
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makey Makey 
 

1). Wat is de Makey Makey? 

Twee technologiestudenten, Jay Silver en Eric Rosenbaum, bedachten in 

2012 een bijzondere toolkit genaamd “Makey Makey”. Met dit programma 

kun je op eenvoudige wijze allerlei voorwerpen veranderen in een 

toetsenbord interface. Makey is een samentrekking van Make en Key. Een 

Makey Makey printplaatje is niets anders dan een gek toetsenbordje. Het is 

zelfs per toets te programmeren. 

 

De Makey Makey is een uitvinderskit voor in de 21e eeuw! Verander 

alledaagse dingen in 'Touchpads' en gebruik ze om je computer aan te 

sturen! De Makey Makey is simpel en educatief speelgoed voor beginners 

(2+ jaar) en experts (70+) en alles daartussen. De voorwaarde om echt alles 

uit de MaKey Makey te halen is dat je vooral moet willen spelen! 

 

 

 

 

Creativiteit kent geen grenzen!  

2). Minimale eisen voor gebruik van de Makey Makey 

 

1. Makey Makey bord  

 

 

2. Computer met internet 

 

 

3. USB-kabel 

 

 

4. Krokodillenklemmetjes  

 

 

5. Connectordraadjes  

 

 

6. Extra’s  

 

Dit is een handleiding voor het gebruik van de Makey Makey. In deze 

handleiding leer je wat de Makey Makey is en wat de minimale eisen zijn 

voor het gebruik van dit apparaat, hoe je de Makey Makey aansluit aan de 

computer en de verschillende mogelijkheden met de Makey Makey! 
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3). Setup & beginnen! 

Voorbereiding: 
Zet de computer aan, zet het internet aan en open een browser. Zet de 

cursor, je muis, in de adresbalk bovenin.  

 

01 Sluit de USB-kabel aan 
Sluit de kleine kant van de USB-kabel  

aan het Makey Makey bord. De grote  

kant wordt bevestigt in een USB-poort  

van de computer.  

 

 

02 Sluit eventueel Popup Scherm 
De computer kan vragen om drivers 

te installeren of een andere setup te 

doen. Dat is niet nodig. Klik op  

annuleren of sluit het venster.  

 

 

03 Sluit de ‘aarde’ aan  
Sluit een uiteinde van een  

Krokodillenbekkie aan op “Earth”  

op de onderste rij van de voorzijde  

van het Makey Makey bord. 

 

 

04 Sluit jezelf aan 
Houd het metalen deel van het andere 

uiteinde van het krokodillenbekkie  

tussen je vingers. Je bent nu “gegrond” 
 

 

 

05 Probeer de Spatie “Space” 
Terwijl je nog steeds geaard ben, raak je 

met een vinger de ronde “Space” knop 

aan op het Makey Makey bord.  

• Je moet een groen lichtje op 

de het Makey Makey bordje 

zien oplichten. 

• Je computer zal denken dat de  

Spatiebalk werd ingedrukt en de  

cursor zal dus 1 plaatsje opschuiven 
 

 
4). Wat kun je nog meer met de Makey Makey! 

 
Met je vinger is het niet zo leuk om steeds de Makey Makey zelf aan te 

raken. Je kunt ook aan de spatie en de pijltjestoetsen een krokodillenbekkie 

vastmaken en het andere uiteinde vastmaken aan bijvoorbeeld een banaan, 

zoals in het plaatje hieronder. Als je nu de aarde vasthoudt en de banaan 

aanraakt, dan denkt de computer: “Spatie”. 

 

Nu ben je klaar om alles te proberen! 
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Hieronder worden een aantal voorbeelden beschreven: 

 

01 Makey Makey App 
Ga naar: http://makeymakey.com/apps/.  

Op deze website kun je met jou Makey  

Makey van muziek maken tot het spelen  

van spelletjes! 

 

02 Spelletjes spelen 
Alle spellen met pijltjes, spatie en enter,  

zoals: Mario of tetris. Deze spellen kun je  

prima spelen met de Makey Makey in  

combinatie met een zelfgemaakte controller  

van klei. http://www.freetetris.org/game.php  

 

03 Spelletjes maken 
Met het programma Scratch kun je relatief  

makkelijk eigen spellen maken  

(zie handleiding; Scratch). Deze spellen kun  

je direct besturen met je Makey Makey!  

https://scratch.mit.edu/  

 

04 Wat kan ik aansluiten? 
Alles waar stroom doorheen kan, kun je  

aansluiten. Dus dingen als ijzerdraad, water,  

klei, ketchup, bloemen, aluminiumfolie,  

dieren of zelfs je meester of juf.  

Ook potloden (met veel grafiet) kun je  

gebruiken! Dus maak een tekening en  

sluit hem aan! 

 

Gebruik je fantasie en creativiteit!  

Niets is onmogelijk! 

 

 

 

 

5). Video beginnershandleiding Makey Makey 

 

6). Eigen ervaring  
Ik ben zeer positief over deze hardware. Dit is zeker voor iedere leerkracht een 

aanrader om een keer uit te proberen samen met zijn leerlingen. Deze 

hardware is voor iedereen toegankelijk en je kunt het jezelf zo makkelijk en 

moeilijk maken als jij zelf wilt. De mogelijkheden zijn ook ongekend! Je kunt 

veel verschillende soorten materialen gebruiken. Door de diversiteit van de 

materialen en het gebruik van de Makey Makey zullen leerlingen (ik zelf ook) 

steeds nieuwe projecten ontdekken en deze willen uitvoeren en testen. De 

combinatie met de Raspberry Pi en Scratch! vind ik ook zeker een 

meerwaarde. Door verschillende technologie met elkaar te combineren maakt 

het wereldje van ICT juist alleen maar spannender en uitdagender. Je kunt de 

Makey Makey aansluiten aan de Raspberry Pi en tegelijkertijd een game 

spelen via Scratch of RetroPie!  

 

 

Handleiding Makey Makey – Gemaakt door: Roy Mol – 3de jaars student IPabo 

Amsterdam/Alkmaar – Minor 2; Toekomst gericht onderwijs en moderne media – 05-04-2017 
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