
Beebot 
Op zoek naar ideeën om de Beebot of Bluebot in te zetten in de klas? 

In dit boek vind je een verzameling van allerlei leuke activiteiten.

P R O G R A M M E R E N  M E T  D E

https://www.mirandawedekind.nl
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PROGRAMMEREN MET 
DE BEEBOT

Een  e-book  vol  ideeën!

In veel klassen is inmiddels een Beebot of Bluebot te vinden.  

Een mooie manier om met jonge kinderen al met programmeren bezig te 

zijn, terwijl je goed kunt aansluiten bij de thema 's en onderwerpen die 

spelen in je klas. 

Door te werken met verschillende kaarten en matten, kun je (bijna) alle 

leerdoelen die aan de orde moeten komen, vorm geven met de Beebot. 

 

In dit E-book wil ik je verschillende suggesties laten zien om de Beebot of 

Bluebot in te zetten in jouw klas.  

Voor het gemak heb ik het in dit E-book verder over de Beebot, maar 

natuurlijk kun je ook de Bluebot gebruiken! 

 

Het boek bevat ideeën voor de leeftijdsgroepen 3-4 jaar, 4-5 jaar, 5-6 jaar en 

6-7 jaar. Uiteraard kun je, met wat kleine aanpassingen, veel ideeën ook 

voor andere leeftijden gebruiken. 

Op mijn site vind je nog veel meer inspiratie en materialen voor de Beebot: 

https://www.mirandawedekind.nl. 

 

Ik wens je veel speelplezier 

 

Miranda Wedekind 
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VOORWOORD

https://www.mirandawedekind.nl/
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WOORDENSCHAT
ACTIVITEITEN MET FOTO'S  
 

Onder een transparante mat leg je kaarten van

het thema waarmee je bezig bent.  

De kaarten moeten 15 bij 15 cm zijn.  

 

Je kunt hiervoor de woorden/ afbeeldingen uit

je methode gebruiken.  

 

Twee kinderen werken samen. Het ene kind

noemt een woord van één van de kaarten, het

andere kind programmeert de Beebot naar de

juiste kaart toe.  

 

Je kunt het moeilijker maken door het woord

te laten omschrijven, zonder het woord te

noemen. 

 

TAAL

Leeftijd:  3- 4 jaar



Telactiviteiten met 
concreet materiaal 

REKENEN  

Verzamel voorwerpen om te tellen. 

De voorwerpen stem je af op je thema of het 

seizoen (b.v. kastanjes in de herfst). 

 

De voorwerpen leg je in groepjes van 1 tot 6 

neer. 

Het kind gooit met een dobbelsteen en telt de 

ogen. 

 

De Beebot wordt geprogrammeerd om te 

rijden naar het groepje met evenveel 

voorwerpen. 

 

Je kunt het moeilijker maken door te vragen 

om naar het groepje te rijden met één meer 

dan er met de dobbelsteen gegooid wordt. 
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Leeftijd:  3- 4 jaar



NOVEMBER  2018  MIRANDA  WEDEK IND  ONDERW I JSBEGELE ID ING

DIEREN EN HUN JONG
 

Verzamel dieren (van wereldspelmateriaal of

afbeeldingen), waarbij je van elke set een jong

en zijn moeder hebt.  

 

Zet de jonge dieren op een rij, met voldoende

ruimte er tussen.  

Laat het moederdier aan de kinderen zien. 

 De Beebot wordt nu geprogrammeerd om

naar het jong van deze moeder te rijden.  

 

Het kind benoemt de namen van zowel de

moeder als het jong.. 

 

WERELDORIENTATIE

Leeftijd:  3- 4 jaar



Kennismaken met elkaar
SOC IAAL  EMOT IONELE  ONTWIKKEL ING

Maak van foto’s van de kinderen uit de klas 

kaarten voor onder de transparante mat. 

 

De kinderen geven elkaar opdrachten met 

betrekking tot de foto’s: 
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De ene leerling noemt een naam van één 

van de kinderen op de foto, de ander 

programmeert de Beebot naar de foto van 

die persoon.

Eén leerling noemt een lichamelijk 

kenmerk (uiteraard positief benoemen), de 

ander kiest een foto  van iemand die aan 

dat kenmerk voldoet. 

 

De ene leerling bedenkt een compliment/ 

opsteker, de ander rijdt de Beebot naar 

iemand bij wie dat compliment past.. 

 

Leeftijd:  3- 4 jaar



Rijmwoorden
TAAL

Maak rijmkaarten waarvan 2 of 3 bij elkaar 

horen. 

Leg alle kaarten onder de transparante mat. 

 

Laat de kinderen in tweetallen werken, waarbij 

steeds één aangeeft naar welk woord moet 

worden gereden. 

De ander programmeert de Beebot om naar 

dat woord te rijden, en programmeert daarna 

de Beebot verder naar het bijbehorende 

rijmwoord. 

 

Tip: Door de pauzeknop te gebruiken, kun je 

goed zien naar welk woord de Beebot is 

geprogrammeerd. 
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Leeftijd:  4- 5 jaar
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OEFEN DE TELRIJ
 

Oefen de telrij door de cijfers 1 t/m 20 onder

een transparante mat te leggen. 

 

Als eerste oefening kunnen de kinderen de

Beebot laten rijden van 1 naar 20, in de goede

volgorde, waarbij ze hardop de cijfers

benoemen. 

 

Beheersen ze dit goed, dan kun je

opdrachtkaarten erbij gebruiken, met steeds

een stukje telrij erop. Zorg dat 1 getal in die rij

niet zichtbaar is.  

 

De Beebot wordt naar het ontbrekende getal

geprogrammeerd. 

. 

 

REKENEN

Leeftijd:  4- 5 jaar



In het huis
WERELDOR IËNTAT IE

Onder de transparante mat liggen 

afbeeldingen van de verschillende ruimtes 

van een huis (de keuken, woonkamer, 

slaapkamer, badkamer, zolder). 

 

In een grabbelzak zitten allerlei voorwerpen 

(of afbeeldingen) uit de verschillende ruimtes 

 

 Een kind grabbelt steeds een voorwerp uit de 

zak, vertelt uit welke ruimte dit voorwerp komt 

en programmeert de Beebot om naar die 

ruimte te rijden. 
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Leeftijd:  4- 5 jaar
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EMOTIES
 

Leg onder de mat afbeeldingen van

verschillende emoties.  

Je kunt daarvoor pictogrammen gebruiken,

maar ook foto’s met verschillende

gezichtsuitdrukkingen.  

 

De Beebot wordt geprogrammeerd naar een

emotie.  

Dat kan naar eigen keuze of een

groepsgenoot geeft een opdracht.  

 

Als de Beebot op de goede emotie staat

vertellen de kinderen over een situatie waarin

ze deze emotie gevoeld hebben.  

 

Daarna is de volgende aan de beurt. 

. 

 

SOCIAAL 

EMOTIONALE 

ONTWIKKELING

Leeftijd:  4- 5 jaar



Verteltafel
TAAL

Maak met de kinderen een verteltafel rondom 

een boek, waarbij je verschillende episodes 

van het verhaal uitbeeld. 

 

Zorg dat er op de verteltafel, tussen de 

verschillende episodes, genoeg ruimtes is om 

de Beebot te laten rijden. 

 

De leerlingen programmeren de Beebot langs 

de verschillende onderdelen van het verhaal, 

waarbij ze bij elk onderdeel dat deel van het 

verhaal navertellen. 

 

De verschillende onderdelen van het verhaal 

kun je steeds verplaatsen op de verteltafel, 

zodat de route elke keer anders is. 
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Leeftijd:  4- 5  jaar
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VORMEN
 

Oefen de vormen door de vormenmat te

gebruiken.  

 

Geef leerlingen opdrachten om bijvoorbeeld

naar een groot, rood vierkant te rijden.  

 

Afhankelijk van de vaardigheid van de

leerlingen kun je 1, 2 of 3 kenmerken

gebruiken.  

 

Als de leerling naar het goede voorwerp is

gereden, kun je vragen of ze deze vorm of

kleur ergens in de klas terug zien. 

. 

 

REKENEN

Leeftijd:  4- 5 jaar



Herfst
WERELDOR IËNTAT IE

Verzamel met de kinderen allerlei 

herfstmaterialen. 

 

Maak daarna foto’s van de verschillende 

materialen (elk materiaal apart) en leg deze 

onder een transparante mat. 

 

Nu kun je de namen van de verschillende 

herfstmaterialen oefenen. 

 

Door de foto’s dubbel af te drukken, heb je 

meteen opdrachtkaarten. 

 

Om de beurt een kaart omdraaien en daar 

naar toe rijden. De naam van het 

herfstmateriaal wordt hardop benoemd.   

 

Een reeks gemaakt van de herfstmaterialen 

kan ook dienen als route voor de Beebot. 
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Leeftijd:  4- 5 jaar
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WEDSTRIJDJE
 

.Met 2 of meer Bluebots kun je een leuk

wedstrijdje doen!  

 

Zet een parcours uit met een start en een

finish.  

Dit kan gewoon een recht parcours zijn, maar

in een later stadium ook een parcours met

hoeken. 

 

Op het startteken beginnen de leerlingen in 2

(of meer) groepen de Beebott te

programmeren.  

 

Als ze denken dat de Beebot goed

geprogrammeerd is, drukken ze op start.  

De groep van de Beebot die het eerst over de

finish komt heeft gewonnen. 

. 

 

PROGRAMMEREN/ 

COMPUTATIONAL 

THINKING

Leeftijd:  4- 5 jaar



Letterkennis
TAAL

Gebruik een lettermat of maak je eigen 

kaarten met letters voor de transparante mat. 

 

Zoek voorwerpen bij elkaar, die passen bij het 

thema waarover je werkt. 

Dit kunnen concrete voorwerpen zijn of 

afbeeldingen. 

 

Een kind kiest een voorwerp, zegt het woord 

hardop en bepaalt wat de eerste letter van het 

woord is. 

 

De Beebot wordt geprogrammeerd om naar 

die letter te rijden. 

 

Als leerlingen al een beetje kunnen lezen, kun 

je ook mkm-woorden gebruiken   Ze 

programmeren de Beebot dan om het hele 

woord te rijden. Hierbij maken ze gebruik van 

de pauzeknop. 
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Leeftijd:  5- 6  jaar
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METEN EN MEETKUNDE
 

Zorg voor verschillende foto’s van een

uitstapje.  

Leg deze in willekeurige volgorde onder de

transparante mat.  

 

De kinderen laten de Beebot rijden naar de

foto’s, in de volgorde waarin ze gebeurt zijn.  

 

Als de Beebot op een bepaalde foto stilstaat,

vertellen ze wat ze nog weten over dat

moment. 

 

In plaats van foto’s van een uitstapje kun je

ook platen uit een prentenboek nemen.  

De kinderen vertellen in de goede volgorde

het verhaal na aan de hand van de platen. 

. 

 

REKENEN

Leeftijd:  5- 6 jaar



Bouw een parcours
WERELDOR IENAT IE

Laat de kinderen een parcours bouwen met 

Kapla of blokken. 

 

Om de afstand goed te schatten, zodat de 

Beebot er tussendoor past, gebruiken ze twee 

vouwblaadjes. 

 

Als het parcours klaar is, programmeren ze de 

Beebot. Dat doen ze in stukjes. 

 

Terwijl ze de Beebot programmeren tekenen 

ze met pijlen schematisch de route. 

 

Als ze het hele parcours 1x hebben afgelegd, 

programmeren ze de Beebot volgens het 

getekende schema, zodat hij in één keer door 

het parcours rijdt. 
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Leeftijd:  5- 6  jaar
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DANSEN
 

Kun je de Beebot ook laten dansen?  

 

Laat de kinderen de Beebot(s) zo

programmeren dat ze dansen op een

gekozen nummer.  

 

Heb je meerdere Beebots?  

Laat de Beebots dan tegelijk volgens

hetzelfde programma dansen. 

 

Natuurlijk dansen de kinderen mee.  

 

Door muziek met verschillende sferen te

kiezen, daag je de kinderen uit om het dansen

aan te passen aan de sfeer van de muziek.  

 

Uiteraard ontstaan er dan ook mooie

gesprekken over persoonlijke voorkeuren. 

. 

 

SOCIAAL 

EMOTIONELE 

ONTWIKKELING

Leeftijd:  5- 6 jaar



Woordstukken
TAAL

De kinderen oefenen hoeveel woordstukken 

een woord heeft, met de Beebot. 

 

Onder een transparante mat liggen kaartjes 

met 1, 2 of 3 woordstukken. 

 

Bij de mat ligt een stapel kaartjes met 1, 2 of 3 

stippen (het aantal woordstukjes). Om de 

beurt kiezen de kinderen een kaart en 

programmeren de Beebot naar een woord dat 

uit evenveel woordstukjes bestaat. 

 

Natuurlijk kun je de situatie ook omdraaien en 

leg je de kaarten met stippen onder de 

transparante mat. 

De woordkaarten liggen dan op een stapel 

naast de mat. 
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Leeftijd:  5- 6  jaar
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OPTELLEN
 

Onder de transparante mat liggen cijferkaarten

van 1 t/m 12.  

Bij de mat liggen 2 dobbelstenen.  

 

Door te gooien met de twee dobbelstenen,

ontstaat er een som.  

 

De kinderen programmeren de Beebot naar

de uitkomst van de som.  

 

In plaats van dobbelstenen kun je ook

opdrachtkaartjes gebruiken van bijvoorbeeld

een ontwikkelingsmateriaal waarop sommen

staan.  

Dit kunnen sommen zijn met figuurtjes waarbij

leerlingen moeten tellen of met cijfers. 

 

REKENEN

Leeftijd:  5- 6 jaar



Verkeer
WERELDOR IENAT IE

Met een straatmat kun je allerlei 

verkeerssituaties uitspelen. 

 

Leerlingen krijgen mondeling of door 

opdrachtkaartjes opdracht om een bepaalde 

route te rijden op de mat. 

 

Uiteraard moeten ze hierbij rekening houden 

met het overige verkeer. 

 

Andere leerlingen kunnen met 

wereldspelmateriaal een voetganger/ 

automobilist spelen. 

Hierdoor moet er steeds geanticipeerd 

worden op het gedrag van anderen. 

 

Gebruik daarbij ook verkeersborden. 
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Leeftijd:  5- 6  jaar
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ACTIEKAARTEN
 

Met behulp van de routekaarten, of

zelfgemaakte kaartjes met de knoppen van de

Bleebot, wordt door een leerling een route

uitgezet.  

 

De andere leerling programmeert deze route

op de Beebot en voorspelt waar de Beebot uit

gaat komen.  

 

Door te werken met een gelamineerd vel

waarop de mat staat getekend, kan zowel de

bedenker van de route, als de programmeur

vooraf aangeven waar ze denken dat de

Bluebot uitkomt.  

Dit wordt achteraf vergeleken. 

. 

 

PROGRAMMEREN/ 

COMPUTATIONAL 

THINKING

Leeftijd:  5- 6 jaar



Maak je eigen verhaal
TAAL

Gebruik een transparante mat en leg daar 

verschillende woorden (evt. met 

pictogrammen) onder. 

 

Gebruik verschillende soorten woorden: 

werkwoorden, zelfstandig naamwoorden, 

voorzetsels etc. 

 

De leerlingen laten de Beebot een route rijden 

over de woorden, waarbij de Beebott steeds 

pauzeert op een gekozen woord. 

 

De route vormt tezamen een zin. Met deze zin 

bedenken de leerlingen een kort verhaaltje. 

 

Door verschillende routes te bedenken, 

kunnen er steeds nieuwe zinnen gevormd 

worden. 

 

Je kunt natuurlijk ook de verhalenmat 

gebruiken met allerlei afbeeldingen.
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Leeftijd:  6- 7  jaar
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TAFELS OEFENEN
 

De tafels oefenen kan ook heel goed met de

Beebot.  

 

Leg de uitkomsten van de tafel die je wilt

oefenen onder een transparante mat.  

De tafelsommen liggen er bij als

opdrachtkaartjes.  

 

Een leerling pakt een opdrachtkaartje, en laat

de Beebot rijden naar het goede antwoord.  

 

Eerst op volgorde van de tafel, daarna door

elkaar.  

 

Later kunnen meerdere tafels door elkaar

geoefend worden. 

 

REKENEN

Leeftijd:  6- 7  jaar



Feesten uit verschillende 
religies

WERELDOR IENAT IE

.Zorg voor afbeeldingen van feesten uit 

verschillende religies. 

Deze komen onder een transparante mat. 

 

Naast de mat komen voorwerpen of 

afbeeldingen van voorwerpen die met de 

verschillende feesten te maken hebben, 

(bijvoorbeeld een kerstboom voor kerst, een 

kandelaar met 8+1 kaarsen voor Chanoeka). 

 

De Beebot wordt geprogrammeerd naar het 

feest dat hoort bij het voorwerp. 
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Leeftijd:  6- 7  jaar
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ROUTE UITZETTEN
 

Leerlingen zetten op een A4-tje een route

voor een ander uit.  

 

Op het A4-tje staat de gebruikte mat

schematisch afgebeeld.  

 

De andere leerling bekijkt de route en schrijft

met behulp van pijlen op welke opdrachten er

aan de Beebot gegeven moeten worden. 

 

Opdrachten klaar?  

De Beebot wordt geprogrammeerd en de

route wordt uitgeprobeerd.  

 

Als er een foutje in zit, wordt er samen

uitgezocht waar het mis is gegaan. 

. 

 

PROGRAMMEREN/ 

COMPUTATIONAL 

THINKING

Leeftijd:  6- 7  jaar


