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make your own app
Een handboek om zelf apps te maken!

ontwikkeld voor ASML
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Account aanmaken
Per tweetal heb je maar één account nodig.

 1. Zorg ervoor dat je een Google account hebt. Als je 
die al hebt kun je naar de volgende stap. Als je die nog niet 
hebt, maak er dan eerst één aan op de website gmail.com.

 2. Ga naar de website x.thunkable.com 
Daar zie je dit:

Klik op Sign in with Google.
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Log in met je Google account. Als dat is gelukt zie je het 
volgende scherm:

 3. Download nu nog de Thunkable Live app op je 
smartphone. Daarmee kun je straks meteen op je eigen 
telefoon je zelfgemaakte app testen!

Nadat je de app hebt geïnstalleerd, log dan in met hetzelfde 
account dat je net hebt aangemaakt. Dus als je in tweetallen 
werkt moeten jullie beiden met hetzelfde account als op de 
computer inloggen.

Android:         iOS:
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Chat app
Leuk dat je hebt gekozen voor het maken van een chat app. 
Chatten via internet of je telefoon doe je waarschijnlijk elke 
dag, via bijvoorbeeld WhatsApp of Facebook Messenger. 
Zo’n app is simpel in gebruik, maar er gebeurt een hoop 
meer achter de schermen dan jij als gebruiker kan zien. De 
codeertaal, de manier waarop een app wordt gemaakt, doet 
geheel onzichtbaar zijn werk. Daar ga je vandaag mee in 
aanraking komen. Als je straks klaar bent kan je (anoniem) 
chatten met je vrienden in een app die jij volledig zelf hebt 
gemaakt!
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Ontwerp

De uitstraling van de app. Waar zitten 
welke knopjes, welke kleur hebben 
ze en hoe groot zijn ze. Wat is het 
eerste wat je ziet als je de app 
opent. Dit is het gedeelte 
wat de gebruiker 
uiteindelijk zal zien.

Om een goed idee te krijgen van het hele verhaal van een 
app gaan we kijken naar de twee kanten van programmeren:

Inleiding

Coderen

Het zorgen 
dat de app echt 

iets doet. Wat 
gebeurt er als je op 

een knopje drukt, waar
gaat je berichtje naartoe 

en wie kan dit allemaal 
zien. De kern van de app 

wordt beschreven in de code.



Chat maken | Pagina 7 



Pagina 8 | Chat maken

1

Klik op de     om een nieuwe app aan te maken in Thunkable. 
Kies een naam voor je project, kies iets herkenbaars zodat je 
later meteen weet wat er in het project staat. In het voorbeeld 
krijgt het project de naam “Voorbeeld ChatApp”.

Laat de switch tussen ‘‘Private’’ en ‘‘Public’’ op ‘‘Public’’ staan.

Aan de linkerkant zie je een tutorials segment 
verschijnen. Deze kan je wegklikken door op 
het paarse pijltje te klikken!

2
Sleep uit het menu “Add Components” aan het linkerkant van 
je scherm de volgende onderdelen in de telefoon, doe dit in 
de aangegeven volgorde van boven naar beneden zodat de 
app overzichtelijk blijft:
1. ‘Label’ 
In een Label kan tekst worden weergegeven. Je gaat dit Label 
uiteindelijk gebruiken om de naam van je app te laten zien.

2. ‘Column’
Dit is een structuur onderdeel. Het geeft aan dat de 
onderdelen die we hier in plaatsen in een kolom (onder 
elkaar) worden weergegeven. 

3. 5x ‘Label’ in de ‘Column’ die je net hebt geplaatst
In deze Labels worden uiteindelijk de berichten weergegeven 
die je naar elkaar stuurt.

4. ‘Row’ in de ‘Column‘ die je net hebt geplaatst
Nog een structuur onderdeel. Deze keer om de onderdelen 
die er in komen in een rij (naast elkaar) weer te geven. 

Ontwerp
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Voor de chat app zijn er een aantal zichtbare onderdelen 
nodig, om in te kunnen typen en om de getypte tekst in weer 
te geven. In deze stap zet je deze onderdelen in je app, zodat 
je later de app vorm kan gaan geven zoals bijvoorbeeld de 
kleur en de grootte van de chatblokken. Je krijgt hierbij  een 
korte uitleg over wat elk onderdeel inhoudt zodat je het 
overzicht niet kwijt raakt.

2
TIP! Gebruik het menu aan de linkerkant, boven ‘Add 
Components’ om de volgorde van de onderdelen van je app 
aan te passen.
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5. ‘Tekst input’ in de ‘Row’ die je net hebt geplaatst
Hierin kan de gebruiker een tekst typen, in dit geval om een 
bericht te kunnen versturen in de Chat app.

6. ‘Button’ naast de ‘text input‘
Een knop waar je op kan drukken. Hier kan later tijdens het 
coderen een actie aan worden gekoppeld. In dit geval het 
versturen van het berichtje. 
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Goed bezig, je bent al een heel eind met het maken van je 
eerste Chat app. Als het goed is ziet jouw scherm er nu als 
volgt uit: 
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Als je niet alles hebt, of op een andere plek, kijk dan even 
terug naar de onderdelen die hierboven beschreven staan 
en bij welk onderdeel iets mis is gegaan. Misschien moet je 
het nog een keer vanaf het begin proberen om het helemaal 
goed te krijgen. Dit is niet erg, het zal nu vast een stuk sneller 
gaan dan de eerste keer.
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Nu ga je een titel voor je app verzinnen en bovenaan het 
scherm neer zetten. Klik hiervoor op het onderdeel ‘Label1’ 
linksboven in je scherm. Rechts opent zich een menu met 
alle mogelijkheden om je zojuist geselecteerde onderdeel 
aan te passen. In dit menu kan je het volgende doen:

1. ‘Text’ (Tekst)
Typ hier de titel van je app. In het weergegeven voorbeeld 
wordt de naam “Voorbeeld ChatApp” gebruikt, maar je mag 
natuurlijk zelf iets verzinnen.

2. ‘Font size’ (Lettergrootte)
Dit is de lettergrootte van de titel, bijvoorbeeld: “20”.

3. ‘Color’ (Kleur)
Kies hier een leuk kleurtje voor de letters van je titel.

4. ‘Background color’ (Achtergrondkleur)
Dit is de kleur van het blok waar de titel in staat. Denk hierbij 
na over dat sommige kleuren niet goed te lezen zijn op een 
bepaalde kleur achtergrond. 

5. ‘Height’ (Hoogte)
Je kan hier kiezen uit ‘Absolute Size’ en ‘Relative Size (e.g. 
“50%”)’. Kies bij ‘Height’ voor ‘Absolute Size’, dit houdt in dat 
we een echte waarde geven aan de hoogte die niet af hangt 
van de rest van de app, bijvoorbeeld: “35”.

6. ‘Width’ (Breedte)
Kies hier voor ‘Relative Size’, dit houdt in dat de grootte hier 
van af hangt van de rest van de onderdelen en dus mooi past 
in het ontwerp. Bijvoorbeeld: “100%”. Omdat dit afhankelijk 
is van andere onderdelen is het een percentage, vergeet dus 
niet om het ‘%’ teken toe te voegen.
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Het belang van een goede titel

Dat was al een hoop werk voor alleen een titel, maar dit is 
wel een van de belangrijkste onderdelen van de uitstraling 
van je app. Het is iets wat de gebruiker meestal als eerste 
ziet en wat ie voor zich ziet als ie aan jouw app denkt. Het is 
dus belangrijk om hier iets moois van te maken.

Chat maken | Pagina 13 
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Het versturen en het laten zien van berichten is waar het om 
draait in een chat app. Je gaat nu aan de slag met de blokken 
waar de berichten in worden weergegeven, de uiteindelijke 
kern van je app. Hier heb je ook weer keuzes in de grootte en 
de kleur van je berichten. 

Klik in het menu aan de linkerkant op ‘Label2’ en ga weer aan 
de slag in het rechter menu met:

1. ‘Text’
Deze moet helemaal leeg zijn, hier moeten namelijk de 
nieuwe berichtjes in komen.

2. ‘Color’
De kleur van de berichtjes.

3. ‘Height’
Kijk hier zelf wat je mooi vindt voor de hoogte, houd er wel 
rekening mee dat er zo nog vier vakken onderkomen voor 
andere berichtjes. Bijvoorbeeld: ‘Relative Size (e.g. “50%”)‘ 
wordt 12%.

4. ‘Width’
Kies ook hier voor een geschikte breedte van de tekstvakken. 
Denk hierbij aan hoe de tekst van bijvoorbeeld een lang 
bericht er op het scherm uit komt te zien. Bijvoorbeeld: 
‘Relative Size (e.g. “50%”)’ wordt 75%.
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5
Nu moeten de rest van de tekst vakken nog eenzelfde 
opmaak krijgen als de eerste. Herhaal hiervoor Stap 4) voor 
‘Label 3’ tot en met ‘Label 6’. Voor de algemene uitstraling is 
het wel mooi om dezelfde afmetingen (‘Height’ en ‘Width’) te 
kiezen voor alle vakken, maar de kleur hoeft natuurlijk niet 
overal hetzelfde te zijn. Die keuze maak jij als programmeur.

Voordat je gaat werken aan de plek waar een berichtje 
wordt getypt en de knop waarmee die wordt verstuurd 
moet er worden nagedacht over het algemene ontwerp van 
dit gedeelte van je app. Je hebt hiervoor al een onderdeel 
genaamd ‘Row1’ in je telefoon geplaatst, maar dit onderdeel 
moet nog wel worden opgepoetst voor gebruik. 

Klik hiervoor op ‘Row 1’ en verander in het rechtermenu:

1. ‘Height’
Bijvoorbeeld: “Absolute Size” wordt 100.

2. ‘Width’
Bijvoorbeeld: ‘Relative Size (e.g. “50%”)’ wordt 90%.

6
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7
Nu kan je aan de slag met de onderdelen in ‘Row1’. In dit 
geval het vak waar je berichtjes in worden getypt. 

Kies hiervoor ‘Tekst input’ en verander in het rechtermenu:

1. ‘Hint’
Dit is de tekst die in het vak staat voordat de gebruiker een 
berichtje typt. Hier kan een soort van instructie staan waar 
het vak voor gebruikt kan worden. In het voorbeeld staat 
hier: “Typ een bericht”.

2. ‘Height’
Bijvoorbeeld: “Absolute Size” wordt 30.

3. ‘Width’
Bijvoorbeeld: ‘Relative Size (e.g. “50%”)’ wordt 30%.

Je bent bijna klaar met het ontwerp van de app. Als laatste 
moet nog de knop waarmee de berichtjes worden verstuurd 
vorm worden geven. 

Selecteer hiervoor ‘Button’ en verander in het rechtermenu:

1. ‘Text’
De tekst die te lezen is in de knop. Deze tekst moet duidelijk 
en kort beschrijven wat de knop doet, namelijk het versturen 
van het getypte berichtje. In het voorbeeld is dit “Stuur”.

2. ‘Background color’
Kies hier de kleur van de knop

8
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3. ‘Height’
Bijvoorbeeld: “Absolute Size” wordt 30.

4. ‘Width’
Bijvoorbeeld: ‘Relative Size (e.g. “50%”)’ wordt 30%.
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Top, het ontwerp van je app is klaar! Kijk in het plaatje 
hieronder of jouw app er een beetje uit ziet zoals het 
voorbeeld. Je hebt als programmeur natuurlijk zelf keuzes 
gemaakt, waardoor jouw app er heel anders uit kan zien. 
Probeer jouw app te vergelijken met het voorbeeld, vooral 
voor de opbouw van de onderdelen. Mocht er iets niet 
kloppen of wil je nog graag iets aanpassen ga dan naar de 
stap die aangegeven staat bij het specifieke onderdeel. Als 
je de thunkable live app op je telefoon hebt staan kan je die 
er ook bij pakken om te kijken hoe je app er nu uit ziet. Je 
gaat hierna verder met het coderen van de app, zodat hij 
ook echt gaat werken.
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coderen
Nu de buitenkant van de app af is, is het tijd om aan de slag 
te gaan met de binnenkant. Het gedeelte van de app die de 
gebruiker niet ziet, maar waar wel al het harde werk wordt 
gedaan. 

Tijdens het coderen ga je acties koppelen aan gevolgen door 
middel van commando’s. Denk bijvoorbeeld aan de knop die 
je net hebt ontwerpen. Deze knop moet ook een bepaalde 
functie uitvoeren, die ga je er nu aan geven. Dit doe je in een 
ander gedeelte van Thunkable genaamd “Blocks” (blokken). 

Je gaat aan de hand van een blokkenschema de code van 
de app programmeren. Deze manier van coderen lijkt erg 
op hoe het echte werk wordt gedaan, alleen zijn hier alle 
commando’s al voor je ingevuld. 

Als je op ‘Blocks’ klikt zie je een groot leeg vlak en aan de 
linkerkant een hoop opties. De bovenste lijst zijn algemene 
functies voor in de code (rood). Als het goed is herken je 
de onderste lijst (blauw) als de onderdelen die je net hebt 
gebruikt om het ontwerp van je app te maken. Dit zijn de 
onderdelen die je aan de voorkant van de app ziet. 

Er zijn een hele hoop verschillende apps, en dus ook een hele 
hoop verschillende commando’s. Gelukkig hoef je voor het 
maken van een chat app niet alle commando’s te gebruiken 
en begrijpen. In de komende 3 stappen maak je kennis met 
een aantal van deze commando’s, en wordt de functie ervan 
uitgelegd. Aan het einde van de les heb je dan niet alleen 
een zelfgemaakte chat app, maar spreek je zelfs een beetje 
programmeertaal!
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Thunkable heeft een ingebouwd commando die een ‘Cloud’ 
aanmaakt voor een onderdeel. In dit geval is er per vak waar 
een bericht in komt te staan een apart stuk van de ‘Cloud’ 
nodig. Klik in het linker menu op “Variables” (variabelen) en 
selecteer uit de lijst het blok dat je hier rechts ziet.

 1. Sleep dit blok naar de linkerkant van het lege vlak. 
Verander ‘app’ in ‘Cloud’ om een Cloud te maken, en verander 
‘name’ in ‘Label2’ om dit voor het specifieke tekst vak te doen. 

Let op! Programmeren is een erg precies werk, waardoor 
een klein foutje er al voor kan zorgen dat er iets niet werkt. 
Bijvoorbeeld de hoofdletter in ‘Label2’.

 2. Herhaal deze stap voor ‘Label 3’ t/m ‘Label 6’. Dit kan 
door het eerste blok te selecteren en te kopiëren met ctrl + 
c en te plakken met ctrl + v. Verander dan nog wel het getal 
achter ‘Label’!
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Om aan de slag te gaan met de functies voor ‘Button1’ moet 
daarvoor een blok worden geplaatst in het werkschema. 

Selecteer in het linker menu ‘Button1’ en sleep het blok dat 
je hier rechts ziet naar het midden van je scherm. 

Dit blok zegt: wanneer je op ‘Button1’ klikt dan gebeurt er 
wat er na het “do” (doe) gedeelte komt. Wat er dan precies 
moet gebeuren moet jij nog wel aan de app vertellen.

 1. Het belangrijkste wat er moet gebeuren is dat de 
tekst die getypt is wordt verstuurd naar het onderste tekst 
vak. Als je het je goed herinnerd is dit ‘Label6’, en hiervoor 
hebben we een opslag in de ‘Cloud’ genaamd: ‘cloud Label6’. 
Selecteer hiervoor onder ‘Variables’ het blok en sleep dit in 
het vorige blok voor ‘Button1’.

 2. Iets anders wat er ook moet gebeuren als je een 
berichtje verstuurd of ontvangt is dat de vorige berichtjes 
ook nog te lezen blijven. Hiervoor schuift alles een plekje naar 
boven, en verdwijnt het bovenste berichtje uit het scherm. 
Hiervoor hebben we wederom dezelfde knop nodig, maar 
dit keer voor ‘Label ‘3 t/m ‘Label 6’. Plaats dit in je schema 
zoals je hiernaast ziet:
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 3. Alle tekst schuift een plekje op naar boven, dus van 
Label 2 naar Label 3, van Label 4 naar Label 4, enzovoorts. 
Hiervoor ga je in het linker menu naar het Label waar je de 
tekst vandaan wilt halen en selecteert het blok dat je hier 
rechts ziet.

 4. Dit blok sleep je rechts van het Button1 blok en plakt 
hem aan het juiste “set ‘cloud Label’ to” blok, je schema zou 
er nu als volgt uit moeten zien (Let op de juiste nummering):

11
Je kan nu berichtjes sturen en ze zelf lezen, maar je wil 
natuurlijk ook de berichtjes van andere mensen ontvangen. 
Hiervoor moet je er voor zorgen dat de tekstvakken 
vernieuwen als er nieuwe informatie in de ‘Cloud’ komt, met 
andere woorden: als iemand een berichtje verstuurd.

 1. Selecteer uit het linker menu onder ‘Variables’ het 
blok dat je hiernaast ziet en plaats dit rechts in je scherm. Dit 
blokje zorgt ervoor dat als er iets verandert in ‘cloud Label2’ 
dat er dan moet gebeuren wat je in het blokje plaatst.

 2. Kies vervolgens uit het menu bij ‘Label2’ het blok dat 
je hiernaast ziet en plaats dit in het vorige blokje. Je hebt dit 
blokje al eerder gebruikt, kijk maar eens in de rest van je 
schema. Weet je nog wat hij doet?
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 3. Het doel van deze stap is dat de tekst die in de cloud 
is opgeslagen weer opgehaald wordt. Daarvoor selecteer je 
bij ‘Variables’ het blokje dat je hiernaast ziet, en plak je dit 
aan het vorige blokje vast. 

Dit stukje doet nu in totaal: Wanneer er een nieuw bericht 
wordt opgeslagen in de cloud, wordt dit ook automatisch in 
de app opgeslagen.

 4. Herhaal dit voor Label3 t/m Label6. Je kan dit 
wederom doen door op het grote blokje van onderdeel a) te 
klikken en kopiëren en plakken (ctrl + c en ctrl + v). Vergeet 
niet om de ‘cloud Label’ en ‘Label’ naar het juiste nummer te 
veranderen! 

Als je klaar bent zou het er zo uit moeten zien als je hiernaast 
ziet:

Tussendoor testen

Je hebt nu al een heleboel gedaan, en je app is ook bijna af! 
Pak je telefoon er bij en open de ‘Thunkable Live’ app. Open 
je zelfgemaakte app en stuur een bericht.

Als het goed is zie je nu je bericht verschijnen zoals in een 
echte chat app.

Maar er is nog 1 ding niet heel handig. Weet jij wat het is? Als 
je de pagina omslaat zie je het antwoord.

 Pagina 30 | Chat maken
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Wat je misschien al op is gevallen bij het testen van de 
app, is dat de tekst die je getypt hebt in het tekstvak blijft 
staan wanneer je het bericht al verstuurd hebt. Dit ga je nu 
oplossen.

Dit gaan we doen door het vlak waar het berichtje in is getypt 
(Tekst_Input1) leeg te maken nadat de ‘verstuur‘ knop is 
aangeklikt. Dit is een functie die niet meteen duidelijk is als 
je een berichtje stuurt, dus extra knap als je hier zelf aan had 
gedacht! 

 1. Selecteer in het linker menu ‘Tekst_Input1’ en maak 
het blok dat je in stap 10 hebt gemaakt af door de laatste 
regel toe te voegen, zoals je hiernaast ziet:

Gefeliciteerd, je hebt je eigen persoonlijke chat app 
gemaakt! Je kan de app testen door de thunkable live app 
te gebruiken. Wil je samen chatten, zorg er dan voor dat je 
allebei op hetzelfde Google account bent ingelogd.

 Pagina 32 | Chat maken
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Hieronder staat een overzicht van je totale code. Als hele 
vakken bij jou op een andere plek staan maakt dit niet uit. 
Mocht je app niet werken, controleer dan goed of de blokken 
er van binnen net zo uit zien!
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De app is nu werkend, maar misschien wil je hem nog 
gaver maken! Op de volgende pagina’s vind je nog een 
handleiding om 2 uitbreidingen te maken voor je chat app.

 a) Een achtergrond afbeelding toevoegen

of:

 b) De mogelijkheid voor foto’s toevoegen

Deze twee uitbreidingen worden hieronder uitgelegd, zodat 
je die aan je app kan toevoegen. Je mag zelf kiezen welke je 
eerst wil doen! Je mag zelfs iets heel anders proberen toe te 
voegen wat niet in deze handleiding staat.

Uitbreidingen

a) Achtergrond toevoegen
In plaats van een kleur kan je ook een afbeelding toevoegen 
als achtergrond. Zoek hiervoor eerst een geschikte afbeelding 
die je graag als achtergrond zou willen hebben. 

Het beste kan je hiervoor op google afbeeldingen zoeken 
naar “phone wallpaper … “ en dan met het Engelse woord 
voor wat je zoekt. Bijvoorbeeld de zoekopdracht “phone 
wallpaper nature” geeft de volgende afbeelding: 

Zoals je kan zien heeft deze afbeelding al een beetje de vorm 
van een telefoon. Hierdoor past ie mooi op je scherm, zonder 
dat er een groot gedeelte wegvalt.
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Als je de juiste afbeelding hebt gevonden voor jouw chat 
app, blijf dan nog even op de google afbeelding site en doe 
het volgende:

 1. Selecteer de afbeelding met rechtermuis 

 2. Kies voor “Adres van afbeelding kopiëren”

 3. Ga vervolgens in Thunkable op het Design tabblad 
naar het “Column1” onderdeel, door er op te klikken 
linksboven of te selecteren op het scherm. In het menu dat 
rechts verschijnt zie je “Background Picture” (achtergrond 
afbeelding) staan.

 4. Als je hier op klikt krijg je gelijk een pop up met twee 

mogelijkheden, maar daar hoef je niks mee te doen. Je kan 
namelijk rechtstreeks het adres van de afbeelding (URL) er in 
plakken, door middel van linkermuis en ctrl + v of rechtermuis 
en plakken. 

Zodra je de URL er in plakt zie je direct de afbeelding op 
de telefoon verschijnen. Hij lijkt hier misschien een beetje 
ingezoomd, maar dat zal er op je telefoon waarschijnlijk 
anders uit zien. 

Test dit gelijk met een “Live test”!

Tip! maak de rest van je vlakken doorzichtig door de 
achtergrondkleur te verwijderen, denk hierbij wel na over 
een goed zichtbare tekst kleur op je gebruikte achtergrond)
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b) Afbeeldingen delen
Een chat app is tegenwoordig niet alleen om te chatten, maar 
ook om bijvoorbeeld foto’s aan elkaar te kunnen laten zien. 
Deze functie kan jij ook toe voegen! In deze korte toevoeging 
leer je hoe je dit kan doen. 

Om te beginnen moet er een extra Screen (scherm) worden 
toegevoegd aan de app. Dit doe je door bovenin te klikken 
op de + naast “Screen1”. Als het goed is zie je daarna dit:

Waarbij “Screen1” de chat app die je eerst hebt gemaakt 
bevat, en “Screen2” nog volledig leeg is, zowel bij het Design 
als Blocks gedeelte. Als eerste ga je weer aan de slag met het 
design van dit scherm, dus navigeer naar het juiste tabje

1

2
Er zijn een aantal zichtbare, maar ook een onzichtbaar 
component nodig om foto’s te kunnen delen. In deze 
handleiding wordt er niet diep in gegaan op de uitstraling 
van dit scherm, dat mag je later zelf bepalen!

 1. Selecteer uit het “Add Components” menu, link de 
volgende componenten en sleep ze in scherm 2:
  a. 2x “Button”
  b. 1x “Image” 
  c. 1x “Camera”

Het “Image” (afbeelding) onderdeel zal je gaan gebruiken 
voor het weergeven van de afbeelding, de twee buttons om 
de foto mee te maken en terug te kunnen gaan naar het chat 
gedeelte, en de “Camera” om de camera van je telefoon mee 
te activeren.
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Bedenk zelf een opmaak voor dit scherm, of maak het 
voorbeeld na:

Button3
Text: “Terug naar chat” 

Image1: 
Height: Absolute Size: 300
Width: Absolute Size: 300

Button2
Text: “Maak een foto!”

4
Je gaat nu aan de slag met de code voor dit scherm, navigeer 
naar het “Blocks” tabblad.

 1. Er moet een nieuwe cloud worden gemaakt waar 
de afbeeldingen in kunnen worden opgeslagen en gedeeld. 
Maak die aan en geef hem een handige naam, bijvoorbeeld: 
“foto”
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 2. Als iemand op de knop drukt om een foto te maken 
moet je telefoon de camera app openen, dit doe je door een 
“when Button2 Click, do:” blok te selecteren onder “Button2”. 

Plak hierin het paarse blok dat je vindt onder “Camera1”, 
waarbij je gelijk een drietal groene blokken tevoorschijn ziet 
komen. 

Dit zijn de outputs (uitkomsten) die mogelijk zijn op het 
moment dat je de camera van de telefoon gaat gebruiken. 

Net als bij de chat berichten moet de cloud worden geüpdatet 
op het moment dat er een foto wordt gemaakt, hiervoor moet 
je iets toevoegen in het blok dat je net bij 2 hebt geplaatst.

 3. Selecteer onder “Variables” een “set cloud … to:” blok 
en plaats die in het paarse camera blok achter “then do: “ 
(dan doe: ). 

Dit betekent dat als er een foto wordt gemaakt er gedaan 
wordt wat er daar achter staat. Vergeet niet de juiste cloud 
te selecteren (bijvoorbeeld cloud foto). 

 4. Plak achter dit blok het kleine groene blokje “Photo” 
om de gemaakte foto in de cloud te plaatsen.

Ook nu moet je een bekend trucje toepassen, namelijk dat zodra 
de cloud wordt geüpdatet (oftewel als er een foto wordt gemaakt) 
moet die foto ook gelijk worden weergegeven. 

 1. Selecteer bij “Variables” het blok dat je hiernaast ziet en 
verander het naar de juiste cloud. 

 2. Plaats hierin een blok die “Image1” verandert naar een 
foto naar keuze 

5
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TIP! zoek onder “Image1” naar het blok dat lijkt op wat je ook 
voor de chat hebt gebruikt.
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 3. De foto naar keuze moet natuurlijk de net gemaakte 
foto zijn, die je uit de cloud moet halen. Selecteer bij variables een 
“cloud foto” en plak die vast aan het vorige groene blok

Als laatste moet de knop om terug te kunnen naar de chat nog 
worden gecodeerd. 

 1. Kies links voor “Button3” en sleep het bovenste blok in het 
werkblad, het blok dat er voor zorgt dat er iets gebeurt wanneer 
je op de knop klikt

 2. Onder “Control” vindt je het blok: “navigate to Screen1” 
en plak die in het vorig geplaatste plak. 

6

Zo, nu heb je naast je eigen chat app ook de mogelijkheid om 
foto’s aan elkaar te laten zien! Alleen als je nu de app opstart 
merk je één klein probleempje. Er is namelijk geen knop om 
naar het foto scherm te navigeren. Denk je dat je dit nu zelf 
toe kan voegen? Je kan gebruik maken van de tips hier onder 
of kijken op de volgende pagina voor een stap voor stap uitleg.

Tips:
 1. Voeg een Button toe in je eerste scherm en verzin een 
handige opmaak

 2. Gebruik eenzelfde blok als je in de vorige stap op het 
einde hebt gebruikt
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I
Design tab Screen1

 1. Voeg helemaal bovenin je scherm een “Row” toe en sleep 
hier het eerder gemaakte “Label1” (de titel bovenin je app) in. Voeg 
in deze “Row” ook een “Button” toe.  

 2. Selecteer “Label1” en pas de hoogte en breedte aan:

Height: “Pick One: Fit contents, Fill container” : Fill container
Width: “Pick One: Fit contents, Fill container” : Fill container

 3. Ga naar “Button4” en verander de “Text” in iets 
begrijpelijks, bijvoorbeeld: “Foto’s”

 4. Doe hetzelfde voor “Button4” met de hoogte en de 
breedte als voor “Label1”

Ga nu naar de Blocks tab om de Foto’s knop te coderen.
let op dat je in “Screen1” werkt.

Maak een blok voor “when Button4 Click do: “ om te navigeren 
naar Screen2:

II
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reactietijd app
Tof dat je aan de slag gaat met het maken van je eigen 
reactietijd app. In deze app maak je een spel voor het meten 
van je reactietijd en het bijhouden van de score. Als je naar het 
eindproduct kijkt lijkt het een erg simpel spel, maar onder de 
laag die je als speler ziet gaat een hele wereld aan uitdagende 
code schuil. Het design van een app is een heel proces waarbij 
met vele aspecten rekening moeten 
worden gehouden. Zie voor meer 
informatie het blokje “Design”. Jij 
gaat als technische programmeur 
vooral aan de slag met het codeer 
gedeelte. Het maken en begrijpen 
van de code die er voor zorgt dat 
de app ook echt doet wat ie moet 
doen. Aan het einde van deze les 
heb je niet alleen een zelfgemaakt 
spel op je telefoon, maar heb je 
ook ervaring met het werken met 
code en programmeertaal, en het 
oplossen van typische problemen.
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Ontwerp

De uitstraling van de app. Waar zitten 
welke knopjes, welke kleur hebben 
ze en hoe groot zijn ze. Wat is het 
eerste wat je ziet als je de app 
opent. Dit is het gedeelte 
wat de gebruiker 
uiteindelijk zal zien.

Om een goed idee te krijgen van het hele verhaal van een 
app gaan we kijken naar de twee kanten van programmeren:

Inleiding

Coderen

Het zorgen dat 
de app echt iets 

doet. Wat gebeurt 
er als je op een knopje 

drukt, De kern van de app 
wordt beschreven in de code.
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Als je een account hebt aangemaakt voor Thunkable ga dan 
met je internet browser naar:

bit.ly/reactietijd-app

Als het goed is zie je dan het volgende scherm:

Dit is de website Thunkable, waarmee je apps kan maken. 
Linksboven zie je twee tabbladen: Design en Blocks. Het 
plaatje hierboven laat het Design tabblad zien. Daarin komt 
het ontwerp van de app te staan. 

Voor deze Reactietijd app is er alvast een ontwerp gemaakt, 
zodat jullie alleen nog de code hoeven te schrijven. Dat kun 
je zo doen in het tabblad Blocks.
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Linksboven in het scherm zie je een overzicht wat er allemaal 
is toegevoegd voor het Design, zoals je hier rechts ziet:

‘Row1’ is het kleine blokje wat bovenin het scherm staat waar 
de score in wordt bijgehouden:

Daaronder staat ‘Button1’ die je ziet als het grote blauwe 
scherm op de telefoon. Button1 is de knop waaraan 
uiteindelijk alle functies en mogelijkheden van de app 
worden gekoppeld. Deze is dus erg belangrijk voor het 
programmeerproces.

Aan de linkerkant zie je een tutorials segment 
verschijnen. Deze kan je wegklikken door op 
het paarse pijltje te klikken!

Design
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Onderaan de lijst zie je nog twee “Invisible Components” 
(onzichtbare onderdelen). Dit zijn ontwerp onderdelen die 
je niet ziet op het scherm, maar die wel nodig zijn om de 
app te kunnen maken. Deze onderdelen zijn nu geactiveerd, 
en kunnen tijdens het maken van de code worden aan- of 
uitgezet. Door de handleiding heen zijn er verwijzing te 
vinden naar deze onderdelen, zodat je een beter idee krijgt 
waarom ze zijn toegevoegd.
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Het bouwen/schrijven van de code van een programma is 
een uitdagende klus, waarbij logisch denken en problemen 
oplossen belangrijke vaardigheden zijn. Dit kan je maar op 
een manier echt leren: door er mee aan de slag te gaan! Het 
uitproberen van mogelijkheden, en daarbij het maken van 
fouten, is de kern van het werk van een programmeur. Van 
fouten maken leer je namelijk het meest!

Zoals je in het vorige onderdeel over het Design hebt kunnen 
lezen draait het in een reactietijd app voornamelijk om 
één grote knop: ‘Button1’. Voordat je het spel kan spelen 
moeten er eerst een aantal functies worden toegewezen 
aan bepaalde acties. Met andere woorden: wat moet de app 
doen op het moment dat het scherm wordt aangeraakt, en 
op welk moment. Hiervoor zal je de volgende opties moeten 
gaan coderen:

- Het beginscherm
Wat gebeurt er als je app opent

- Starten van het spel
Als je het scherm aanraakt begint het spel en gaat de 
“reactietijd timer” lopen

- Tijd om te drukken scherm
Het moet duidelijk zijn dat je nu moet klikken en de score 
moet worden bijgehouden

- Te vroeg gedrukt!
Als je per ongeluk al op de app drukt terwijl het nog niet 
moest moet er iets anders gebeuren dan wanneer je wél op 
het juiste moment drukt, en je moet weer opnieuw kunnen 
spelen

Coderen
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- Einde van het spel
Het laten zien van je score en mogelijkheid om nog een keer 
te spelen

Als al deze functies zijn ingesteld moeten ze nog aan ‘Button1’ 
worden gekoppeld op de juiste momenten. Hier komt de 
échte programmeertaal kijken, en ga je aan de slag met 
zogenoemde “If... then…” (Als … dan …) functies.

Ga nu naar het tabblad “Blocks” linksboven op je scherm 
en je kan beginnen!
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Voor je echt aan de slag gaat met de code moet er even 
gecontroleerd worden of alles goed werkt. 

 1. Kies hiervoor uit het linker menu onder ‘Button1’ het 
blokje dat je hiernaast ziet en sleep dit in het grote lege vlak. 

Dit blokje zegt: als er op ‘Button1’ wordt geklikt doe dan wat 
hier onder staat. Nu staat er alleen nog helemaal niks. 

 2. Om te testen of het werkt kan je weer bij ‘Button1’ 
de knop die je hiernaast ziet in het vorige blokje slepen. 

 3. Dit blokje zegt: verander de achtergrondkleur van 
‘Button1’ naar: ( ). Klik op het kleine witte vlakje en kies een 
kleur uit, bijvoorbeeld rood.

Je app zou nu al iets moeten kunnen! En het enige wat je op 
je scherm hebt staan is wat je hiernaast ook ziet:

1

Live Test

Klik nu boven op het knopje ’Live Test’ en open de Thunkable 
app op je telefoon. Deze opent nu automatisch de app die 
je wil testen. Kijk goed of je ziet wat je verwacht, en of het 
scherm ook echt van kleur verandert als je het aanraakt. Je 
kan de kleur zelfs veranderen en dit verandert dan gelijk op 
je telefoon!
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Het scherm van de app is in eerste instantie blauw. Als het 
spel start wordt het rood, dan moet de speler een bepaalde 
tijd wachten tot het scherm groen wordt. Dan moet de speler 
zo snel mogelijk op het scherm klikken en moet de reactietijd 
zichtbaar worden.

De app moet zelfstandig deze stappen doorlopen. Hiervoor 
moet er worden bijgehouden waar in dit proces de app is. Dit 
doe je aan de hand van een ‘Variable’ (variabele). Dit is een 
symbool dat verschillende waarden aan kan nemen. Als dit 
vreemd klinkt denk dan aan de letter ‘x’ die je vaak ziet in de 
wiskunde. Los betekent het niet zo veel, maar de x kan alle 
waarden aannemen die je maar wilt. Voor de app ga je een 
variabele genaamd “status” maken die de volgende waarden 
moet kunnen hebben:

- OPEN
Als de app net geopend is, en het scherm blauw is

- START
Als de speler het spel is begonnen, dus het scherm is rood en 
verandert na een tijdje in groen

- FINISH
Als de speler heeft getikt op het groene scherm

- TE-VROEG
Als de speler heeft getikt terwijl het scherm nog rood was
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Ga hiervoor op je computer in linkermenu naar ‘Variables’ en 
sleep het blok dat je hiernaast ziet in je werkvel. 

 1. Klik op het stukje code “name” en verander dit in 
“status”. Dit zorgt er voor dat er voor dat de variabele wordt 
gemaakt, maar hij moet nog wel ergens beginnen namelijk 
in OPEN. Kies hiervoor uit het menu ‘Text’ een leeg tekstblok 
en klik deze vast aan het vorige blokje. Vul in tussen de “ “ de 
status: “OPEN” in. Je zou nu het volgende moeten hebben:

Als de app nu wordt geopend wordt de variable ‘status’ 
ingesteld op “OPEN”.

In de rest van de handleiding zal je vaker een variabele moeten 
introduceren, mocht je er dan niet helemaal uitkomen lees 
dan deze stap nog een keer zorgvuldig door.

Hoofdletters

Het zal je misschien al zijn opgevallen dat OPEN in 
hoofdletters in het boekje staat. Coderen is een heel precies 
werkje, omdat elke verwijzing heel specifiek moet kloppen. 
Kijk daarom altijd goed of je hoofdletters of kleine letters 
moet gebruiken.
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In deze stap ga je aan de slag met het starten van het 
spel. Hiervoor kan je gebruik maken van een zogenoemde 
“Function” (functie). Functions zijn specifieke taken die het 
programma moet uitvoeren op het moment dat de functie 
wordt geactiveerd. Als deze functie is aangemaakt kan die 
door de rest van de code worden opgeroepen aan de hand 
van de naam, en dan weet het programma wat ie moet doen.

 1. Ga in het menu naar “Functions” en sleep het blokje 
dat je hiernaast ziet in je werkblad:

 2. Als eerste moet de speler kunnen zien dat het spel 
gestart is, hiervoor moet de kleur van het scherm (Button1) 
veranderen. 

Weet je nog waar je deze functie kan vinden? Als het goed is 
heb je hem nog op het scherm staan van de test helemaal 
aan het begin. Plaats dit in je functie en verander de kleur in 
rood door op het gekleurde vlakje te klikken.
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Structuur

Het is een goede gewoonte om tijdens het coderen 
gestructureerd en overzichtelijk te werken. Daarom is het 
belangrijk om herkenbare namen te gebruiken waarbij jij 
als programmeur meteen weet wat er mee wordt bedoeld. 
Klik op het stukje “do something” en verander dit naar 
bijvoorbeeld: gaNaarStart (let op hoofdletters). Als je nu 
weer op “Functions” klikt zie je dat er een nieuw blokje is 
bijgekomen, namelijk de functie gaNaarStart die je net hebt 
aangemaakt!
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 3. Naast een kleurverandering kan er ook nog wel wat 
tekst in beeld komen met een instructie. In dit geval is de 
instructie dat de speler moet wachten tot het scherm weer 
van kleur verandert. Op dezelfde plek waar je de achtergrond 
kleur knop hebt gevonden selecteer je nu het blokje dat je 
hiernaast ziet:

 4. Voeg dit toe aan je functie onder het vorige blokje. 
Klop het op lege tekstvlak tussen de “ “ en vul hier een tekst 
in, bijvoorbeeld: “Wacht…”.

Je totale functie zou er nu als volgt uit moeten zien zoals je 
hiernaast ziet:

 5. Voordat het scherm weer van kleur verandert moet 
er een bepaalde tijd voorbij gaan, de wachttijd. Deze tijd 
moet wel elke keer anders zijn dan de vorige keer anders 
wordt het spel wel erg makkelijk. Hiervoor heb je een nieuwe 
variabele nodig. Maak net zoals bij stap 1 een variabele aan, 
en noem hem deze keer “wacht”. Deze variabele moet een 
tijd (getal) aan kunnen nemen. 

Selecteer hiervoor links bij “Math” een simpel getal blokje en 
klik dit vast aan de nieuwe variabele zoals je hiernaast ziet:
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 6. Het veranderen van deze variabele moet onderdeel 
zijn van de gaNaarStart functie. Kies hiervoor uit het 
“Variables” menu de knop met “set app status to:” en sleep 
deze in het paarse functie blok. Verander dan met het uitklap 
menu de “app status” in “app wacht”. Om een willekeurige 
tijd in te stellen heb je een wiskundig stukje code nodig. Kies 
bij “Math” voor de knop die je hiernaast ziet:

Plak deze nu vast aan het vorige blokje. Deze knop kiest een 
“random” (willekeurig) integer tussen de 1 en de 100. Een 
integer is een wiskundige term die in het Nederlands “geheel 
getal” betekent, bijvoorbeeld 1, 2, 3 enzovoorts. Verander 
de waarden 1 en 100 in 1000 en 5000. Nu moet de speler 
een willekeurige tijd tussen de 1000 en 5000 milliseconden 
wachten, oftewel tussen de 1 en 5 seconden.

Dat waren even een paar lastige stappen. Als je dit onder de 
knie hebt zal de rest van de app je een stuk makkelijker af 
gaan. Kijk op de volgende pagina of je functie er hetzelfde 
uitziet.
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Nu moet de telefoon zelf nog aan het werk worden gezet. Het 
onzichtbare onderdeel ‘wachttijd’, waar je over hebt gelezen 
in het Design gedeelte, moet worden geactiveerd. 

 1. Kies in het linker menu onder ‘wachttijd’ voor het 
blok dat je hiernaast ziet:

Sleep dit onderin je functie ‘gaNaarStart’. Deze code vertelt 
de wachttijd hoeveel tijd (milliseconden) hij moet gaan lopen. 

Zoals gezegd moet dit niet altijd een vaste waarde zijn, maar 
de waarde die je variabele ‘wacht’ heeft. Selecteer hiervoor 
onder “Variables” de variabele “app wacht” en plaats deze 
over het lichtblauwe blokje met 3000 er in.

 2. Als tweede moet de wachttijd functie worden 
aangezet. Kies hiervoor bij ‘wachttijd’ voor het blok dat je 
hiernaast ziet, en klik dit vast aan het vorige blokje.

 3. Als allerlaatste moet de app nog wel even worden 
verteld in welk gedeelte van het spel ie zit. Dit doe je door de 
variabele genaamd “status” te veranderen naar een nieuwe 
waarde. Kies hiervoor bij ‘Variables” voor het blokje “set app 
status to:” en zet deze als laatste in je functie. Plak hier aan 
vast nog een leeg tekst vlak (Text in het menu), en verander 
de tekst naar “START”.

Controleer goed of je afgeronde functie er nu als volgt uit 
ziet:

4
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Als de (willekeurige) wachttijd voorbij is moet het spel naar 
het volgende onderdeel, namelijk het zo-snel-mogelijk-
klikken gedeelte. Hiervoor moet de achtergrondkleur weer 
veranderen, de tekst in beeld moet worden aangepast en de 
reactietijd meter moet beginnen met lopen.

 1. Selecteer in het menu links bij “wachttijd” voor het 
blokje dat je hiernaast ziet, en sleep dit naar een lege plek in 
je werkblad. 

Dit blokje zegt: als wachttijd “Fires” (afgaat) dan doe het 
volgende:. Hier ga je de bovengenoemde functionaliteiten 
toevoegen. Als eerste de achtergrondkleur van ‘Button1’. 
Weet je dit blokje nog te vinden? 
Verander de kleur in groen.

 2. Ook de tekst die in beeld staat moet veranderen. 
Hiervoor heb je het donkergroene blokje ‘from Button1 set 
Text to … “ nodig. 

Verzin hiervoor een tekst die aanmoedigt om zo snel mogelijk 
op het scherm te drukken, bijvoorbeeld “Klik!”.

 3. Als de tijd voorbij is moet de wachttimer stoppen 
met tellen, maar de reactietijd timer moet juist beginnen met 
tellen. Deze timer telt namelijk hoe snel iemands reactietijd 
is. Kies hiervoor in het wachttijd menu het blokje “from 
wachttijd set Enabled to: true” en verander de “true” in “false” 
(hij moet namelijk uit).

Kies vervolgens links bij “reactietijd” voor hetzelfde blokje 
maar laat deze wel op true staan (hij moet namelijk aan).
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TIP! Je kan ook een van de eerder gebruikte background 
knopjes selecteren en knippen en plakken met Ctrl + C en 
Ctrl + V

Controleer of jouw wachttijd blokje er hetzelfde uitziet 
voor je doorgaat naar de test stap.
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Na al dat gepuzzel met functies en variabelen is het wel 
eens tijd om je app te testen op wat ie nu doet. Dit is ook 
een goede manier om te zien of je code klopt. 

Voordat je echt kan gaan testen moet je nog even de functie 
toevoegen aan je ‘Button1’ blokje. 

 1. Delete hiervoor eerst het groene stukje code dat je 
bij de eerste test hebt gebruikt in het “when Button1 Click” 
blok.

 2. Sleep nu vanaf het menu “Control” de volgende knop 
daar voor in de plaats:

Dit blok is uitermate belangrijk bij programmeren en is in 
alle programma’s die je gebruikt terug te vinden. Het “als … 
dan …” blok. Dit blokje zegt: als er aan de eerste voorwaarde 
wordt voldoen, doe dan het volgende. Voor de test wil je 
dat als je variabele app status op zijn beginwaarde staat 
(“OPEN”), de functie gaNaarStart wordt geactiveerd zodat je 
het spel kan gaan spelen.

 3. Kies bij het menu voor “Logic” en sleep het bovenste 
blok achter het “if” gedeelte.

 4. In het eerste lege vlakje zet je “app status” (bij 
“Variables”) en in het tweede lege vlakje een tekstvlak (“Text”) 
met de tekst: “OPEN”.

 5. Selecteer vervolgens bij “Functions” je net 
aangemaakte functie gaNaarStart en plek dit er net onder 
achter “do”.

test stap

6
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Je kan nu je app testen met de ‘Live Test‘ knop:

Kijk of je scherm eerst rood wordt en na een willekeur aantal 
seconden (tussen de 1 en 5) verandert in groen, met de juiste 
tekst erbij. Mocht dit niet het geval zijn controleer dan eens 
goed je code. Kijk of alles op de juiste plek staat (en goed vast 
is geklikt) en kijk naar de hoofdletters en spelling. Mocht je er 
niet uitkomen vraag dan de docent om hulp.

7
Je bent al een heel eind met je app, goed bezig! Nu ben je 
aangekomen bij een belangrijk onderdeel, namelijk het 
bijhouden van de score (de reactietijd). Uiteindelijk draait 
het er natuurlijk om wie de snelste tijd kan scoren bij een 
reactietijd app. Hiervoor heb je een nieuwe variabele nodig, 
genaamd reactie. 

 1. Maak (zoals bij stap 1) een variabele aan en verander 
de naam in “reactie”.

 2. De reactietijd begint altijd op 0. Kies hiervoor in 
het menu “Math” een klein cijferblokje en klik dit vast aan je 
reactie variabele.

 3. De reactietijd timer die je in stap 3 hebt geactiveerd 
maakt gebruik van de (interne) timer van je telefoon. De app 
moet ook nog deze tijd bijhouden om de score uiteindelijk 
te kunnen laten zien. Hiervoor moet je nieuw aangemaakte 
variabele “reactie” met 1 milliseconde worden verhoogt 
iedere keer als de timer omhoog gaat. Kies hiervoor bij 
“reactietijd” weer het bovenste gele blok:
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Tip! Dit kan ook door middel van kopiëren en plakken
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 4. Om de variabele te veranderen heb je weer wat 
wiskunde nodig. Om te beginnen kies je bij “Variables” het 
blokje: “set app status to:” en verander met het uitklapmenu 
“app status” in “app reactie”. Plak hieraan vast het volgende 
wiskunde (“Maths”) blokje:

In plaats van 1 + 1 moet natuurlijk de variabele reactie met 
+ 1 toenemen. Selecteer hiervoor bij “Variables” het losse 
blokje “app reactie” in plak dit over de voorste 1.

 5. Ook moet de reactietijd worden weergegeven boven 
in het scherm in het Design onderdeel scoreLabel, zodat jij 
als gebruiker weet wat je reactietijd is. Selecteer hiervoor in 
het menu “scoreLabel” het blokje dat je hiernaast ziet:

Sleep dit blok onder het vorige blokje. Kies nogmaals in 
“Variables” het losse blokje “app reactie” en plak deze over 
het lege tekstvlak “ “.

Eindresultaat stap 4:
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Als je wilt kan je testen of de timer ook echt begint met 
lopen als je het spel start.
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Als het spel is gestart zijn er twee mogelijke uitkomsten:

 - De speler drukt te vroeg, als het scherm nog rood is, 
-> te vroeg geklikt, probeer het opnieuw

 - De speler drukt zodra het scherm groen wordt en het 
spel is afgelopen -> finish scherm met score

Hiervoor zijn er twee nieuwe ‘Functions’ nodig net zoals je 
bij stap 2 hebt gemaakt. Als je gaat programmeren kan je 
dat op verschillende manieren aanpakken. Je kan kijken wat 
er allemaal mogelijk is met de code (programmeertaal) die 
je hebt en hoe je die in elkaar kan passen. Dit is wat je tot 
nu toe hebt gedaan. Of je kan kijken naar een eindresultaat, 
en dan proberen er te komen door zelf op onderzoek uit te 
gaan. 

Dit is wat je in de komende stappen gaat doen, waar jouw 
kennis als nieuwe programmeur op de proef wordt gesteld. 
Als je even niet meer weet wat je moet doen kan je altijd 
teruglezen in deze handleiding of een vraag stellen aan de 
docent.

7
 1. Kies bij “Functions” het bovenste paarse blok en 
verander “do something” in “gaNaarTeVroeg”.

Dit is het beginpunt van je nieuwe functie voor wanneer 
iemand te vroeg klikt. 

Dit is hoe het er uiteindelijk uit moet komen te zien:
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 2. Probeer nu zelfstandig het blok van de vorige pagina 
na te maken aan de hand van het plaatje en deze tips:

8
Ben je er helemaal uitgekomen bij stap 5? Super knap! Je 
bent al goed op weg om een programmeur te worden. In 
deze stap ga je hetzelfde doen voor de Finish-functie, maar 
dan nog een klein beetje moeilijker.

 1. Begin weer met een lege functie, maar noem hem 
deze keer “gaNaarFinish”:

 2. Voor je weer aan de slag gaat, bekijk het eindresultaat 
eens goed. Er zit namelijk een nieuwe variabele in die we 
nog niet hebben aangemaakt. Kun jij ontdekken welke dat 
is?

De nieuwe variabele die wordt gebruikt is “vorigeScore”. 
Deze zorgt ervoor dat de behaalde score in beeld blijft staan 
nadat het spel is afgelopen. 

Voordat je de bovenstaande functie na kan maken zal je dus 
eerst die variabele aan moeten maken:

Tip! Vergeet het cijfer blokje met de “0” niet toe te voegen.
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Tips!

 - Kijk goed naar de kleuren van de blokjes, misschien 
kan je ze herkennen in het linker menu.

 - Kijk goed naar de namen in de blokjes, ook deze vind 
je terug in het linker menu.

 - Soms zijn er al wat dingen ingevuld in de blokjes die 
je kiest, let goed op dat de juiste variabele tekst en waarde 
geselecteerd wordt.

 - Let op hoofdletters en typfouten.

8
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9
Voordat je alles aan elkaar gaat koppelen in de laatste stap 
moet er nog één nieuwe functie worden gemaakt. Namelijk 
een functie om het spel weer opnieuw op te starten. Gelukkig 
is dit een gemakkelijke functie die jij met al je ervaring zo in 
elkaar zet. 

 - Kies een nieuwe functie en noem hem: “gaNaarOpen” 
en zet er de volgende blokken in:

10
Je bent aangekomen bij de laatste stap voor het maken van 
je eigen reactietijd app! In deze stap ga je alles wat hiervoor 
gecodeerd is aan elkaar koppelen. Met andere woorden: je 
gaat de grote knop ‘Button1’ vertellen wat ie moet doen.

Je hebt hier al een klein beetje mee gewerkt in de test stap 
tussendoor en als het goed is staat die knop nog ergens op 
je scherm:
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Alleen moeten hier natuurlijk nog wat functies aan worden 
toegevoegd. Dit gaat allemaal aan de hand van de “als … dan 
… “ blokjes, of blokken die hier op lijken zoals “als … dan … en 
anders … “.

 1. Om te beginnen moet de “if: … do: …” knop die er 
nu in staat worden uitgebreid. Dit doe je door op het blauwe 
tandwieltje te klikken. Je ziet dan het volgende:

In het witte vlak aan de rechterkant staat wat je nu hebt 
(alleen een “if: … do: …”) en links in het grijze blok staat wat 
je kan toevoegen. Selecteer het “else if” blokje en klik deze 
onder vast aan het “if” blokje:

Tip! Klik nogmaals op het blauwe tandwieltje om het menu 
weg te halen.

De app weet nu alleen wat ie moet doen als de “status” 
variabele op “OPEN” staat. Je gaat nu toevoegen wat ie moet 
doen als ie de waarde “START” heeft.

 2. Selecteer het groene vlak achter de bovenste “if” 
moet je rechtermuis en klik op “Duplicate”. Plak het blokje 
door middel van Ctrl + V en sleep het vast aan je nieuwe “else 
if:”. Verander vervolgens de tekst “OPEN” in “START”.

 3. Je gaat nu een extra laag toevoegen in dit blok door 
middel van nóg een “if … do …” blok. Selecteer dit blok links 
bij “Control” en klik hem vast aan de onderste “do”, die nog 
open is.

De app moet namelijk controleren of de speler te vroeg of 
op tijd klikt. Dit doe je aan de tijd van de “wachttijd” timer. 
Namelijk als deze nog aan staat is de speler te vroeg, en 
anders is de speler op tijd.
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 4. Om dit te controleren kies in het linker menu bij 
“wachttijd” voor het blok: “from wachttijd get Enabled”, en 
plak dit aan het open “if” blok. Bij het do gedeelte voeg je de 
functie: “gaNaarTeVroeg” toe, vanuit “Functions”.

 5. Selecteer nu het tweede blauwe tandwieltje en voeg 
een “else” knop toe:

Aan de “else” die nu tevoorschijn is gekomen hang je een 
functieknop (“Functions”): “gaNaarFinish”

Je blokje voor ‘Button1’ zou er nu als volgt uit moeten zien:

 6. Er hoeft nu nog maar één functie worden toegevoegd, 
namelijk de functie om het spel weer opnieuw te beginnen. 
Hiervoor selecteer je eerst het bovenste blauwe tandwieltje 
en voeg je een “else” toe:

De “else” die nu erbij is gekomen vul je op met de functie 
gaNaarOpen.
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Controleer het totale blokje goed! Kijk of alles op de juiste 
plek aan elkaar vast zit en of alles is opgevuld. Dit is de kern 
van je app die alles wat je hier voor hebt gemaakt aan elkaar 
linkt.
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Gefeliciteerd, je app is klaar!! Op de volgende pagina vind je 
een overzicht van de volledige code, mocht je alles nog een 
keer willen controleren. Je kan nu je app gaan testen en aan 
de slag met je zelfgemaakt reactietijd spel
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Speel maar eens even met de Reactietijd app die je hebt 
gemaakt. Wat is de beste score die jij en je klasgenoten 
kunnen halen?

Terwijl je ermee speelt kun je misschien ook bedenken 
wat een goede uitbreiding van de app zou zijn, om ‘m nog 
completer te maken. Mis je nog iets? Zou je willen dat de app 
iets anders ook kan?

Bijvoorbeeld:

 a) Laten zien wat de beste score tot nu toe is

of:

 b) een ander bericht sturen dan “Goed zo” als iemand 
heel langzaam reageert

Deze twee uitbreidingen worden hieronder uitgelegd, zodat 
je die aan je app kan toevoegen. Je mag zelf kiezen welke je 
eerst wil doen! Je mag zelfs iets heel anders proberen toe te 
voegen wat niet in deze handleiding staat.

Uitbreidingen

Beste score opslaan
 1. Om de beste score op te slaan zullen we weer een 
extra variabele moeten aanmaken:

 2. De beginwaarde die we nu instellen is een groot 
getal, zoals een miljoen. We willen namelijk als de speler voor 
het eerst een reactietijd neerzet, dat dit meteen als beste 
score wordt ingesteld. 

1
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Hoe kleiner de reactietijd, hoe beter natuurlijk. Dus we 
moeten beginnen met een hele slechte score, want als we 
hier met 0 zouden beginnen kan het nooit verbeterd worden!
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 1. We moeten de beste score natuurlijk wel kunnen 
laten zien op het scherm. Ga dus naar het Design tabblad:

 2. In het linker menu bij Add Components scroll je naar 
beneden totdat je Row tegenkomt. Die sleep je bovenin de 
grote blauwe knop:

2



Reactietijd app maken | Pagina 97 

2



Pagina 98 | Reactietijd app maken

 3. Daarna ga je in het linker menu opzoek naar Labels 
(scroll weer naar boven). Sleep er 3 in de Row die je net hebt 
toegevoegd:

 4. Klik dan op de Row en verander in het rechter menu 
de Height naar Fit contents.

 5. Klik dan op elk van de Labels en verander de Font 
Size naar 20.

 6. Verander dan ook de text naar Beste score:

 7. Dan, alleen voor het linker label: ga naar Width en 
verander dit naar Relative Size.

 8. Typ daarna er onder “50%”

 9. Klik dan op het middelste label en verander helemaal 
bovenin het rechter menu de naam. Klik hiervoor eerst op 
het potloodje (waar Rename bij staat).

 10. Geef de naam “besteScoreLabel”
 LET OP DE HOOFDLETTERS!

We zijn nu klaar met de extra opmaak die we nodig hebben.

Ga dus terug naar het Blocks tabblad.
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3
We gaan iets toevoegen aan de gaNaarFinish functie. We 
moeten checken of de score die de speler zojuist heeft 
behaald beter is dan de beste score. Voeg dus een “if … do 
...” blok toe. (Als je de andere uitbreiding al hebt gedaan dan 
kan dit er gewoon achteraan.)

 1. Vul het blok vervolgens zoals in het volgende plaatje.

Het lichtgroene blok met de ongelijkheid (met het < teken, 
ofwel kleiner-dan-teken erin) kun je vinden bij Logic. 

Kun je uitleggen waarom we “<” moeten hebben en niet “>”? 

Als je dit nog niet snapt, test dan maar eens door een paar 
keer te spelen wat er gebeurt als je de foute ongelijkheid 
neemt.

We hebben het titelLabel zelfs even veranderd om de speler 
te laten weten dat hij/zij een nieuwe highscore behaald heeft.

 1. Als er weer een spel achteraan wordt gespeeld, 
moet dit bericht natuurlijk weer weg. Zet de titel dus weer 
terug naar “Reactietijd” in de gaNaarOpen functie:

4
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Top! Nu is deze uitbreiding klaar. Hier het overzicht:
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Verschillende berichten
In deze uitbreiding gaan we ervoor zorgen dat het bericht 
dat de speler terug krijgt van de app afhangt van zijn score. 

Bijvoorbeeld:

score:    bericht:
0 – 10 ms    “Wauw!”
10 – 20 ms    “Goed zo :)”
20 – 30 ms    “Prima”
langzamer dan 30 ms  “Sloooom…”

Dit kunnen we doen door in de gaNaarFinish functie een “if 
… do …” blok toe te voegen. Met het tandwieltje kun je meer 
“else if” stukken erbij plaatsen. Eindig met een “else” stuk.

(Als je de andere uitbreiding al gedaan hebt, dan kan dit er 
gewoon nog achteraan.)

1

1
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Vul dan de gaten in, bijvoorbeeld zoals in het plaatje dat je 
hiernaast ziet. Je mag ook zelf berichten bedenken natuurlijk.

Het enige wat we nog willen verwijderen is het groene blokje 
code waarin we oorspronkelijk het bericht instelde (geel 
omlijnd in het plaatje hiernaast). 

Klik erop en druk op “delete” op je toetsenbord.

2

3

Je bent klaar! Als het goed is ziet je code er nu zo uit als in 
het plaatje op de volgende pagina. Je mag natuurlijk nog veel 
meer verschillende berichten toevoegen! Je zou bijvoorbeeld 
bij elke 5 milliseconden (of nog minder) een ander bericht 
kunnen laten zien in plaats van bij elke 10 milliseconden.
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Apps installeren

Je hebt tot nu 
toe gebruik 
gemaakt van 
de Thunkable 
app om jouw zelf 
gemaakte app te 
testen, maar je kan 
hem ook als echte 
app installeren. Zo 
kan je hem allebei op je 
telefoon zetten, zonder in 
te loggen met je account, 
en kan je hem zelfs delen! 
Hou er wel rekening mee dat 
na het installeren van de app 
hij definitief is. Dat betekent dat 
als je nog dingen wil veranderen 
via de Thunkable website, dit niet 
mee verandert in de app. Dan 
zal je hem weer opnieuw moeten 
installeren. Het werkt net iets anders 
voor Android telefoons en iPhones. 
Let dus goed op welke stappen je volgt.
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 1. Log in op de x.thunkable.com website

 2. Open het project waar je app in staat

 3. Selecteer rechtsboven het menu “Download” en klik 
op “Download iOS App”

 4. Voer je e-mail in en druk op “Send”
Thunkable gaat nu je app klaar maken om te installeren op je 
telefoon. Dit kost even wat tijd, ongeveer 15 minuten. Zodra 
het klaar is ontvang je direct een mailtje.

 5. Open het mailtje op je telefoon en selecteer de “Tap 
to Download” knop, selecteer op de website die opent de 
“download” knop en vervolgens “Installeer” op de pop-up

Als je de app probeert te openen zal je de melding krijgen die 
hier rechts ziet:
 
Om de app werkend te krijgen zal je hem toestemming 
moeten geven. 

iphone
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 6. Ga op je telefoon naar “Instellingen” -> “Algemeen” 
en selecteer onderaan “Apparaatbeheer”

 7. Selecteer “Rappidly Inc” en druk op “Vertrouw 
‘Rappidly Inc’”

Je app is nu klaar voor gebruik!
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 1. Log in op de x.thunkable.com website

 2. Open het project waar je app in staat

 3. Selecteer rechtsboven het menu “Download” en klik 
op “Download Android App”

 4. Selecteer bij het apk bestand dat wordt gedownload 
de optie “Weergeven in map” 

 5. Stuur dit bestand naar je telefoon, door bijvoorbeeld 
het als bijlage te versturen in een email naar jezelf. 

Voordat je het apk bestand (de app) kan installeren moet je 
eerst toestemming geven voor het installeren van externe 
apps. 

 6. Ga op je telefoon naar “Instellingen” > “Beveiliging” 

 7. Zet het knopje bij “Onbekende bronnen” op aan, en 
druk op “OK” bij de pop-up

 8. Open nu het apk bestand op je telefoon, uit 
bijvoorbeeld je e-mail die je naar jezelf hebt gestuurd.

 9. Installeer de app

Je app is nu klaar voor gebruik! 

Android
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