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Wat betekent STEAM voor ons ?

● Aanbod : 
● proeven van de mogelijkheden

● inspireren

● Concreet toepassen van kennis uit 
verschillende vakken

● Informatica

● Wetenschappen : Elektronica, wiskunde

● Kunst : Architecturale vorming, Digitale Technieken, Vorm 3D

● Probleemoplossend vermogen

Technologie kan de kunst en de ervaring ervan verrijken



Organisatie

● Projectmatig :
● Lessen informatica : 7 x 1 uur

● Tezelfdertijd wordt in de kunstvakken gewerkt door BK

● 4e jaar Kunstsecundair, 1u 
informatica/week

● Voorkennis : programmeerstructuren 

● Curriculum : uitbreidingsdoelstellingen, 
VOET



Doelstellingen in de klas

Co-creatie
● samen werken
● samen ontwerpen
● samen maken
● delen

Maak-onderwijs
● bedenken
● ontwerpen
● realiseren
● testen, verbeteren
● promoten



In een maatschappelijke context...

Co-creatie Maken



Wat vooraf ging1

● Programmeer-structuren in Scratch

● Teamwork

● Open opdracht :
● Ontwikkel een game

● Promoot je game

● Ontwerpdenken

Definiëren

Ontwerpen

prototypen

Testen

Evolueren

1 derde middelbaar



Theremin ?

● Enige instrument ter wereld bespeeld 
zonder aanraking

● Eerste analoge synthesizer

● Gebruikt voor muziek Star Trek, title track 
Midsummer murders

● Bespelen is een echte kunst (en uitdaging)

https://www.youtube.com/watch?v=YTZK9FNgK74&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=w5qf9O6c20o&nohtml5=False


Leerdoelstellingen : ICT
• Project

• ICT : Leerlingen maken Theremin met microelectronica en programmatie

• Kunstvakken : leerlingen maken behuizing in constructivistische stijl voor 
het instrument

• Doel
• Logisch redeneren

• Tekstueel programmeren

• Leren werken met elektronica (Dwenguino) : schakelingen maken,

• Mogelijkheden ontdekken, ideeën opdoen

• Resultaat/opdracht
• Voer de uitdagingen uit om Microcontrollers te leren programmeren

• Eindresultaat : een Theremin op basis van Arduino



Doelgroep en duur

● Doelgroep : 4e jaar 
Kunstsecundair, 1u 
informatica/week

● Duur : 18/04/16 tot 30/05/16, 6 
lesuren.

● Organisatie : leerlingen werken 
per 2 of 3.

● Voorkennis : 
programmeerstructuren geleerd 
in Scratch in 3e jaar.



Materiaal

● Dwenguino
● Arduino met voorgeïnstalleerde electronica

● Display, knoppen, leds, …

● Ultrasone Sensor

● Buzzer (ingebouwd op Dwenguino)

● Arduino kan ook maar vraagt meer 
voorbereiding en tijd





Didactische aanpak 

Iedere les 1 uitdaging gekoppeld 
aan leerdoelstellingen
=> met extra's

1,2,3 Piano1,2,3 Piano

Muziek toetsMuziek toets

PentatoniekPentatoniek

Afstanden metenAfstanden meten

ThereminTheremin

LCD-display

Programmeerstructuur

Toetsenbord, buzzer, Leds

Functies, if...else

Digitale I/O

If… else if….else

Ultrasone sensor, 
schakelingen

Variabelen, switch case

Sensoren, geluid

Berekeningen in C++

Electronica

Programmeren



Voorbeeld opdracht : “Stap 1 : 1, 2, 3 
Piano”

#include <LiquidCrystal.h>

#include <Wire.h>

#include <Dwenguino.h>

// the setup function runs once when you press reset or 
power the board

void setup()

{

  initDwenguino();

  dwenguinoLCD.clear();

  dwenguinoLCD.setCursor(0,0);

  dwenguinoLCD.print("1,2,3 piano" );

}

void loop()

{

}

● Open de Arduino software

● Schrijf het programma

● Ontcijfer de programmacode

● Wat is het doel van het programma ?

● Uit welke onderdelen is het programma 
opgebouwd? Leg 1 tot 5 uit op volgende slide. 

● Sla het programma op onder de naam klas-
groep-123piano

● Upload het programma op de Dwenguino en 
test het resultaat.

● Breid het programma uit : schrijf op de tweede 
lijn van het LCD Display de tekst “Daar gaan 
we!”

● Verander ook eens de tekst en de andere 
functieargumenten



Voorbeeld extra opdracht “Stap 3 : 
pentatoniek extra”
Breid nu je programma uit als volgt 
:

1)Tellen en rekenen
● Houd in het programma bij hoeveel keer de gebruiker een 

toets drukt.

● Om te vermijden dat je dubbele toets aanslagen telt als de 
gebruiker te lang een toets ingedrukt houdt zet je een 
delay(150) in de loop. Dat zorgt ervoor dat het programma 
150 milliseconden wacht om een nieuwe toetsaanslag te 
registreren.

● Op het moment dat de gebruiker 10 maal een toets heeft 
gedrukt print je op het LCD display “Hou op !”

2)Gebruik van digitale uitvoer
● Vanop het moment dat gebruiker minstens 10 keer een 

toets heeft gedrukt, laat je de LED op poort 13 branden. Op 
de Dwenguino zit standaard een LED aangesloten op pin 
13. Je vindt die LED rechts boven het LCD-display.

● Kijk hiernaast hoe je met digitale poorten op Arduino kunt 
werken.

●

●

● De Arduino heeft 13 digitale pinnen. 

● Deze kunnen worden gedefinieerd voor 
INPUT (pin kan stroom ontvangen) of 
OUTPUT (pin kan stroom versturen). Dat 
gebeurt in het setup-blok.

● In het geval de pin is gedefinieerd voor 
output, kan je in de loop de stroom 
versturen (HIGH) of afzetten (LOW) via de 
functie digitalWrite. Zie voorbeeld 
hieronder.

● De Arduino heeft 13 digitale pinnen. 

● Deze kunnen worden gedefinieerd voor 
INPUT (pin kan stroom ontvangen) of 
OUTPUT (pin kan stroom versturen). Dat 
gebeurt in het setup-blok.

● In het geval de pin is gedefinieerd voor 
output, kan je in de loop de stroom 
versturen (HIGH) of afzetten (LOW) via de 
functie digitalWrite. Zie voorbeeld 
hieronder.



Het kan ook grafisch ...



Programmatie



Aan het werk met electronica



De hulplijn



Knutselen en programmeren



Muziek !



Conclusie : ICT-gedeelte

● Haalbaar in 7 lesuren

● Zeer enthousiasmerend project

● Ook leuk voor een open deur of expo

● Goede omkadering nodig

● Hoeveelheid assistentie goed 
inschatten

Gedocumenteerd en beschikbaar 
onder Creative Commons Licentie



De theremin Leerlingen 3 Beeldende en Architecturale Kunsten 
SKI_Gent (Secundair Kunstinstituut)

DIGItale technieken: Illustrator & SketchUp

VORM 3D: 3-dimensionele, beeldende vormstudies, beeldhouwtechnieken, 
assemblages, werken met verschillende materialen al dan niet binnen een 
bepaalde kunststroming of volgens een bepaalde kunstenaar.

Architecturale Vorming: ontwerpen van constructies met een functie op maat van de mens: bv. een 
meubel, fietsenstalling, kunstpaviljoen, gebouwencomplex. Telkens in een 
bepaalde stijl, volgens een bepaalde architect of kunstenaar of in een 
bepaald thema.



De theremin Leerlingen 3 Beeldende en Architecturale Kunsten 
SKI_Gent (Secundair Kunstinstituut)

DIGItale technieken: Teken de elektronica-constructie nodig voor het maken van een theremin 
met Sketch-Up op basis van de afmetingen en foto’s doorgemaild door Dirk 
(lkr informatica, hij zal uitleg geven over de theremin). 



De theremin Leerlingen 3 Beeldende en architecturale Kunsten 
SKI_Gent (Secundair Kunstinstituut)

VORM 3D: Ontwerp er een vorm rond (digitaal en manueel) in Russisch 
constructivistische stijl die je daarna zal uitvoeren in Balsahout en/of in 
Bristol en/of schuimkarton. 

DIGItale technieken: Teken de elektronica-constructie nodig voor het maken van een theremin 
met Sketch-Up op basis van de afmetingen en foto’s doorgemaild door Dirk 
(lkr informatica, hij zal uitleg geven over de theremin). 



Russisch 
Constructivisme Beeldhouwen/architectuur



Russisch 
Constructivisme Beeldhouwen



Russisch 
Constructivisme Beeldhouwen



Russisch 
Constructivisme Architectuur



Russisch 
Constructivisme Architectuur



Schilderkunst/propaganda

Russisch 
Constructivisme



Schilderkunst

Russisch 
Constructivisme



Schilderkunst

Russisch 
Constructivisme



Propaganda

Russisch 
Constructivisme



Propaganda

Russisch 
Constructivisme
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De theremin Leerlingen 3 Beeldende en architecturale Kunsten 
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Architecturale Vorming: De ontworpen vorm zullen we digitaal verder uitwerken zodat het 
volumecomplex een gebouw wordt. We brengen glaspartijen aan, deuren, 
paden, personen, enz…. en creëren op die manier een polyvalent gebouw 
dat je kan invullen met een balie, zitmeubilair, extra wanden met deuren, 
enz… Dit alles in SketchUp, de basisvorm maken we sowieso in de les Vorm.

VORM 3D: Ontwerp er een vorm rond (digitaal en manueel) in Russisch 
constructivistische stijl die je daarna zal uitvoeren in Balsahout en/of in 
Bristol en/of schuimkarton. 

DIGItale technieken: Teken de elektronica-constructie nodig voor het maken van een theremin 
met Sketch-Up op basis van de afmetingen en foto’s doorgemaild door Dirk 
(lkr informatica, hij zal uitleg geven over de theremin). 
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Architecturale Vorming: De ontworpen vorm zullen we digitaal verder uitwerken zodat het 
volumecomplex een gebouw wordt. We brengen glaspartijen aan, deuren, 
paden, personen, enz…. en creëren op die manier een polyvalent gebouw 
dat je kan invullen met een balie, zitmeubilair, extra wanden met deuren, 
enz… Dit alles in SketchUp, de basisvorm maken we sowieso in de les Vorm.

VORM 3D: Ontwerp er een vorm rond (digitaal en manueel) in Russisch 
constructivistische stijl die je daarna zal uitvoeren in Balsahout en/of in 
Bristol en/of schuimkarton. 

DIGItale technieken: Teken de elektronica-constructie nodig voor het maken van een theremin 
met Sketch-Up op basis van de afmetingen en foto’s doorgemaild door Dirk 
(lkr informatica, hij zal uitleg geven over de theremin). 

MULTIDISCIPLINAIR : Bij het uitvoeren van de maquette (VORM) kan al dan niet geopteerd 
worden om plexiglas aan te brengen voor het suggereren van de 
raampartijen van het architectonisch model.  Hier vloeien de autonome 
kunst (de vormstudie) en het functionele (de architectuur) samen en lijkt  
de theremin een maquette van een fabriek. 

Door deze aanpak overstijgt de ‘omkasting’ het puur technische aspect om de elektronica te 
omhullen/beschermen en creëren we een kunstzinnig, bizar instrument.
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Probeer het uit ...

● Pas de code aan zodat in plaats van 
LED0, LED7 brandt; 

● Je merkt dat de LED niet uitgaat 
wanneer de knop losgelaten wordt. 
Zorg ervoor dat de LED wel uitgaat 
wanneer de knop niet meer ingedrukt is
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