
Programmeren met Arduino-software 

De software waarin we programmeren is Arduino IDE. Deze software is te downloaden via 

www.arduino.cc . 

De programmeertaal die hier gebruikt wordt, is gebaseerd op C en C++. Bij het programmeren 

moeten we ons aan vaste regels houden, anders begrijpt de computer je niet meer. Soms is het 

weglaten van een ;  al voldoende om het programma niet te laten werken. Een programma van 

Arduino noemen we een Sketch.  

Het programma bestaat uit minstens twee blokken:  De void setup en de void loop. 

Void setup () {….} 

In het blok “Void setup “ staat tussen de accolades {} de informatie. Hier staat wat we allemaal gaan 

gebruiken. De setup wordt maar één keer ingelezen en vervolgens onthouden. 

Void loop (){….} 

In het blok “Void loop” staat de informatie ook tussen de accolades {}. In deze informatie staat wat 

we allemaal gaan doen. De “Void loop” wordt niet één keer ingelezen, maar iedere keer herhaald. 

Binnen het blok “Void loop” kun je kleinere blokjes maken, die staan dan ook weer binnen twee 

accolades. Het aantal accolades is dus altijd even.  Bij het schrijven van een programma kun je 

natuurlijk wel eens een accolade vergeten. Als je in de sketch naast een accolade gaat staan laat het 

programma zien waar de tweede staat, dit ter controle. 

Speciale tekens 

Arduino gebruikt een aantal verplichte speciale tekens: 

; Puntkomma.  Iedere programmaregel moet worden afgesloten met een 

puntkomma. Een vergeten puntkomma zorgt ervoor dat een 

programma niet werkt. 

{} Accolades. Een accolade geeft het begin en einde van een blok informatie weer. 

Binnen een blok accolades kunnen meerdere kleine blokken met 

eigen accolades voorkomen.  

// Regel commentaar.  In elke regel kan je // plaatsen. De regel achter de // wordt niet meer 

gelezen door Arduino. Handig voor uitleg/commentaar. Maar het kan 

ook gebruikt worden om een programmaregel (tijdelijk) uit te 

schakelen.  

/*….*/ Commentaarblok.  Als je uitleg of commentaar over meerdere regels wilt schrijven kan 

je gebruik maken van de tekens voor commentaar blok. Uitleg over 

het programma is, zeker voor anderen, heel handig. 

 



Variabelen 

Variabelen kan je gebruiken om getallen op te slaan in het geheugen om later 

weer te kunnen gebruiken. Er zijn verschillende types variabelen die meer of minder 

geheugenplek innemen, afhankelijk van het aantal getallen dat ze moeten opslaan. 

Int (integer) Het meest gebruikte data type. Heeft geen decimalen en kan een 

getal opslaan tussen  -32.768 en 32.767 

 

boolean   Kan twee waardes hebben true of false (waar of niet waar) 

long Wordt gebruikt als een integer niet groot genoeg is. Long kan getallen 

opslaan tussen  -2.147.483.648 en 2.147.483.647. 

float Floating point betekent decimaal. Een floating point kan een 

decimaal getal opslaan, kost veel geheugenruimte. 

char (character) Slaat een toetsenbordteken op in de ASCII code (bv A=65). 

Constanten 

Een aantal woorden zijn bij de Arduino gekoppeld aan speciale, constante waardes. 

Let op de hoofdletters en kleine letters. 

HIGH en LOW   worden gebruikt om een Arduino pin aan of uit te zetten. 

 

Voorbeeld:  digitalWrite(13, HIGH);   // dit betekent: zet 5 volt op pin 13 

 

input en output  bepalen of een pin een input (spanning meten) of output (spanning 

geven) is. 

  

Voorbeeld:        pinMode(13, OUTPUT);   // pin 13 is een output. 

 

true en false   controleren of iets waar of niet waar is. False (niet waar) is 0. Alle 

waardes die niet nul zijn beschouwt de Arduino als true (waar).  

 

Voorbeeld:        if (b==true); { doe iets; } 

 

 

 

 

 

 

 



Besturingsstructuren 

if (conditie) {….} Bij deze opdracht wordt gecontroleerd of de conditie die tussen de 

haakjes staat waar is. Als dat zo is wordt de actie uitgevoerd die 

tussen de accolades staat. Zo niet, dan wordt de actie overgeslagen. 

 

Voorbeeld:  if (val == 1) {    // als de waarde val 1 is 

digitalWrite(LED,HIGH);   // gaat de led aan 

} 

 

if….else Hier wordt gekozen tussen twee condities. Als de ene waar is, doe 

{…..} anders doe {——} 

 

Voorbeeld:  if (inputPin == HIGH) { 

voer actie A uit; 

} 

else { 

voer actie B uit; 

} 

 

Je kan het nog verder uitbreiden. Let goed op de haakjes en puntkomma's. 

 

Voorbeeld:  if (inputPin < 500) { 

Voer actie A uit; 

} 

else if (inputPin <= 1000) { 

voer actie B uit; 

} 

else { 

voer actie C uit; 
} 

 

for  (variabele; voorwaarde; vermeerdering of vermindering;) Laat je een stukje 

programma een bepaald aantal keren uitvoeren. 

 

Voorbeeld:  for (int i = 0; i < 10; i ++)  // De variabele heet i en begint bij 0. De voorwaarde  

       //is dat 

{  // i kleiner is dan 10. i wordt telkens met 1 

//opgehoogd. 

Serial.print(“hoi”); 

} 

 

while (variabele) Lijkt wel wat op de for loop. Doe iets zolang aan een bepaalde 

voorwaarde voldaan wordt. Wordt er niet aan de voorwaarde 

voldaan dan wordt het blokje overgeslagen. 

Voorbeeld:  var = 0; 

while (var < 200) {   // doe iets 200 keer 

var ++; 

} 

 



Rekenen    
+ Optellen 

- Aftrekken 

* Vermenigvuldigen 

/ Delen 

% Modulo.   Geeft het restgetal van een deling: 12 % 10 geeft 2 

 

Vergelijken    
x==y // x is gelijk aan y 

x!=y // x is niet gelijk aan y 

x<y // x is kleiner dan y 

x>y // x is groter dan y 

x<=y // x is kleiner of gelijk aan y 

 

 

Logische Berekeningen  

 

Logische berekeningen (Boolean operators) zijn vergelijkingen waarbij de uitkomst waar of niet  

waar is. Ze worden vaak gebruikt in if opdrachten om verschillende condities met elkaar te 

 vergelijken: 

 

&&     Logische en (and):  if (x>0 && x<5) 

Waar als beide vergelijkingen waar zijn. 

 

||     Logische of (or):  if (x>0 !! y>0) 

Waar als een van de twee waar is. 

 

!     Logische niet (not): if (!x > 0) 

Waar als de vergelijking niet waar is. 

 

Digitale Input en output 
 

pinMode(pin, mode)  Stelt een bepaalde pin in als output of als input. 

 

Voorbeeld: pinMode(7, INPUT);   // Maakt van pin 7 een input. 

 

digitalWrite(pin, value) Zet een bepaalde pin hoog (HIGH) of laag (LOW). 

 

Voorbeeld: digitalWrite(9, HIGH);   // Zet pin 9 aan. 

 

digitalRead(pin)   Leest of een pin hoog of laag staat. 

 

Voorbeeld: val = digitalRead(8)   // Geeft de waarde HIGH (wel 

// spanning) of LOW (geen 

// spanning) van pin 8. 

 

 

 

 



Analoge Input en Output 
 

analogRead(pin) Leest het voltage (tussen 0 en 5 volt) dat staat op een 

analoge input pin (pin 0 t/m 5 zijn analoge pinnen) en geeft 

daarvoor een waarde tussen 0 en 1023. 

 

Voorbeeld: val = analogRead(2);   // Meet de spanning op pin2 

// en geef een waarde (val) 

 

analogWrite(pin, value) Een Arduino is een digitaal apparaat en kan alleen wel of 

geen stroom zetten op een pin. De pinnen 3, 5, 6, 9, 10 en 11 

ondersteunen PWM (pulse width modulation). Deze pinnen 

kunnen heel snel aan en uit gezet worden waardoor ze 

analoog lijken. De value kan een getal zijn tussen 0 en 255 

die omgeschaald wordt naar een spanning tussen 0 en 5 V. 

 

Voorbeeld: analogWrite(9, 128);   // Dim een led op pin 9 met 

// 50% 

 

 

Wil je nog meer uitleg? Deze is (Engelstalig) te vinden op www.arduino.cc 

 

Dit document is een uittreksel van “interactief ontwerpen met Arduino” van Stan Roukens, waarvoor 

dank. 


