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Twee 

ClickJorts  

in actie 

In actie 
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ClickJort Robotarm - Werkboek 

Hoi! 

Ik ben Jort en leerling van een middelbare school.  

In de vierde klas heb ik de robotarm ‘ClickJort’  

gemaakt voor Stichting Leaphy. Met een lespakket erbij. 

Nu ga jij ermee aan de slag. 

 

Ik hoop dat je er -net als ik-  

plezier aan beleeft en er veel van leert. 

 

 
 

Jort 
 



4 
 

 

   

 

 

 

Level 1 – Bouwen 
 

Gebruik bij PINNETJES  

altijd de kleur uit het boekje. 

Want:  

 

Zwart en Blauw KLEMMEN. 

 

Grijs en Beige DRAAIEN. 

 

Bij andere onderdelen  

maakt de kleur niet uit.   
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Level 1 – Bouwen 
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Handig FILMPJE op de ClickJort-bouwpagina: www.leaphy.nl 

 

 

Level 1 – Bouwen 
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Knopje 

rechts Batterijklepje 

aan onderkant 

Schuif het 

Shield erop.  Maak de Uno 

vast met twee 

schroefjes. 

 

Dubbelzijdig tape:  

niet te ver naar links. 

Plak vast met 

de E boven 

het snoertje. 

Lengte 3 
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Motor Draaischijf aansluiten 

 

Level 1 – Bouwen 
 

Motor voor draaischijf bevestigen 

 

 

 

 

 

Sluit de servo-motor aan op het Shield: 

 
 

Letters aan 

buitenkanten 

en gaatjes op 

elkaar.  

Paar 

druppeltjes 

houtlijm  
(of evt. hobbylijm 

of lijmstift)  

Schroef de 

servo-motor 

vast.  

Asje bij pijltje! 

Twee Clicks 

precies zo 

neerleggen. 

Let op de 

smalle en 

bredere 

randjes! 

Handig FILMPJE op de ClickJort-bouwpagina: www.leaphy.nl 
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Level 1 – Bouwen 
 

Motor Draaischijf instellen 
 

 
 

 

 

 

 

Ga naar www.leaphy.nl. 

Installeer en activeer de software: Easybloqs. 

Kies voor ‘Leaphy Click’.  

 
Sluit nu met de USB-kabel de Arduino Uno aan 

op je computer. 

Maak en upload het programma hiernaast. 

 

 

 

 

   

Let op: het asje mag niet 

meer draaien terwijl je dit 

doet! 

De servo doet twee keer drie bewegingen:  

1. Helemaal naar rechts. (0 graden) 

2. Helemaal naar links. (180 graden) 

3. Naar het midden. (90 graden) 

De motor staat nu precies goed. 

Druk de servo op het houten 

Click-schijfje 

Precies zo! 
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Motoren Arm en Grijper bevestigen en instellen 

 
 

 

 

 

Level 1 – Bouwen 
 

Maak nog twee Click-frames klaar en bevestig de 

twee servo-motoren erin. 

Sluit ze aan op de tweede en derde rij pinnen. 

(Digitale pin 15 en 16). 

 

 

 

 

Test eerst de Servo-motor op pin 15. 

 

Test daarna de Servo-motor op pin 16. 

 

Druk bij iedere motor 

voorzichtig een armpje 

op de as. Het asje mag 

daarbij niet draaien. 
Doe het armpje aan 

de kant van de 

draden. 

Koppel de motoren nog even los. 

Dat bouwt makkelijker! 
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Level 1 – Bouwen 
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Level 1 – Bouwen 
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Level 1 – Bouwen 
 

Level 1 – Bouwen 
 

Lengte 4 



13 
 

 

  

 

 

Level 1 – Bouwen 
 

Lengte 4 

Lengte 4 
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Level 1 – Bouwen 
 

Lengte 5 
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Level 1 – Bouwen 
 

Lengte 8 

Lengte 3 



16 
 

 

 

Level 1 – Bouwen 
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Level 1 – Bouwen 
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Level 1 – Bouwen 
 

Lengte 6 

Lengte 3 
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Level 1 – Bouwen 
 

Lengte 4 

Lengte 3 
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Level 1 – Bouwen 
 

Lengte 4 
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Level 1 – Bouwen 
 

           

Tot 50 gram werk ik sowieso goed. Zwaarder kán ook, maar dan kunnen mijn motoren erg 

warm worden… 

ClickJort Onderdelenlijst 
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Plaats het ledje in het shield. 

De min (-) komt in de GND. 

De R, G en B komen dan vanzelf in pin 13, 12 en 

11. 

Let op: sommige ledjes hebben de min (-) op de 

rechter pin in plaats van de linker pin. Dan komt 

het ledje andersom op het computertje te staan. 

Dat maakt verder niet uit: alle kleuren werken 

straks gewoon. 

 

 

Sluit de motoren weer aan. 

1. De Draaischijfmotor op digitale pin 14. 

2. De Arm-motor op digitale pin 15. 

3. De Grijp-motor op digitale pin 16. 
 

Zet de batterijhouder uit (off). 

Doe er batterijen in en sluit hem aan op het 

Shield: 

 
 

Koppel de robot aan je laptop met de USB-kabel. 

 

Level 1 – Bouwen 
 

   Ledlamp en motoren aansluiten 

 

 

 

 

  

 

 

68 

Zorg dat er geen 

koperdraadjes 

uitsteken. 
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Level 2.1 – Ledje 

Het ledje 

programmeer je met 

enen en nullen op pin 

11, 12 en 13. 

1 = aan. 

0 = uit 

Check zelf uit welke 

pin bij welke kleur 

hoort.  

 

Gebruik de blauwe 

blokken. Je maakt je 

hoofdprogramma 

daarmee 

overzichtelijk.  

 

Level 2.2 - Grijper 

De motoren 

programmeer je met 

variabelen. Je maakt 

ze zelf bij de oranje 

blokken. Zo kun je ze 

kleine stapjes laten 

maken. Het ziet er 

mooi uit en de asjes 

gaan niet slippen. 

In de groene blokken 

kun je aangeven tot 

welke hoek de 

servomotor moet 

draaien. 

De tijdsduurblokjes 

bepalen hoe lang het 

duurt voordat de 

servo een graad 

verder gaat.  

 

 

 

Level 2 – Programmeren 
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Level 2.3 – Arm  

Voor een mooie 

rustige start, stel je 

vooraf de variabelen 

vast in op 90 graden.  

Ook stel je 

bijbehorende 

servomotoren alvast 

in op die variabelen. 

Daarna begint de 

‘herhaal-voor-altijd’ 

pas. 

Tip: vouw blokken 

samen om overzicht 

te houden. 

 

 

 

 

Level 2 – Programmeren 
 

Level 2.4 – Rolbaan met één ClickJort 

Maak met karton en/of LEGO of andere materialen een korte baan waarin het meegeleverde balletje kan 

rollen. Programmeer je ClickJort zo dat hij de bal onderaan oppakt en bovenaan de baan loslaat.  

 

 

 

 

 

Level 2.5 – Samenwerking! Rolbaan met twee of meer ClickJorts 

Laat twee of meer ClickJorts het balletje aan elkaar doorgeven. Nu gaat het gaat om de kunst van het 

samenwerken.  

Maak gebruik van een tussenplatformpje, waarop ze het balletje voor elkaar klaar kunnen leggen. De 

volgende ClickJort pakt het balletje daar vanaf en legt hem bovenaan de rolbaan. De bal rolt naar beneden 

en het verhaal begint opnieuw. 

 

 

 

 

Met de extra onderdelen kun je de 

grijper geschikter maken voor het 

vastpakken van het balletje. 
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Level 3.1 – Sensor aansluiten 

Het is handig als je ClickJort zelf 

kan zien of de bal klaarligt om 

opgepakt te worden. 

Dat kan met een sensor. 

 

Bij de ClickJort zit een 

Infraroodsensor. Die zendt 

infrarood licht uit en meet 

hoeveel licht er teruggekaatst 

wordt. Zo kun je voorwerpen 

‘zien’. 

 

Sluit hem aan op het vierde rijtje 

pinnen op het Shield. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Level 3 – Sensor 
 

Level 3.2 – Sensor uitlezen 

Maak en upload dit programma.  

Je kunt nu de hoeveelheid 

teruggekaatst infrarood licht 

aflezen. 

Koppel de USB-kabel niet los! 

 

Lichte voorwerpen kaatsen veel 

licht terug. 

Zwarte voorwerpen heel weinig. 

Daglicht bevat ook een beetje ir-

licht. Dus dat ziet de sensor ook. 

En dat kan dus een beetje 

‘afleiden’.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De VCC en GND zitten omgedraaid 

op de sensor. Kijk dus goed naar de 

tekst bij de pinnen! 

Jouw draden een 

andere kleur?  

Maakt niet uit. Als 

je maar de goede 

pinnen verbindt!  

Open hiermee de data-pop-up. Je ziet 

daarop live de informatie van de sensor. 

Die komt via een seriële verbinding 

tussen de Arduino Uno en jouw 

computer. De pop-up wordt daarom 

ook wel ‘seriële monitor’ genoemd. 
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Level 3 – Sensor 
 

Level 3.3 – Rolbaan met sensor 

Maak met karton en/of lego of andere materialen  

een korte baan waarin het meegeleverde balletje kan rollen.  

Plaats de sensor zó, dat hij de bal kan zien. 

 

Ontdek met het programma van level 3.2 welke sensorwaardes je krijgt: 

  
Als de bal er wel ligt.   Als de bal er niet ligt.  

 

Programmeer de ClickJort zo dat hij pas in actie komt als de bal klaarligt om opgepakt te worden.  

Gebruik daarvoor onderstaande blokken. Vul zelf de andere blokken aan die nodig zijn. 

 

 

 

Level 3.4 – Samenwerking! Rolbaan met sensor voor twee of meer ClickJorts 

Laat twee of meer ClickJorts het balletje aan elkaar doorgeven. 

Maak gebruik van een tussenplatformpje, waar ze het balletje voor elkaar klaar kunnen leggen. 

Gebruik sensoren om elke ClickJort te laten wachten tot het balletje voor hem klaarligt. 

 

 

 

 

 

Een 

zonneklep 

van zwart 

papier of 

tape houdt 

afleidend 

daglicht 

weg.  

Vul hier een drempelwaarde in op 

basis van de gemeten sensorwaardes. 
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Level 4.1 – Naar 

flexibel in te stellen 

punt toe laten 

bewegen. 

 

Je kunt ook een 

variabele maken 

waarmee je een motor 

naar een flexibel punt 

kunt laten draaien. 

Dan hoef je je Blauwe 

sub-programma niet 

telkens aan te passen. 

Dit programma werkt 

ook voor de draaischijf 

en de grijper. 

 

Hiernaast: 

Eerst gaat de arm naar 

0 graden. 

Dan naar 180 graden. 

 

Daarna naar 

willekeurige posities. 

 

 

 

Level 4 – Flexibeler programmeren 
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Level 5 – Vloeiende beweging 
 

Level 2.5 – vloeiende 

bewegingen 
Je kan er ook voor 

zorgen dat een motor 

op het begin versnelt en 

op het einde afremt. 

Hiervoor maak je 

gebruik van een ‘golf’: 

een sinusoïde. Je moet 

deze sinusoïde goed 

‘afstellen’, want je wilt 

dat de minima 

(onderkant golf) en 

maxima (bovenkant) 

zich op de waardes 

bevinden waar de 

motor begint en eindigt 

met draaien. Hiervoor 

gebruik je een 

zogenaamde translatie. 

 

 

 

 

 

Tip: kijk in Getal en Ruimte vwo B deel 

2 hoofdstuk 7.3 voor meer informatie 

over het transformeren van 

(co)sinusoïdes. 

y = sin(x)  

Hierboven gaat de golf 

van -1 naar 1 graden. 

Dat is een hele kleine 

draai van maar 2 

graden. In dit voorbeeld 

gaan we daar een draai 

van 40 naar 170 graden 

van maken. Dat is een 

draai van 170-40 = 130 

graden. Deel je die 130 

door 2, dan kom je op 

65 onder de middenlijn 

en 65 boven de 

middenlijn. Je ziet 

hiernaast dat de grafiek 

veel steiler wordt.  

De grafiek loopt nu 

alleen nog van -65 naar 

65. Dit moet nog van 40 

naar 170 worden. 

 

 

 

 

Tip: kijk in Getal en Ruimte vwo B deel 

2 hoofdstuk 7.3 voor meer informatie 

over het transformeren van 

(co)sinusoïdes. 

y = sin(x)  

y = 65sin(x)  

Tip: gebruik je grafische 

rekenmachine, of een app om de 

vergelijking in te voeren en te 

controleren. Je kan een vergelijking 

zelfs in de google zoekbalk invoeren!  
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Level 5 – Vloeiende beweging 
 

Je telt nu het maximum 

op bij het beoogde 

minimum: 65 + 40. Die 

105 voeg je toe aan de 

sinusoïde. Zie de linker 

grafiek hiernaast.  

 

Een halve periode duurt 

nu alleen pi. Het is 

handiger als dit 1 is, 

want dan kan je de 

snelheid van de motor 

logisch controleren met 

een delay. Om hiervoor 

te zorgen 

vermenigvuldig je x met 

π (=3,1415). Het 

resultaat zie je in de 

rechtergrafiek hiernaast. 

Nu ben je er bijna! 
 

 
De grafiek doorkruist de 

y-as alleen nog op de 

evenwichtsstand, dus nu 

zou de motor direct naar 

105 springen. De grafiek 

moet dus nog 0,5 naar 

rechts verplaatst 

worden. Dan moet het 

dus (x – 0,5) worden. De 

uiteindelijke grafiek ziet 

er dan uit zoals 

hiernaast.  

 

 

 

 

 

 
     

y = 65sin(x) + 105 y = 65sin(3,1415(x)) + 105 

y = 65sin(3,1415(x-0,5)) + 105 

Tip: 

Als je niet wilt 

dat de servo 

op het einde 

afremt, dan 

kan je ook 

gebruik maken 

van een 

vergelijking in 

de vorm van  

y = ax2 + bx + c. 

Dan ziet de 

vergelijking er 

bijvoorbeeld zo 

uit:  

y = 130x2 + 40 
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Level 5 – Vloeiende beweging 
 

Om deze theorie toe te passen in Easybloqs moeten we weer twee variabelen gebruiken, net als in level 

4.1. De variabele ‘arm’ wordt ‘y’ en ‘armdoel’ wordt ‘x’.  

De hele formule ziet er dan zo uit: 

 

Stel ‘arm’ in op 65*(sin(3,1415*(armdoel-0,5)))+105 

De vergelijking kunnen we maken in EasyBloqs met de groene ‘getalblokken’. En we voegen een ‘herhaal 

zolang’ blokje toe, zodat de motor stopt als het hoogste punt bereikt is. Als dat punt nog niet bereikt is, 

bereken je ‘arm’ met de vergelijking. Daarna schrijf je die waarde naar de motor, voegt  0,05 toe aan 

‘armdoel’, wacht 10ms en daarna hetzelfde weer opnieuw! 

 

Als de gewenste waarde bereikt is, reset je ‘armdoel’, zodat die variabele weer opnieuw gebruikt kan 

worden.  

 

 

 
Tip: 

Het is heel makkelijk om een nieuwe functie toe te voegen die de arm naar 

beneden beweegt, in plaats van omhoog.  

Het enige wat je hoeft aan te passen is c in het eerste plaatje; de horizontale 

verschuiving. In plaats van – 0,5, moet dit + 0,5 worden. Nu is de hoogste 

waarde op x = 0, en de laagste waarde op x = 1.  

In plaats van andersom.  
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‘Met de Leaphy Original hebben we geleerd hoe het werkt,  

met Leaphy Click kunnen we nu zelf een robot bedenken!’ 

Waarom Leaphy ClickJort? 

Stichting Leaphy heeft met leerlingen Leaphy Click ontwikkeld: een manier om met Arduino-elektronica en 

LEGO snel en flexibel eigen robots te kunnen ontwerpen en bouwen. Eigen creativiteit en vindingrijkheid 

staan hierbij centraal.  

Omdat niet iedere leerling ervaring heeft met zulke projecten, hebben we één leerling-project uitgewerkt 

tot lespakket: de ClickJort robotarm. Deze laat leerlingen kennis te maken met de basisprincipes van 

mechanica en robotica. 

Voor wie? 

De ClickJort vraagt behoorlijk wat vindingrijkheid en doorzettingsvermogen. Voor bovenbouwleerlingen 

van de middelbare school is het een goed uitdagend project. Voor onderbouwleerlingen is het haalbaar, 

mits er genoeg tijd en ondersteuning is. 

 

Welke voorkennis is er nodig? 

De Leaphy ClickJort is zonder voorkennis te bouwen en te programmeren. Leerlingen die al gewerkt 

hebben met de Leaphy Original hebben daar wel profijt van. 

Wat zit er in het pakket? 

Het Leaphy Clickpakket bevat een instructieboekje, Leaphy-Clicks en Arduino-elektronica met 

bijbehorende aansluit-en-programmeerinstructies. De robotica kan geprogrammeerd worden met 

Easybloqs. (Gratis te downloaden op www.leaphy.nl) 

 

Uitbreiden? 

Op de website van Leaphy zijn uitbreidingssets beschikbaar: sensoren en actuatoren. 

Leuk om leerlingen mee verder te laten experimenteren! 

 

Lang plezier 

De Leaphyrobot werkt met een Uno mini-computer en de bijbehorende elektronische onderdelen. Dat 

maakt het mogelijk de robot voor relatief weinig geld aan te bieden. Werk er voorzichtig mee, dan heb je 

er lang plezier van. 

Het team van Stichting Leaphy 

 

 

Robotontwerp en lesmateriaal: Jort Vooijs en Roeland Smith  

©Stichting Leaphy 

 

 

 

 

 

Over de Leaphy ClickJort 
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Next Level? 

Zin in meer robotica-projecten?  

Met leerlingen en docenten blijven we nieuwe projecten ontwikkelen. 

Kijk op www.leaphy.nl voor de mogelijkheden. 

Ook vind je er voor een paar euro leuke uitbreidingsets. 

Trots op jouw robot? Post een filmpje op het Leaphy-forum bij het onderwerp ‘ClickJort’! 

forum.leaphy.nl 

Daar vind je ook tips en mooie ideeën van anderen.  

Veel plezier! 

Het team van Stichting Leaphy 

 

Stichting Leaphy is blij met de hulp van: 

 

 

 

  

 

  

http://www.leaphy.nl/

