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Snel op weg met Scratch 2

1 Online versie (website)

Scratch is een gratis computerprogramma waarmee je je eigen programma’s, spelletjes 

en digitale verhaaltjes kan bouwen! Scratch werkt op Windows, Mac of Linux 

computers, maar werkt niet op een iPad of Android tablet. Momenteel wordt er wel 

gewerkt aan een tablet versie (Scratch Junior), maar die is nog niet af...

De makkelijkste manier om met Scratch aan de slag te gaan is met de 

online versie: je hoeft dan immers helemaal niets op je computer te 

installeren! Hiervoor heb je wel een goede internetverbinding nodig. Dat is 

thuis meestal geen probleem, maar dit durft al wel eens mislopen als je 

bijvoorbeeld met velen tegelijkertijd op hetzelfde draadloze netwerk zit.

Surf naar de website scratch.mit.edu

Klik op Maak en je bent vertrokken!
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2 Offline versie
(Geïnstalleerd op je computer)
Scratch kan je ook op je computer installeren: zo kan je zelfs in het midden 

van de woestijn Scratchen, zonder internetverbinding :-)

Om Scratch op je computer te 

kunnen draaien moet je eerst 

‚Adobe AIR’ op je computer 

installeren. Dit vind je op  

 get.adobe.com/air

Daarna kan je Scratch zelf installeren vanaf 

scratch.mit.edu/scratch2download

(Scratch 2.0 installer)

3 ¿Hablas Inglés?
Natuurlijk is Engels oefenen ook supercool, maar als je liever in het 

Nederlands werkt dan kan je de taal instellen door links bovenaan op het 

wereldbolletje te klikken

Of maak indruk op je vriendjes, en stel 

Scratch in op Russisch of Chinees ;-)



4 Bouwen maar!
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Zelf computerprogramma’s bouwen is megacool! Jij bent dan de baas, en 

de computer zal precies doen wat jij hem zegt!

Het lijkt een beetje op het maken van 

een film. Je kiest eerst je acteurs. In 

Scratch noemt men dit Sprites

Jij bent de baas, dus jij mag 

zeggen wat de sprites 

moeten doen! Dit doe je 

door SCRIPTS te bouwen.

Scripts bouw je door blokjes 

met instructies aan elkaar 

te puzzelen. Er zijn blokjes 

om te bewegen, geluidjes 

te maken, te rekenen,...

Op scratch.mit.edu/HELP vind je superveel tips 

om Scratch programma’s te bouwen!

stap-voor-stap-introductie
Bouw je eigen disco-poes in een paar stappen!

Scratch-kaarten
Moet je zeker proberen! 12 kaartjes met korte opdrachten 

waarin je de basisprincipes van Scratch leert gebruiken.
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5 Projectje bewaren
Want weggooien is jammer...
Zowel met de online als de offline versie kan je je project bewaren in een 

map op je computer, net zoals je een Word document of een powerPoint 

presentatie zou bewaren:

online offline

6 Scratch account
Op de Scratch website kan je een eigen persoonlijke Scratch account 

aanmaken! Dit doe je door op te klikken:,Word Scratcher’ 

Met je Scratch account kan je projecten bewaren en delen op de Scratch website. Zo 

kan je aan heel de wereld laten zien wat je gebouwd hebt!



P.5

7 Nog betEr mixen dan Regi!
(Enkel met de online versie)

Heb je een cool project op de scratch 

website gevonden, en vraag je je af hoe 

dit gemaakt werd? Je kan elk project van 

binnen bekijken! Zo zie je welke sprites en 

scripts er gebruikt werden.

Je kan zelfs je eigen versie van een 

gedeeld project maken! Dit doe je door op 

de knop  te klikken. Er wordt dan 

een kopie van dit project bij jouw scratch 

projecten bewaard.

REMIX

8 Een studio vol projecten!
(Enkel met de online versie)

In een Studio kan je projecten van 

verschillende Scratchers verzamelen. Je kan je 

eigen studio maken met een klik op de knop!

Je kan ook andere scratchers beheerder 

(curator) maken van je studio. Ook zij 

kunnen dan projecten toevoegen en 

verwijderen in de studio.

Studio’s kunnen superhandig zijn om bijvoorbeeld al je klasprojecten te verzamelen, of 

de coolste projecten van je favoriete Scratchers!

Veel prOgrammeerplezier!


