
 

 
 

 

Experience 
 

Lego Mindstorms 
 

 
 

  



 

 

 

Lego Mindstorms robot bouwen 
- Open de Lego Mindstorms doos. 
- Gebruik de handleiding om de robot te bouwen. 
- Gebruik de i pad met de EV3 classroom app. 

 
 

Bluetooth op je EV3 Steen inschakelen. 
- Gebruik de knoppen om Bluetooth aan te klikken. 
- Dit doe je in het ‘Settings’ menu op deze EV3 Steen.  
- Er verschijnt een pop-up met wat opties. 
- Gebruik de knoppen om ‘Bluetooth’ te selecteren. 
- Klik dan op de middelste knop.  
- Je ziet in het vakje naast 'Bluetooth' een vinkje 

verschijnen. Bluetooth is ingeschakeld.  
- Je ziet het Bluetoothicoontje bovenaan aan de linkerzijde 

van het scherm op je EV3 Steen. 
(Je kunt alleen verbinding maken met een iOS-apparaat 
zoals een iPhone, iPad of iPod Touch als de 
‘iPhone/iPad/iPod’ optie aangevinkt is.) 

 

Om je apparaat met je EV3 Steen te verbinden: 
- Om een animatie over het verbindingsproces te bekijken, bekijk 

de Quick Start Video in het Lobby Menu van de app. 
- Zet je EV3 Steen aan. 
- Zorg dat je een iOS of Android apparaat gebruikt.  
- Bevestig de verbinding, en voer het wachtwoord in. De 

standaardinstelling is 1234. 
- Open een nieuw of bestaand programma in de app. 
- Selecteer het 'Geen Apparaat Verbonden' pictogram in de 

rechterbovenhoek.  
- Klik op ‘Connect/Verbinden’. 
- Selecteer jouw EV3 Steen in de lijst van beschikbare 

apparaten. 
- Bevestig de verbinding op je EV3 Steen. 
- Voer het wachtwoord in en druk op de middelste knop. 
- De standaardinstelling is 1234. 
- Gebruik dit wachtwoord ook in de app. 
- Je bent verbonden! Er hoort linksboven (naast het Bluetooth pictogram) in het EV3 Steen 

beeldscherm, een ‘<>‘ symbool te staan. 
 
- Om je EV3 Steen los te koppelen van je apparaat ga naar de Hardware-pagina en klik op 

‘Disconnect/Verbinding verbreken'. 
 

  



 

 

De Techniek van Lego! 
 
Bekijk het filmpje om te zien hoe alle lego wordt gemaakt!  
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-bouwsteentjes/#q=reis%20 
 

 
 
 

Programmeren van jouw Lego robot! 
 
Ga naar EV3 Classroom LEGO® Education. Kies Nieuw project 
Programmeren van Lego Mindstorms werkt als volgt: 

- Je plaatst puzzelstukken onder elkaar. 
- Je geeft hiermee commando’s aan bijvoorbeeld: 

o De motoren. Deze logo’s 

 
o De sensoren. Deze logo’s  

- De puzzelstukken volgen elkaar op.  
- De robot gaat achter elkaar uitvoeren wat de puzzelstukken zeggen. 
- Bijvoorbeeld:  

o Puzzelstuk oranje: Wacht tot  
 Puzzelstuk blauw: sensor 4 iets op een afstand van 5 cm iet ziet. 

o Puzzelstuk roze: Stop met bewegen  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-bouwsteentjes/#q=reis%20


 

 

Probeer en Experimenteer!  
 
 


