
 

Een verkeerslicht met Arduino 
 

FASE 1: DE ARDUINO VERKENNEN 

We zullen zelf een verkeerslicht bouwen.  

• Welke componenten zijn er daarvoor zeker nodig?  
• Denk aan auto’s, maar ook aan voetgangers. 
• Wat met slechtzienden en blinden? Wanneer weten zij dat ze kunnen oversteken? 

 

In de opdrachtenbundel hebben de leerlingen een overzicht van welke componenten er zijn. Ze 
omcirkelen de componenten die nodig zijn.  

 

 

 

  



 

PROGRAMMA 1: ORANJE LED LATEN KNIPPEREN 

Wanneer een verkeerslicht niet werkt knippert het oranje licht. We gaan proberen dit na te maken. 

Verbind de arduino met de laptop. 

 

 

 

Maak volgende redenering met leerlingen: 
Een knipperlicht bestaat uit enkele stappen. Wat is de eerste stap? 
Het licht gaat aan. 
Wat gebeurt daarna? 
Het licht gaat weer uit. 
Wanneer gebeurt dit? 
Na een bepaalde tijd (bv. 1 sec) 
Wanneer gaat het licht dan weer aan? 
Ook na een bepaalde tijd (bv. 1 sec) 

Ons programma gaat dus ook die 4 elementen moeten bevatten. Waar vinden we die nu terug in ons 
programma? 

 

 

 

 

 

 

Blok om pinnen en aan uit te zetten Pin nummer (13 = oranje led op 
Arduino bord- 

Laag = uit (0) 

Vertraging tot uit 
in milliseconden 
(verklaren aan lln 
1s = 1000 ms) 

Hoog = Aan (1) 

Knipperlicht blijft herhalen dus in 
herhaal blok (loop). 



 

OPDRACHT 2: VERKEERSLICHT BOUWEN 

Ontkoppel de Arduino (geen wijzigingen aan het bord uitvoeren als er stroom opzit!) 

 

 

 

We laten de leerlingen nu het verkeerslicht zelf bouwen volgens het volgende schema. 

 

 

Een pin heeft een positieve kant (lang, +) en een negatieve kant (kort, -). De negatieve kant 
verbinden we altijd met GND (ground) en de positieve kant met een invoer. 

  

Om te voorkomen dat er te veel stroom naar onze LED-lampjes gaat, voegen we een weerstand (220 
Ω) toe. 

 

We verbinden de ledjes op de volgende manier met ons bord: 

• rode led: pin 12 
• groene led: pin 11 
• oranje led: pin 13 (bewust zodat er onmiddellijk iets werkt als we het bord terug aansluiten) 

 

Controleer de borden vooraleer ze deze opnieuw aansluiten! 

  



 

FASE 2: MEER LAMPJES 

PROGRAMMA 2: ORANJE, ROOD EN GROEN 

 

We sluiten het bord opnieuw aan. 

 

Het oranje ledje flikkert. Nu zullen we het rode ledje ook laten flikkeren met de volgende blokken 
(ook in opdrachtenbundel) 

 

 

 

Een verkeerslicht heeft 3 standen: rood, oranje en groen. 

Laat de leerlingen zelfstandig het groene ledje programmeren zodat het ook flikkert. 

Laat leerlingen experimenteren met de timing: maak een discolicht (groen, oranje, rood, oranje) en 
probeer een realistisch verkeerslicht te programmeren. 

 

  



 

OPDRACHT 3: VOETGANGERSLICHTEN 

Ontkoppel de Arduino (geen wijzigingen aan het bord uitvoeren als er stroom opzit!) 

 

 

 

We laten de leerlingen nu het verkeerslicht zelf bouwen volgens het volgende schema. 

 

 

 

We verbinden de ledjes op de volgende manier met ons bord: 

• rode led: pin 6 
• groene led: pin 7 

 

Controleer de borden vooraleer ze deze opnieuw aansluiten! 

 

  



 

FASE 3: ZOOMERS & BELLEN 

OPDRACHT 3: VOETGANGERSLICHTEN 

 

We sluiten het bord opnieuw aan. 

 

Begin met vorige programma te maken. Maak met de leerlingen de volgende redenering: 

Wanneer moet het voetgangerslicht op groen staan? 
wanneer het voor de auto’s rood is. 
Wanneer moet het voetgangerslicht op rood staan? 
wanneer het voor de auto’s groen en oranje is. 

 

Laat de leerlingen zelf proberen om de twee pinnen toe te voegen aan hun programma. 

 

OPDRACHT 4: ZOOMER TOEVOEGEN 

Ontkoppel de Arduino geen wijzigingen aan het bord uitvoeren als er stroom opzit!) 

 

We laten de leerlingen nu het verkeerslicht zelf bouwen volgens het volgende schema. 

 

 

 

Controleer de borden vooraleer ze deze opnieuw aansluiten! 



 

PROGRAMMA 4 : ZOOMER ZOOMT 

Om de zoomer te laten werken gebruik je de volgende blokken 

 

 

 

FASE 4 : EEN ECHT VERKEERSLICHT! 

Laat leerlingen experimenteren met de timing: probeer een realistisch verkeerslicht te 
programmeren. 

Een echt verkeerslicht staat op een gegeven moment helemaal op rood. Zo kunnen de auto’s op het 
kruispunt hier nog afrijden of de voetgangers nog verder veilig oversteken. Een juiste volgorde zit er 
zo uit: 

• Groen Auto’s – Rood voetgangers 
• Oranje Auto’s – Rood voetgangers 
• Rood Auto’s – Rood voetgangers 
• Rood Auto’s – Groen voetgangers 
• Rood Auto’s – Rood voetgangers 
• … 

 


