Store of de App store 

- Download de AlphaMini app 

- Gebruik het juiste account: 2185hl20191019001 WW: 123456 

 

- Ontdek de app omgeving 

- Je komt in een keuzemenu voor allerlei mogelijkheden met Alpha Mini 

 

- Kies voor “Workspace” 

- Er opent zich een werkveld waarin je Alpha Mini kan programmeren. 

- Er staat een soort puzzelstuk klaar met: When PLAY is tapped 

 

- Hieraan kun je verschillende puzzelstukken vast maken. Deze kun je links in de lijst kiezen. 

- Bijvoorbeeld uit de categorie: Dances: Perform [Summer Kids] 

 

- Deze verander je door er op te klikken en een keuze te maken 

- Let op! De puzzelstukjes moeten goed onder elkaar passen. 

- Door meerdere puzzelstukken onder elkaar toe te voegen programmeer je Alpha Mini 

- Bijvoorbeeld uit de categorie: Moves: [Move forward], Walk [5] steps 

- Druk op Play om uit te proberen wat er gebeurd 

 

- Experimenteer!! 

 

 

  



 

 

- Binnen deze omgeving kan je allerlei functies uitproberen. 

 

- Probeer de categorie: Control 

Hiermee kun je programmeren met oorzaak en gevolg. 

- Combineer de categorie Control met de categorie: Detect 

 
 

- Nu je weet wat Alpha Mini kan, is de volgende uitdaging om hem zo te programmeren dat hij 

meerdere dingen achter elkaar gaat doen. 

 

- Bekijk het voorbeeld op de foto. 

 

Neem een groot wit of een effe-gekleurd 

vel papier.  

 

Je gaat een route opstellen voor Alpha 

Mini, waarbij hij onderweg verschillende 

acties moet uitvoeren. Jij programmeert 

Alpha Mini daarna! Zorg dat hij alles in 

één keer kan doen, zonder jouw hulp! 

 

De routekaart moet aan de volgende 

eisen voldoen: 

 De robot gaat 4x een bocht om 

 De route heeft een duidelijk start en eindpunt 

 De volgende categorieën zitten er in verwerkt: 

o Moves 

o Dances 

o Expressions 

o Sounds 

o Control 

o Detect 

 De robot voert alles achter elkaar uit 

 

- Laat de robot de route lopen. 

 

  



 

 

- Ging alles in één keer goed? Zo niet: Wat ging er mis? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Gebruik jullie vel papier nu als “klad” of “versie 1”.  

Maak nu digitaal een mooie 2e versie, waarbij je rekening houd met de dingen die je hebt 

geleerd. Hiervoor gebruik je bijvoorbeeld Paint, Photoshop of een ander 

computerprogramma. 

 

Deze 2e routekaart moet aan de volgende eisen voldoen: 

 De robot gaat 4x een bocht om 

 De route heeft een duidelijk start en eindpunt 

 De volgende categorieën zitten er in verwerkt: 

o Moves 

o Dances: Perform Tai Chi en Perform …. (naar keuze) achter elkaar 

o Expressions: Blink 

o Sounds: (dierengeluid naar keuze) met volume 20 

o Control: if …. Then gecombineerd met Calculate: 1 = 1 

 De robot voert alles achter elkaar uit 

 

- Laat de robot deze route lopen. 

 

- Ging alles in één keer goed? Zo niet: Wat ging er mis? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  



 

 

- Denk na over het ontwerp van Alpha Mini 

 

- Wat zou Alpha Mini volgens jou nog moeten kunnen?  

Verzin minimaal 3 dingen: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Wat zou er volgens jou beter kunnen aan de vormgeving van Alpha Mini?  

Verzin minimaal 3 dingen: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 


