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1 Inleiding (241) 
 
In het kader van de cursus Human Interaction Design van de opleiding elektrotechniek aan de Hogeschool Utrecht 
wordt de studenten gevraagd een proof of concept tool te ontwikkelen voor een fictieve opdracht van een bedrijf dat 
de spellingsvaardigheid van kinderen wil verbeteren. 
 
Voor de uitwerking van deze opdracht is het nodig dat men zich verdiept in de belevingswereld van een ander. In de 
cursus worden verschillende methoden aangereikt om een ontwerp te maken dat zich richt op een specifieke 
doelgroep, of om bepaalde effecten te behalen. Men leert aldus om te ontwerpen met een plan en een doel, anders 
dan alleen maar omdat het leuk is, of alleen gericht op de ontwerper zelf of zijn of haar “soortgenoten”. Het 
begeleidende boek Universal Principles of Design beschrijft 125 concepten die kunnen helpen bij het ontwikkelen van 
een goede gebruikerservaring. Daaruit kiest de student er drie die daadwerkelijk gebruikt worden bij het maken van 
het proof of concept. 
 
In dit verslag worden het ontwerpproces en het resultaat beschreven. Het proces begint met een plan van aanpak. 
Daarna volgt een beschrijving van de drie gekozen ontwerpprincipes en hoe zij terugkomen in het ontwerp. Een ander 
ontwerpprincipe is de persona, dat gebruikt wordt om een beeld van de doelgroep te krijgen. In hoofdstuk 4 worden 
de gemaakte persona’s beschreven, en de feedback van de gebruikers op het proof of concept. Hoofdstuk 5 tenslotte 
beschrijft de oplossing, het resultaat, voornamelijk aan de hand van de programmacode. 
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2 Aanpak (621) 
 
Om op gestructureerde wijze van de vraag naar de oplossing te komen, is een plan van aanpak nodig, in dit geval een 
research framework (zie figuur 1). Als het plan goed is en nuttig blijkt te zijn, zal het leiden tot, of althans meehelpen 
aan, een goed resultaat. Er is dus een pad nodig, maar ook een beginpunt. Dit beginpunt is de centrale vraag van de 
opdracht: “Hoe maak ik een proof of concept met een Arduino om kinderen van 7 tot 10 jaar oud te laten oefenen met 
dt-spelling?” 
 
De eerste paar stappen op het pad worden aangereikt door de cursus. Ten eerste zal men kinderen in de doelgroep 
moeten vinden en daarvan een profiel maken, een zogenaamde persona. Dit is gedaan door familie in te schakelen: 
twee neefjes van de auteur vielen ongeveer in de doelgroep. Aan de hand van een informeel gesprek met de 
kinderen, maar wel met een paar gerichte vragen, zijn twee persona’s samengesteld. Onder andere is nagevraagd wat 
voor computerervaring de kinderen hebben en wat hun interesses zijn. Een uitgebreidere beschrijving hiervan staat in 
hoofdstuk 4. De uitgewerkte persona’s staan in bijlage A. 
 
Ten tweede wordt gevraagd om een elevator pitch van 2 minuten over een gekozen ontwerpprincipe uit het boek 
Universal Principles of Design (Lidwell, 2010). Er is gekozen voor “Feedback Loop”. De zoektocht naar een geschikt 
principe voor deze pitch leidde tot veel bladerwerk in het boek en een goed overzicht van de mogelijkheden. Het 
gekozen principe sprak aan omdat het bijzonder toegesneden lijkt op het leerproces met deze tool: verbeteren door 
oefening. Een uitgebreidere beschrijving staat in paragraaf 3.1. 

 
Figuur 1: research framework 
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Daarna begon het echte denkwerk: een eigen proof of concept. Omdat een Raspberry Pi met kleurenscherm 
voorhanden was, viel de keuze daarop. Het idee was om het concept te ontwikkelen op de Arduino (tevens een 
voorwaarde van de opdracht), en daarnaast een fysieke verbinding en een communicatieprotocol te bedenken om de 
informatie naar de Raspberry Pi te krijgen. Daarna zouden de twee tot één geheel geïntegreerd kunnen worden. Het 
scherm bood breakout-pins voor een I2C-verbinding, maar softwarematig bleek het lastig om de Raspberry Pi als slave 
te laten fungeren. In het kader van deze cursus ging het te ver om dat compleet uit te zoeken. Gekozen is voor een 
seriële verbinding via USB. De Arduino wordt daarmee meteen gevoed. 
 
Op de Raspberry Pi zou de informatie op verschillende manieren verwerkt en gepresenteerd kunnen worden. A priori 
werd besloten dat de presentatie het volledige scherm zou moeten gebruiken. Twee eenvoudige manieren om dat te 
bewerkstelligen zijn Pygame en Processing. Pygame is een bibliotheek voor grafische, geluids- en interactieapplicaties. 
Eigenlijk vergelijkbaar met Processing, maar dan voor de programmeertaal Python en meer low-level. Omdat in het 
kader van de cursus al ervaring was opgedaan met Processing, viel daar de keuze op. In feite fungeerde de Raspberry 
Pi dan ook niet anders dan een laptop met een Arduino aan een USB-kabel, met Processing voor de weergave. In 
hoofdstuk 5 volgt een uitgebreidere beschrijving van de oplossing. 
 
De volgende mijlpaal was het demonstreren van de oplossing aan de docent, en het testen van de tool met de 
kinderen. Gevreesd werd voor een slechte test omdat het gebruikte breadboard kapot bleek te zijn en de bloedig 
vervaardigde behuizing (zie figuur 4 in bijlage B) verwijderd moest worden om dat te herstellen. Het viel uiteindelijk 
reuze mee: de test verliep goed. 
 
De laatste stap in het plan van aanpak was het schrijven van dit verslag. Het leek logisch van tevoren: eerst doen, dan 
vertellen wat je gedaan hebt; maar juist het verslag was een struikelblok voor het halen van de eerste opleverdatum. 
Het zou beter geweest zijn om delen van het verslag al eerder te schrijven. 
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3 Toegepaste principes 
De drie onderstaande ontwerpprincipes komen uit het boek “Universal Principles of Design” (Lidwell, 2010). 

3.1 Principe 1: Feedback Loop (300) 
Een relatie tussen variabelen in het systeem waarbij de gevolgen van een actie teruggaan in het systeem en de 
toekomstige uitvoer beïnvloeden. Het gaat om eenzelfde soort terugkoppeling als bij een opamp, waarbij 
tegenkoppeling leidt tot stabilisatie en meekoppeling tot onbeperkte groei. Dit principe komt op verschillende 
manieren terug in het ontwerp. 
 
Ten eerste is er visuele feedback naar de gebruiker: een plaatje van een blije hond bij een goed 
antwoord en een bedroefde hond bij een fout antwoord. Het idee is dat de gebruiker liever een 
blije dan een bedroefde hond ziet, en dus meer en meer zijn best zal doen om geen fouten te 
maken. Dat is zogenaamde positive feedback of meekoppeling, die hopelijk zal leiden tot 
spellingsperfectie, tenminste in de beschikbare oefenzinnen. 
 
Ten tweede wordt het vorige antwoord op elke vraag bewaard, om 
mee te nemen in de beoordeling van het nieuwe antwoord. In plaats 
van twee uitkomsten, goed en fout, zijn er zo zes verschillende 
uitkomsten: meteen goed, twee keer goed, eerst fout dan goed, 
meteen fout, twee keer fout, en eerst goed dan fout (zie 
schermafbeelding rechts). Het spel geeft dan ook zes verschillende 
beoordelingen, zoals te zien op de schermafbeeldingen in figuur 7 tot 
en met 12 in bijlage C. Dit is negative feedback of terugkoppeling, 
waarbij de hogere specificiteit leidt tot meer inzicht in de prestatie en daardoor stabilisatie van de emotionele 
zwenkingen naar aanleiding van de beoordeling. 
 
Ten derde wordt heel eenvoudig elk goed of fout antwoord per zin en in totaal opgeteld en bijgehouden, waardoor de 
uitvoer, in dit geval het scorebord, telkens aangepast wordt na elke vraag. Dit is positive feedback die zowel goed als 
slecht kan uitpakken, afhankelijk van de persoonlijkheid van de gebruiker. Een overweging voor een verbeterde versie 
zou kunnen zijn om het scorebord optioneel te maken. 
 

3.2 Principe 2: Colour (321) 
Kleurgebruik kan functioneel zijn om aandacht te trekken, onderdelen te groeperen, betekenis te geven, en kan voor 
esthetische overwegingen gebruikt worden. 
 
De spellingsvragen worden telkens gevolgd door drie mogelijke antwoorden. Op het bedieningspaneel zitten drie 
knoppen die overeenkomen met de drie op het scherm getoonde opties. Om de overeenkomst in betekenis aan te 
duiden, zijn alle drie de opties altijd rood, wit en blauw, en staan naast de knoppen de getallen 1, 2 en 3 ook in rood, 
wit en blauw. Zie figuur 4 in bijlage B. Helaas moest dit omhulsel van het bedieningspaneel verwijderd worden nadat 
het onderliggende breadboard kapot bleek. Uiteindelijk bleek ook dat de kinderen zonder deze kleuren geen moeite 
hadden om de juiste knop bij de juiste vraag te houden. Waarschijnlijk was de Mapping (zie UPoD blz. 152) goed 
genoeg doordat de knoppen net als de opties onder elkaar stonden. 
 
Een andere kleurbetekenis zit in het scorebord, waar de scores goed en fout respectievelijk groen en rood zijn. 
Achteraf gezien wellicht niet een optimale keuze, omdat op deze manier twee keer hetzelfde rood een verschillende 
betekenis heeft. 
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Op het beoordelingsscherm, waar de juiste optie herhaald wordt, moet oranje de aandacht trekken. De correcte 
spelling wordt zo bevestigd en versterkt. De andere tekst is altijd zwart, om juist minder aandacht te trekken. De 
sluitknop en resetknop die op elk scherm staan, hebben ook een aandachttrekkende kleur. Die laatste had beter wat 
minder gekleurd kunnen zijn, want reset is normaal gesproken niet nodig. 
 
De drie opties zijn door de bekende driekleur meteen gegroepeerd. De twee scoreborden zijn ook gegroepeerd als 
één blok door ze in dezelfde kleuren (en vorm) weer te geven. 
 
De drie hoofdkleuren oranje, rood, wit en blauw zijn tevens met esthetische overwegingen gebruikt; ze staan mooi bij 
elkaar, zoals al heel lang bekend in Nederland. Deze vier kleuren komen ook terug op het bedieningspaneel, zelfs 
nadat het omhulsel verdwenen is. Zie figuur 2 in bijlage B. 
 

3.3 Principe 3: Readability & Legibility (322) 
Leesbaarheid komt in twee vormen: 

• Legibility: visuele duidelijkheid, gebaseerd op lettertype en -grootte, contrast, afmeting van het tekstblok, en 
ruimte tussen de regels. 

• Readability: begrijpelijkheid, gebaseerd op complexiteit van woorden en zinnen. 
 
Het gebruikte scherm is tamelijk klein: 4 inch diagonaal en 800 bij 480 pixels. Daarnaast worden er gedetailleerde en 
contrastrijke foto’s gebruikt als achtergrond. Om de legibility toch te waarborgen, zijn de volgende keuzes gemaakt: 

• Schreefloos, proportioneel, vetgedrukt, geometrisch lettertype (Arial Rounded MT Bold). De lage resolutie 
maakt dat schreefloos beter leesbaar is dan met schreef. Proportioneel is altijd beter leesbaar. Vetgedrukt en 
weinig details of afwisseling is duidelijker en dus beter leesbaar op het kleine scherm. 

• Nooit meer dan vijf regels op het scherm. Op het keuzescherm (zie figuur 6 in bijlage C) staan de vraag, drie 
keuzemogelijkheden en een bedieningsaanwijzing. Door deze beperking kan het type vrij groot gekozen 
worden en is de tekst altijd goed leesbaar. 

• Een contrastrijke achtergrond voor elke tekst, een outline. Door de tekst verschoven af te drukken in een 
contrastkleur (acht keer in een vierkant er omheen, daarna de hoofdkleur in het midden), komt hij los van de 
achtergrond en blijft daardoor leesbaar tegen de onvoorspelbare kleuren en contrasten van de wisselende 
foto. 

• Elke zin, dus het tekstblok, blijft altijd op één regel, met voor extra leesbaarheid nog iets minder dan de 
aanbevolen 10 à 12 woorden per regel. 

• Ruimte tussen de regels is meer dan de aanbevolen afstand (dat is 1 tot 4 punten meer dan het type), mede 
vanwege de outline-gloed die ruimte inneemt, en weer vanwege de contrastrijke achtergrond. Met niet meer 
dan vijf regels per scherm is er overigens ruimte genoeg voor deze extra spacing. 

 
Voor de readability zorgen eenvoudige en korte zinnen. Er is gekozen voor variatie in werkwoordsvormen, maar niet 
voor smerige truken om deze vormen te verbergen in lange zinnen. Dit benadrukt de basis van de spellingsregels, wat 
misschien voor de doelgroep de beste keuze is. 
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4 Persona’s (650) 
 

4.1 Doelgroep 
De doelgroep staat in de opdracht voor dit vak beschreven als: kinderen tussen de 7 en 10 jaar. De docent van het vak 
gaf aan dat iets ouder ook nog aanvaardbaar was. In verband met de directe beschikbaarheid van twee bepaalde 
kinderen, namelijk twee neefjes van schrijver dezes, is in de uitwerking van de opdracht gebruik gemaakt van die 
speelruimte naar boven. De kinderen waarmee het prototype getest is, zijn daarom 10 en 12 jaar oud. 
 

4.2 Benadering van de doelgroep 
Omdat verder geen eisen gesteld zijn aan de kenmerken, interesses, kennis of vaardigheden van de doelgroep, was 
het nuttig om daarover van tevoren informatie te verzamelen. Dat is gedaan door middel van een kort, mondeling 
interview met beide kinderen, waarbij de aantekeningen uitgewerkt zijn tot twee persona’s die in bijlage A staan. De 
persona’s zijn dus niet fictief maar realistisch. Normaal zou men in het kader van een uitgebreid marktonderzoek 
meerdere interviews samenvatten tot een paar verschillende, kenmerkende persona’s die niet één-op-één met een 
persoon overeenkomen. 
 

4.3 Conclusie over de uitgewerkte persona’s 
Aan de hand van de opgenomen antwoorden zijn verschillende conclusies te trekken vooraf. 

• Er valt te verwachten dat beide kinderen voldoende computervaardig zijn om met een scherm en 
drukknopjes om te gaan. 

• De genoemde interesses en bezigheden bieden voldoende aanknopingspunten om iets te ontwerpen wat zij 
leuk, mooi of interessant zullen vinden. 

• Iemand van 10 die “best wel”, en iemand van 12 die “niet echt” goed is in spelling kunnen ongeveer op 
dezelfde manier bediend worden. 

 

4.4 Interactie met de doelgroep 
De reacties waren tamelijk tot behoorlijk enthousiast. Vooraf waren uitspraken te noteren zoals: “Mooi! Supercool 
scherm! Echt goed! Ik vind dat lichtje ook leuk,” en “Leuk. Het ziet er goed uit. Ja, mooi hoor.” Na uitleg over het 
ontbreken van de afdekking, zie figuur 4 in bijlage B, waren de reacties begrijpend maar ook enigszins onverschillig. 
Het maakte hen kennelijk niet uit dat het bedieningsgedeelte er kaal uitzag, of dat de knopnummering ontbrak. 
 
Beide kinderen, en ook hun moeder, bleven uit zichzelf doorklikken naar volgende vragen tot hen gevraagd werd te 
stoppen. Allen keken na enige oefening onophoudelijk naar het scherm en konden de knoppen automatisch vinden. 
Kennelijk boden de eenvoudige vragen, de afwisselende plaatjes, het scorebord en de betrouwbare bediening een 
goede combinatie van uitdaging, afleiding en gemak die nodig was om geïnteresseerd te blijven. 
 

4.5 Feedback van de doelgroep 
Na vragen over specifieke feedback: “Wat vond je leuk of goed?” en “Hoe kan het leuker of beter?” kwamen de 
volgende complimenten (+) en suggesties (-) van de kinderen: 
+ Leuke hondjes 
+ Leuke kleuren 
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+ Het is leuk om te spelen 
+ Hij doet het goed 
- Ook andere spellingsdingen 
- Hij moet geluiden maken 
- De regel geven als het fout is 
- Levels inbouwen 
 
Verder kwam hun moeder, die leerkracht in het basisonderwijs is, met twee verbetersuggesties: 
- De kleur rood zou door veel kinderen als “fout” gezien kunnen worden, dus misschien niet gebruiken als (vaste) kleur 
voor één van de drie opties. 
- Vragen die vaak fout gaan, zouden vaker terug moeten komen. 
 

4.6 Verbetering van het ontwerp 
Een volgende iteratie in het ontwerp van een eindproduct zou verschillende suggesties direct mee kunnen nemen: 

• Meer en meer diverse oefenzinnen. De uitdaging voor kwantiteit is laag; in de huidige programmastructuur 
kunnen eenvoudig zinnen toegevoegd worden. Voor diversiteit zullen de zinnen waarschijnlijk ingedeeld 
moeten worden in categorieën, wat een substantiële uitbreiding van de programmalogica vraagt. 

• Gebruik maken van de audiouitvoer van het scherm. Dit is overwogen en kort geprobeerd in het prototype, 
maar bleek niet onmiddellijk te werken. De uitdaging lijkt te liggen in het vinden van geschikte Processing-
libraries voor geluid op een Raspberry Pi, of overschakelen naar een andere weergavetaal met bewezen 
audiomogelijkheden op het platform, zoals Pygame. 

• Omdat de knoppenidentificatie kennelijk geen probleem is, hoeven daarvoor geen onderscheidende kleuren 
gebruikt te worden. De kleur rood kan eenvoudig vermeden worden. 
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5 Uitwerking van het ontwerp (1664) 
 
Indien het mogelijk onduidelijk is bij welke snippit de tekst hoort, dan staan aan het begin van de alinea twee 
chevronnetjes, << of >>, om de kijkrichting aan te duiden. 
 
Het programma begint met de definitie van de snelheid van de 
seriële poort, de Arduino-poortnummers waar de drukknoppen 
op aangesloten zijn, en van de commando’s die door het scherm 
gestuurd kunnen worden. Het scherm is een touchscreen; die 
input wordt afgevangen in Processing en via de seriële verbinding 
wordt een waarde teruggestuurd naar de Arduino. Het touch-
screen werkt daarmee uiteindelijk hetzelfde als de drie fysieke 
knoppen, en voegt bovendien een resetknop toe. Omdat uit de 
persona’s bleek dat de kinderen weten hoe een touchscreen werkt, is deze functionaliteit als extraatje toegevoegd. 
 
Er zijn telkens vier mogelijkheden voor de spelling 
van een dt-moeilijkheid: misschien hoeft er niets 
ingevuld te worden, of het is een d, of een t, of dt. 
Deze vier opties zijn gedefinieerd als globale 
constanten. Het hadden eventueel ook defines 
kunnen zijn, maar op deze manier staan ze bij de tekstuele definitie van antw[], wat duidelijker is. Let op dat het 
aantal mogelijkheden dus één hoger is dan het aantal knoppen. Hier moet later rekening mee gehouden worden. 
Vanwege het ontwerpprincipe Readability/Legibility is niet gekozen voor vier drukknoppen. Ook Colour was beter te 
implementeren met drie in plaats van vier knoppen. 
 
In de array van structs ‘db’ (voor “database”) staan alle 
oefenvragen met antwoorden en statistieken. In de snippit 
hiernaast staat alleen de eerste opgave, db[0]. Voor de vraag 
wordt een pointer gebruikt in plaats van een array, zodat de 
opslagruimte efficiënt benut wordt. De zin is kort in verband 
met het ontwerpprincipe Readability. De struct-member 
‘antwoord’ bevat het juiste antwoord: dat wat ingevuld moet 
worden op de plaats van het liggende streepje in de vraag. In 
‘vorige’ wordt bijgehouden wat de gebruiker de vorige keer gaf als antwoord. Dat is onderdeel van het 
ontwerpprincipe Feedback Loop, waarmee beter ingespeeld kan worden op de situatie en de gebruiker 
terugkoppeling krijgt die meer betekent en dus zinvoller is. De members ‘goed’ en ‘fout’ tellen het aantal goede en 
foute antwoorden op deze vraag. Daarmee wordt het scorebord gevuld, wat enerzijds bijdraagt aan de feedback, 
maar ook inherent voor motivatie zorgt. Deze eerste aanzet tot gamificatie viel zeer in de smaak bij de doelgroep. 
 
In de setup worden interne pull-ups gebruikt voor de aansluiting van de drukknoppen. 
Op deze manier blijft de schakeling eenvoudig en zelfs zonder omhulsel presentabel 
volgens het ontwerpprincipe Colour, zie figuur 2 in bijlage B. 
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Het onthouden van de stand van de knoppen, en de bijbehorende 
antidender, wordt geheel in software gedaan. Met deze eenvoudige 
interface is dat geen enkel probleem en het systeem functioneerde in 
elke test betrouwbaar. Hiernaast de structuur van de Arduino loop. 
Eerst wordt de stand van de knoppen opgevraagd c.q. welke knop 
ingedrukt is, dan wordt gecheckt of het touchscreen misschien iets te 
zeggen had. De waarde van ‘knop’ wordt daar indien nodig aangepast 
(verborgen in deze snippit). Dan twee tests zodat alleen iets gedaan 
wordt bij een knopverandering, en wel alleen als een knop ingedrukt 
wordt. Tenslotte de huidige knopstand onthouden en een (niet zo heel korte) delay als antidender. 
 

<< De functie ‘ingedrukt’ is niet mathematisch correct, want als er 
meerdere knoppen tegelijk ingedrukt zijn, wordt alleen de laagst-
genummerde geregistreerd. Maar omdat het spel altijd maar om één 
in te drukken knop vraagt en de knoppen non-latching zijn, werkt dit 
algoritme prima. 
 
>> Het commando dat eventueel 
terugkomt van het touchscreen 

wordt heel eenvoudig omgezet naar een virtuele knopdruk. Om daarbij te forceren 
dat dit geïnterpreteerd wordt als knopdruk, wordt de oude waarde op nul gezet. Als 
de waarde CMD_RESET terugkomt van het scherm, betekent dat een reset en niet 
een knopdruk. Die reset wordt ter plaatse uitgevoerd omdat er geen 
overeenkomstige fysieke knop is. Deze touchscreen-functionaliteit werd ontwikkeld 
naar aanleiding van de persona’s. Het bleek dat de gebruikers er inderdaad mee 
konden werken, maar omdat er ook fysieke knoppen waren, lag het toch niet voor 
de hand om naar het scherm te grijpen. Wel was het nuttig om de applicatie op de 
Arduino te kunnen herstarten zonder makkelijke resetknop daar (de gebruikte 
Arduino was erg klein) en om de applicatie op de Raspberry Pi af te kunnen sluiten 
(volledig scherm betekent geen afsluitknop, en er was geen toetsenbord 
aangesloten). 
 
Om het antwoord van de gebruiker, dat wil zeggen de knopdruk, te 
evalueren, moeten een paar dingen gecheckt en bijgehouden worden. 
De array ‘keuze’ bevat de antwoorden die (dit keer) bij de knoppen 
horen. Met ‘knop’ als index wordt dit vergeleken met het juiste 
antwoord. Indien goed, dan de totaalscore 1 omhoog, de vraagscore 1 
omhoog, en deze knop onthouden als de knop van het goede 
antwoord. Indien fout, dan de foutscore 1 omhoog voor het totaal en 
voor de vraag, en de knop van het goede antwoord opzoeken door de 
nummers één voor één te proberen. De keuze-array is willekeurig 
geshuffeld, dus welke knop de goede is, is niet op voorhand bekend. 
 
De evaluatie moet naar het scherm 
gestuurd worden, dit gebeurt via de 
seriële poort als CVS-data (comma 
separated values) maar dan niet 
met komma’s maar puntkomma’s. Voor een beoordeling waar alleen getallen instaan, zouden komma’s geen 
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probleem zijn, maar ergens anders in de code moet de vraag verstuurd worden en in die tekst kan een komma staan. 
De velden 2 tot en met 8 ontbreken in de snippit; complete code in bijlage D. De regel eindigt met een println(), dus 
CR/LF, waardoor Processing per regel kan lezen. 
 
Om niet twee keer achter elkaar dezelfde vraag te laten zien, wordt 
telkens een willekeurige vraag geselecteerd en indien het de vorige 
was: die niet kiezen. Om dat een beetje correct te laten gaan, 
wordt het nummer getrokken uit één minder dan alle mogelijke 
vragen en daarna pas aangepast, na vergelijking met het vorige 
nummer. Dit bleek goed genoeg te gaan; geen van de gebruikers 
had snel door dat het aantal vragen maar beperkt was. Voor een volgende productiteratie zou de “niet-herhaal-
lengte” langer dan 1 moeten zijn, maar dat vergt een exponentieel lastiger algoritme. 
 
Dan het conceptueel lastigste stukje code. Zoals al aangehaald 
zijn er drie knoppen en vier spellingsmogelijkheden. Per vraag 
moeten telkens drie van de vier keuzes aan een knop 
toegewezen worden, maar dat mogen natuurlijk niet telkens 
dezelfde keuzes zijn, en ook niet in dezelfde volgorde. Dus de 
array waarin de vier keuzes staan, wordt telkens geshuffeld en 
indices 1 tot en met 3 worden gebruikt voor de 
overeenkomstige knoppen. Dan moet het juiste antwoord 
natuurlijk niet toevallig op index 0 staan, dus als dat wel zo is, 
dan moet het nog ergens in de laatste 3 gezet worden. Vier knoppen was te veel om het ontwerpprincipe 
Readability/Legibility recht te doen en werd ook lastig met het ontwerpprincipe Colours. Dit is de oplossing voor drie 
knoppen, en dit was alle Arduino-code. 
 
De Processing-applicatie op de Raspberry Pi is voornamelijk: binnenkomende data vertalen naar een afbeelding. Er zijn 
drie verschillende schermen: het startscherm, een scherm met een probleem en keuzeknoppen, en een scherm met 
het antwoord en de beoordeling. Daarnaast zit er enige logica in om touchscreen-input te vertalen naar commando’s 
die via de seriële poort teruggaan naar de Arduino. 
 
Het startscherm is te zien in figuur 5 in bijlage C. Gekozen is voor een foto 
van het strand bij Ouddorp, waar beide kinderen graag komen als ze op 
bezoek zijn in het vakantiehuisje van opa en oma. In één van de twee 
persona’s is bovendien te vinden dat “strand” een zelfbenoemde interesse 
is. Verder kwam het goed uit dat de foto twee horizontale vlakken van 
ongeveer één kwart en driekwart heeft, waardoor de probleemzin en de 
keuzes natuurlijk gegroepeerd worden. De witte gloed rond de zwarte 
tekst is gemaakt met nevenstaande functie. Door de tekst met een 
contrastkleur acht keer rond de doelcoördinaten te printen, en daarna pas 
de tekst in het midden te printen, zal de tekst altijd goed leesbaar zijn, 
onafhankelijk van de kleuren en contrasten van de achtergrondfoto. Ook 
het type (schreefloos, proportioneel, geometrisch, vet) draagt bij aan het 
ontwerpprincipe Legibility. 
 
Het keuzescherm is te zien in figuur 6 in bijlage C. Kenmerkend daar is met name het kleurgebruik: aandacht en 
betekenis voor de rode afsluitknop, aandacht voor de oranje resetknop, betekenis van groen en rood op het 
scorebord, groeperen van tekst door kleur in het midden en zwart-wit daarbuiten, betekenis van rood/wit/blauw in 
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overeenkomst met de knoppen 1/2/3 (zie figuur 4 in bijlage B), en lest maar bepaald niet best: esthetiek van de drie 
bekende en bij elkaar passende kleuren rood, wit en blauw. Readability op het keuzescherm wordt bevorderd door 
korte, éénregelige zinnen. Veel regelspatie zorgt voor meer Legibility. 
 
Zes verschillende beoordelingsschermen staan in 
de figuren 7 tot en met 12 in bijlage C. De blije of 
bedroefde hond zorgt voor een ‘positive feedback 
loop’ zoals uitgelegd in paragraaf 3.1. De splitsing van de 
verschillende situaties wat betreft het vorige en het huidige 
antwoord (goed-goed, fout-goed, etc.) zorgt voor een 
‘negative feedback loop’. Twee voorbeelden daarvan staan 
in de snippit hiernaast, waar de laatste vraag fout 
beantwoord werd. Het meenemen van het vorige antwoord 
op dezelfde vraag levert nuance. 
 
Los van de officiële definitie van positive en negative feedback uit het ontwerpprincipe, is ook gekozen voor positieve 
feedback in die zin dat het woord ‘fout’ nooit gebruikt wordt. Op het beoordelingsscherm na een fout antwoord staat 
altijd: “Helaas. Het juiste antwoord is:” waarna slechts het juiste antwoord volgt, niet meer de foute keuze. Dat zou 
positive reinforcement genoemd kunnen worden. Als beoordeling na een goed-fout combinatie wordt gezegd: “De 
vorige keer had je het wel goed :)” en na een fout-fout combi: “Goed opletten voor deze :)”, beide met positieve 
smiley’s en het woord ‘goed’. De test met twee kinderen was zeer beperkt, dus harde conclusies kunnen niet 
getrokken worden, maar het leek alsof deze insteek werkte: er viel geen afkeer of moedeloosheid na foute 
antwoorden te constateren, ook niet bij de zelfbenoemde slechte speller. 
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Bijlage A: Persona’s 
 

 Koen Rink 

 

  

Leeftijd 10 12 

Klas Basisschool groep 7 Brugklas HAVO/VWO 1 

Leukste vak Creatieve dingen doen, gym Wiskunde, handvaardigheid 

Minst leuke vak Rekenen Duits, aardrijkskunde 

Goed in spelling “Best wel” “Mwaaa, nee niet echt” 

Heeft smartphone Ja Ja 

Gebruikt tablet Elke dag Paar keer per week 

Gebruikt computer Soms Bijna elke dag 

Spelletjes Roblox, Minecraft Fortnite, FIFA 

Sport Hockey Hockey 

Vind ik leuk Hondjes Vrienden, strand 
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Bijlage B: Het proof of concept 
 

 
Figuur 2: Arduino en schakeling 
 

 
Figuur 3: Raspberry Pi met scherm en USB-verbinding 
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Figuur 4: omhulsel voor de schakeling 
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Bijlage C: Schermafbeeldingen 
 

 
Figuur 5: startscherm 
 

 
Figuur 6: keuzescherm 
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Figuur 7: beoordeling "meteen goed" 
 

 
Figuur 8: beoordeling "twee keer goed" 
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Figuur 9: beoordeling "eerst fout dan goed" 
 

 
Figuur 10: beoordeling "meteen fout" 
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Figuur 11: beoordeling "eerst goed dan fout" 
 

 
Figuur 12: beoordeling "twee keer fout" 
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Bijlage D: Arduino code 
 

// ********** defines ******************************** 

 

// Snelheid van de seriele poort in bit/s 

#define BAUD   115200 

// De drukknoppen hangen aan deze digitale pinnummers 

#define KNOP1_PIN   9 

#define KNOP2_PIN  10 

#define KNOP3_PIN  11 

// Commando's teruggestuurd vanaf het scherm 

#define CMD_RESET   0 

#define CMD_KNOP1   1 

#define CMD_KNOP2   2 

#define CMD_KNOP3   3 

 

// ********** structs & constants & globals ********** 

 

// De verschillende keuzes: - / d / t / dt 

const char optX  = 0;     // niets 

const char optD  = 1;     // d 

const char optT  = 2;     // t 

const char optDT = 3;     // dt 

const char optCount = 4;  // Het aantal keuzes 

const char* antw[] = { "", "d", "t", "dt" };  // Wat betekenen de keuzes? 

 

// Database met vragen en antwoorden 

//   Niet const want vorige/goed/fout worden bijgewerkt 

//   Gebruik geen ; in de vraag want dat is het veldscheidingsteken 

//   Gebruik op de plaats die ingevuld moet worden een _ 

struct Probleem { 

  const char* vraag; 

  char antwoord; 

  char vorige; 

  int goed; 

  int fout; 

} db[] = { 

  { "Ik wor_ goed in spelling.",  optD,  0, 0, 0 }, 

  { "Wor_ ik goed in spelling?",  optD,  0, 0, 0 }, 

  { "Jij wor_ goed in spelling.", optDT, 0, 0, 0 }, 

  { "Wor_ jij goed in spelling?", optD,  0, 0, 0 }, 

  { "Zij wor_ goed in spelling.", optDT, 0, 0, 0 }, 

  { "Wor_ hij goed in spelling?", optDT, 0, 0, 0 }, 

 

  { "Ik krijg_ een snoepje.",  optX,  0, 0, 0 }, 

  { "Krijg_ ik een snoepje?",  optX,  0, 0, 0 }, 

  { "Jij krijg_ een snoepje.", optT,  0, 0, 0 }, 

  { "Krijg_ jij een snoepje?", optX,  0, 0, 0 }, 

  { "Zij krijg_ een snoepje.", optT,  0, 0, 0 }, 

  { "Krijg_ hij een snoepje?", optT,  0, 0, 0 }, 

   

  { "Ik vin_ haar leuk.",      optD,  0, 0, 0 }, 

  { "Vin_ ik haar leuk?",      optD,  0, 0, 0 }, 
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  { "Jij vin_ het leuk hier.", optDT, 0, 0, 0 }, 

  { "Vin_ jij het leuk hier?", optD,  0, 0, 0 }, 

  { "Zij vin_ mij leuk.",      optDT, 0, 0, 0 }, 

  { "Vin_ zij mij leuk?",      optDT, 0, 0, 0 } }; 

const int dbSize = 18;  // Hoeveel records in de database 

 

// ********** prototypes ***************************** 

 

char ingedrukt();  // welke knop is ingedrukt? 0=geen,1,2,3 

 

// ********** setup ********************************** 

 

void setup() 

{ 

  // Initialiseer de seriele poort 

  Serial.begin(BAUD); 

  while (!Serial);  // wacht tot seriele poort klaar is 

 

  // Knoppen zijn inputs 

  // met (interne) pullup, dus active low 

  pinMode(KNOP1_PIN, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(KNOP2_PIN, INPUT_PULLUP); 

  pinMode(KNOP3_PIN, INPUT_PULLUP); 

} 

 

// ********** loop *********************************** 

 

void loop() 

{ 

  static char keuze[] = { optX, optD, optT, optDT };  // Permutatie van alle keuzes, om willekeurig aan de 

knoppen te hangen 

  static bool wachtopantwoord = false;  // Wacht op antwoord of op een willekeurige toets? 

  static int rec = 0, recoud = dbSize;  // Met welke vraag zijn en waren we bezig? 

  static int goed = 0, fout = 0;        // Totaalscore 

  static char knopoud = 0;              // Vorige knoptoestand: 0=geen,1,2,3 

  char i, j, k, knop; 

 

  // Kijk elke loop naar de knopstatus 

  knop = ingedrukt(); 

 

  // Zegt het scherm dat we iets moeten doen? 

  if (Serial.available() > 0) { 

    switch (byte cmd = Serial.read()) { 

      case CMD_RESET:  // Reset game 

        for (i = 0; i < dbSize; ++i) { 

          db[i].vorige = 0; 

          db[i].goed = 0; 

          db[i].fout = 0; 

        } 

        goed = 0; 

        fout = 0; 

        wachtopantwoord = false; 

        rec = 0; 
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        recoud = 0; 

        break; 

      case CMD_KNOP1: 

      case CMD_KNOP2: 

      case CMD_KNOP3: 

        knopoud = 0; 

        knop = cmd; 

        break; 

    } 

  } 

 

  // Is de knopstatus veranderd? (van iets naar niets, of omgekeerd) 

  if (knop != knopoud) { 

   

    // Alleen actie als een knop is ingedrukt, niet losgelaten 

    if (knop) { 

 

      // Wachten we op antwoord of op een willekeurige knop? 

      if (wachtopantwoord) { 

 

        // We waren aan het wachten op antwoord 

        // en dat is er nu, dus stuur de beoordeling 

 

        // Was het antwoord goed of fout? 

        if (keuze[knop] == db[rec].antwoord) { 

          // goed gegokt 

          goed++;          // totaalscore 

          db[rec].goed++;  // score op deze vraag 

          k = knop;        // dit was de juiste knop 

        } else { 

          // fout gegokt 

          fout++;          // totaalscore 

          db[rec].fout++;  // score op deze vraag 

          k = 1;           // zoek de juiste knop 

          while (keuze[k] != db[rec].antwoord && k < optCount - 1)  // 2e conditie alleen voor de zekerheid 

            k++;           // hierna: k = knopnummer van het juiste antwoord 

        } 

 

        // Stuur de beoordeling als CVS-regel (maar dan met puntkomma) 

        // de beoordelingsdata heeft 9 velden 

        Serial.print(k, DEC);               // 0 :: welke knop was het echte antwoord (knop 1..3) 

        Serial.print(";"); 

        Serial.print(knop, DEC);            // 1 :: welke knop gaf jij als antwoord (knop 1..3) 

        Serial.print(";"); 

        Serial.print(db[rec].vorige, DEC);  // 2 :: welk antwoord gaf je de vorige keer (nummer 0..4) 

        Serial.print(";"); 

        Serial.print(keuze[k], DEC);        // 3 :: welk antwoord moest het zijn (nummer 0..4) 

        Serial.print(";"); 

        Serial.print(antw[keuze[k]]);       // 4 :: welk antwoord moest het zijn (string -/d/t/dt) 

        Serial.print(";"); 

        Serial.print(db[rec].goed);         // 5 :: aantal goed op huidige vraag (int) 

        Serial.print(";"); 

        Serial.print(db[rec].fout);         // 6 :: aantal fout op huidige vraag (int) 
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        Serial.print(";"); 

        Serial.print(goed);                 // 7 :: totaal aantal goed (int) 

        Serial.print(";"); 

        Serial.println(fout);               // 8 :: totaal aantal fout (int) 

 

        // Huidige antwoord opslaan 

        db[rec].vorige = keuze[knop];  // nummer 0..4 (optX, optD, etc.) 

 

        // Wacht nu op een willekeurige knop om door te gaan 

        wachtopantwoord = false; 

       

      } else { 

 

        // We waren aan het wachten op een toetsdruk 

        // en die is er nu, dus stuur de volgende vraag 

 

        // Niet twee keer achter elkaar dezelfde vraag tonen 

        // dus trek uit size - 1 en aanpassen naar boven indien nodig 

        if (recoud < dbSize) {       // was er een vorige vraag? 

          rec = random(dbSize - 1);  // van 0 t/m dbSize-2 

          if (rec >= recoud) 

            ++rec;                   // vorige vraag overslaan 

        } else                       // er was geen vorige vraag (= game start) 

          rec = random(dbSize);      // van 0 t/m dbSize-1 

        recoud = rec;                // vraagnummer onthouden om de volgende keer over te slaan 

 

        // Shuffle de keuzes door de hele array willekeurig te swappen 

        for (i = 0; i < optCount; ++i) { 

          j = random(optCount);   // van 0 t/m optCount-1 

          if (i != j) {           // als verschillend dan swap 

            k = keuze[i];         // even onthouden 

            keuze[i] = keuze[j];  // deze hierheen 

            keuze[j] = k;         // en de ander daarheen 

          } 

        } 

         

        // Check of het antwoord wel in de laatste 3 zit (= niet op index 0) 

        // want er zijn 4 antwoorden (-/d/t/dt) en 3 knoppen 1..3 

        if (keuze[0] == db[rec].antwoord) { 

          i = 1 + random(optCount - 1);  // kies willekeurige plaats in de laatste 3 

          keuze[0] = keuze[i];           // bewaar de waarde van daar op index 0 

          keuze[i] = db[rec].antwoord;   // en zet het goede antwoord in de laatste 3 

        } 

 

        // Stuur de vraag en keuzes als CVS-regel (maar dan met puntkomma) 

        // de vraag-data heeft 8 velden 

        Serial.print(db[rec].vraag);     // 0 :: de vraag, inclusief _ 

        for (i = 1; i < optCount; ++i) { 

          Serial.print(";"); 

          Serial.print(antw[keuze[i]]);  // 1..3 :: keuze (3 verschillende uit 4 opties -/d/t/dt) 

        } 

        Serial.print(";"); 

        Serial.print(db[rec].goed);      // 4 :: aantal goed op huidige vraag (int) 
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        Serial.print(";"); 

        Serial.print(db[rec].fout);      // 5 :: aantal fout op huidige vraag (int) 

        Serial.print(";"); 

        Serial.print(goed);              // 6 :: totaal aantal goed (int) 

        Serial.print(";"); 

        Serial.println(fout);            // 7 :: totaal aantal fout (int) 

 

        // Wacht op een keuzeknop als antwoord 

        wachtopantwoord = true; 

 

      } // if (wachtopantwoord) else 

    } // if (knop) 

 

    knopoud = knop;  // huidige knopstatus onthouden 

    delay(100);  // debounce 

  } 

} 

 

// ********** functions ****************************** 

 

// Check of er een knop ingedrukt is 

// return: 0=geen, 1..3=knopnummer 

char ingedrukt() 

{ 

  // Active low dus !1 = 0 = ingedrukt 

  if (!digitalRead(KNOP1_PIN)) 

    return 1; 

  if (!digitalRead(KNOP2_PIN)) 

    return 2; 

  if (!digitalRead(KNOP3_PIN)) 

    return 3; 

  return 0;  // Allemaal hoog = geen knop ingedrukt 

} 
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Bijlage E: Processing code 
 
import processing.serial.*; 

 

Serial ser; 

PImage bg; 

PFont fntArial, fntLCD; 

 

String cvs = null; 

String[] data = null, zin = null; 

int lf = 10; 

boolean knoppenactief = false; 

boolean showcursor = true; 

 

void mousePressed() 

{ 

  if (mouseX >= 740 && mouseX <= 790 && mouseY >= 445 && mouseY <= 470) 

    // resetknop = opnieuw 

    resetGame(); 

  else if (mouseX >= 766 && mouseX <= 790 && mouseY >= 10 && mouseY <= 34) 

    // kruisje = afsluiten 

    exit(); 

  else if (ser != null) { 

    // "druk een knop" op beginscherm 

    if (cvs == null && mouseX >= 350 && mouseX <= 424 && mouseY >= 48 && mouseY <= 76) 

      ser.write(1); 

    // "druk een knop" op antwoordscherm 

    if (data != null && data.length == 9 && mouseX >= 195 & mouseX <= 267 && mouseY >= 430 && mouseY <= 458) 

      ser.write(1); 

    // "[1] [2] [3]" op vraagscherm 

    if (knoppenactief && mouseX >= 56 && mouseX <= 104) { 

      if (mouseY >= 160 && mouseY <= 200) 

        ser.write(1);  // stuur knop1-commando naar de Arduino 

      else if (mouseY >= 224 && mouseY <= 264) 

        ser.write(2);  // stuur knop2-commando naar de Arduino 

      else if (mouseY >= 288 && mouseY <= 328) 

        ser.write(3);  // stuur knop3-commando naar de Arduino 

    } 

  } 

} 

 

void regel(String s, float x, float y, int grootte, int kleur) 

{ 

  textSize(grootte); 

  if (kleur == 0) 

    fill(0x99ffffff);  // witte outline 

  else 

    fill(0x99000000);  // zwarte outline 

  for (int i = -1; i <= 1; ++i) 

    for (int j = -1; j <= 1; ++j) 

      if (i != 0 || j != 0) 

        text(s, 8 + x * 16 + i * 2, 8 + y * 16 + j * 2); 

  if (kleur == 0) 
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    fill(0xff000000);  // zwart (met witte outline) 

  else if (kleur == 1) 

    fill(0xffff3333);  // rood (met zwarte outline) 

  else if (kleur == 2) 

    fill(0xff00ff00);  // groen (met zwarte outline) 

  else if (kleur == 3) 

    fill(0xff6666ff);  // blauw (met zwarte outline) 

  else if (kleur == 4) 

    fill(0xffffffff);  // wit (met zwarte outline) 

  else if (kleur == 5) 

    fill(0xffff6600);  // oranje (met zwarte outline) 

  text(s, 8 + x * 16, 8 + y * 16); 

} 

 

void closeButton() 

{ 

  noStroke(); 

  fill(0xffcc0000); 

  rect(766, 10, 24, 24, 7); 

  stroke(0xffffffff); 

  strokeWeight(4); 

  line(772, 16, 783, 27); 

  line(772, 27, 783, 16); 

} 

 

void resetButton() 

{ 

  stroke(0xffff6600); 

  strokeWeight(3); 

  fill(0x99ffffff); 

  rect(740, 445, 50, 25, 7); 

  regel("reset", 46.2, 27.5, 14, 0); 

} 

 

void scoreBord(int goed, int fout) 

{ 

  stroke(0xff000099); 

  strokeWeight(3); 

  fill(0x99ccccff); 

  rect(700, 170, 90, 30, 3); 

  line(745, 170, 745, 200); 

  textFont(fntLCD); 

  textAlign(RIGHT, TOP); 

  regel("SCORE", 47.27, 8.8, 16, 3); 

  regel(str(goed), 45.4, 10, 24, 2); 

  regel(str(fout), 48.2, 10, 24, 1); 

  textFont(fntArial); 

  textAlign(LEFT, TOP); 

} 

 

void totaalBord(int goed, int fout) 

{ 

  stroke(0xff000099); 
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  strokeWeight(3); 

  fill(0x99ccccff); 

  rect(700, 233, 90, 30, 3); 

  line(745, 233, 745, 263); 

  textFont(fntLCD); 

  textAlign(RIGHT, TOP); 

  regel("TOTAAL", 47.34, 12.8, 16, 3); 

  regel(str(goed), 45.4, 14, 24, 2); 

  regel(str(fout), 48.2, 14, 24, 1); 

  textFont(fntArial); 

  textAlign(LEFT, TOP); 

} 

 

void resetGame() { 

  if (ser != null) { 

    cvs = ser.readStringUntil(lf); 

    ser.clear(); 

    ser.write(0);  // stuur resetcommando naar de Arduino 

  } 

  cvs = null; 

  data = null; 

  zin = null; 

  knoppenactief = false; 

  background(bg); 

  closeButton(); 

  resetButton(); 

  regel("Druk op een knop om te beginnen.", 9, 2, 32, 0); 

} 

 

void setup() 

{ 

  // Can't use os.name as decider because fullScreen() or 

  // size() HAVE to be the first statement in setup() ... 

   

  // Raspberry Pi: 

  //fullScreen(); 

  //noCursor(); 

  //showcursor = false; 

  //ser = new Serial(this, "/dev/ttyACM0", 115200); 

   

  // Mac: 

  size(800, 480); 

  ser = new Serial(this, "/dev/cu.usbmodem14101", 115200); 

   

  // Windows: 

  //size(800, 480); 

  //if (Serial.list().length > 0) 

  //  ser = new Serial(this, Serial.list()[0], 115200); 

 

  bg = loadImage("bg800x480.jpg"); 

  fntArial = createFont("arial.ttf", 36, true);  // standaardfont 

  fntLCD = createFont("lcd.ttf", 16, true);  // voor het scorebord 

  textFont(fntArial); 
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  textAlign(LEFT, TOP); 

  resetGame(); 

} 

 

void draw() 

{ 

  if (showcursor) { 

    if ((mouseX >= 766 & mouseX <= 790 && mouseY >= 10 && mouseY <= 34) 

      || (mouseX >= 740 & mouseX <= 790 && mouseY >= 445 && mouseY <= 470) 

      || (knoppenactief && mouseX >= 56 && mouseX <= 104 && ((mouseY >= 160 && mouseY <= 200) || (mouseY >= 

224 && mouseY <= 264) || (mouseY >= 288 && mouseY <= 328))) 

      || (cvs == null && mouseX >= 350 & mouseX <= 424 && mouseY >= 48 && mouseY <= 76) 

      || (data != null && data.length == 9 && mouseX >= 195 & mouseX <= 267 && mouseY >= 430 && mouseY <= 

458) 

    ) 

      cursor(HAND); 

    else 

      cursor(ARROW); 

  } 

 

  if (ser != null) { 

    while (ser.available() > 0) { 

      cvs = ser.readStringUntil(lf);  // lees een regel met CVS-data (maar dan met puntkomma) 

      if (cvs != null) { 

        background(bg);  // nieuw scherm 

        closeButton(); 

        resetButton(); 

        data = split(cvs, ';');  // alle velden splitten in een array van Strings 

   

        // De data kan een vraag zijn, of een beoordeling 

        if (data.length == 8) { 

   

          // De Arduino stuurde een vraag 

          regel(data[0], 1, 1, 48, 0); 

          // Keuzes 

          zin = split(data[0], '_'); 

          String k1 = "[1]  " + zin[0] + data[1] + zin[1]; 

          String k2 = "[2]  " + zin[0] + data[2] + zin[1]; 

          String k3 = "[3]  " + zin[0] + data[3] + zin[1]; 

          regel(k1, 3, 9, 36, 1); 

          regel(k2, 3, 13, 36, 4); 

          regel(k3, 3, 17, 36, 3); 

          knoppenactief = true; 

          // Scorebord 

          int vraaggoed = int(data[4]); 

          int vraagfout = int(data[5]); 

          int totaalgoed = int(data[6]); 

          int totaalfout = int(trim(data[7])); 

          scoreBord(vraaggoed, vraagfout); 

          totaalBord(totaalgoed, totaalfout); 

          // Hint 

          regel("Welke is goed? Druk op knop 1, 2 of 3.", 2, 26, 28, 0); 
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        } else { 

   

          // De Arduino stuurde een beoordeling 

          int juisteknop = int(data[0]); 

          int pogingknop = int(data[1]); 

          int vorigenr = int(data[2]); 

          int juistenr = int(data[3]); 

          String juistezin = zin[0] + data[4] + zin[1]; // data[4] = de juiste keuze (-/d/t/dt) 

          int vraaggoed = int(data[5]); 

          int vraagfout = int(data[6]); 

          int totaalgoed = int(data[7]); 

          int totaalfout = int(trim(data[8])); 

          knoppenactief = false; 

          if (pogingknop == juisteknop) { 

            // Goed gegokt... 

            PImage happy = loadImage("happy" + (totaalgoed % 12) + ".jpg"); 

            background(happy); 

            closeButton(); 

            resetButton(); 

            scoreBord(vraaggoed, vraagfout); 

            totaalBord(totaalgoed, totaalfout); 

            regel(juistezin, 1, 1.5, 48, 5); 

            if (vraaggoed + vraagfout > 1) { 

              // Deze vraag al een keer gehad 

              if (vorigenr == juistenr) { 

                // Alweer goed 

                regel("Ja! Vorige keer goed en nu weer.", 0, 0, 14, 0); 

              } else { 

                // Vorige keer fout, nu goed 

                regel("Goed! Dit is beter dan de vorige keer :)", 0, 0, 14, 0); 

              } 

            } else { 

              // Eerste keer dat deze vraag langskwam 

              regel("Deze had je meteen goed! Het is inderdaad:", 0, 0, 14, 0); 

            } 

          } else { 

            // Fout gedacht 

            PImage sad = loadImage("sad" + (totaalfout % 13) + ".jpg"); 

            background(sad); 

            closeButton(); 

            resetButton(); 

            scoreBord(vraaggoed, vraagfout); 

            totaalBord(totaalgoed, totaalfout); 

            regel("Helaas. Het juiste antwoord is:", 0, 0, 14, 0); 

            regel(juistezin, 1, 1.5, 48, 5); 

            if (vraaggoed + vraagfout > 1) { 

              // Al een keer gehad 

              if (vorigenr == juistenr) { 

                // Nu fout maar vorige keer goed 

                regel("De vorige keer had je het wel goed :)", 21, 6, 24, 0); 

              } else { 

                // Vorige keer ook fout 

                regel("Goed opletten voor deze :)", 21, 6, 24, 0); 
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                //TODO: geef hint of de taalregel 

              } 

            } 

          } 

          regel("Druk op een knop voor de volgende vraag.", 1, 26, 28, 0); 

   

        } // data.length != 4 

      } // cvs != null 

    } // ser.available() > 0 

  } // ser != null 

} // draw() 

 
 


