
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raspberry PI 
 

 

 

1). Wat is de Raspberry PI? 
De Raspberry Pi is een compact printplaatje dat probleemloos in een 

behuizing ter grootte van een pakje sigaretten past en de functionaliteit 

van een complete computer heeft. Door de makers is het systeem 

enerzijds primair bedoeld voor het onder de knie krijgen van de 

grondbeginselen van computertechniek en anderzijds voor het besturen 

van simpele en meer complexe zaken. 

 

De Raspberry ontstond in 2006 door computerwetenschapper Eben 

Upton. Hij kwam erachter dat de nieuwe lichting nog steeds veel tijd 

doorbracht met computers, maar vooral als passieve consument en niet 

als actieve hackers. Door de opkomst van de dure Pc’s en game consoles 

sleutelden kinderen niet meer net als voorheen met hun ZX Spectrum of 

Commodore 64, waardoor ze niet meer de juiste vaardigheden 

ontwikkelen.  

 

Het idee achter de raspberry pi was om hem zo goedkoop mogelijk te 

houden, alleen het broodnodige aan te bieden en hem te leveren met 

een programmaomgeving en hardware aansluitingen voor allerlei 

elektronica projecten! 

 

 

 

 

2). Minimale eisen voor het gebruik van de Raspberry 

PI: 

De Raspberry PI 3 Model B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkerzijde: 

 GPIO pinnen:  

 WIFI antenne: 

 Display en Touchscreen 

 Statusleds 

 

Onderzijde: 

 Micro-USB voeding aansluiting 

 SoC (geheugen aan onderkant board) 

 HDMI 

 Camera 

 Audio 

 4x usb + netwerk 

 

Rechterzijde: 

 4 USB poorten (kunt u uitbreiden met een usb-kabel met meerdere poorten) 

 Ethernet 

 

Dit is een handleiding voor het gebruik van de Raspberry PI 3 model B. Deze handleiding 

is voor iedereen bedoeld die voor het eerst aan de slag gaat met de PI. Aan het einde van 

deze handleiding kan jij een Raspberry PI aansluiten, (micro)SD-kaart programmeren en 

gebruiken. Veel plezier! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MicroSD-kaart De (micro)SD-kaart met 
daarop het gewenste 
besturingssysteem steek je 
onder in het Raspberry PI-
bord. Het besturingssysteem 
moet je wel eerst met een 
andere computer op de kaart 
zetten  

 

Voeding Net als moderne Android-
telefoons beschikt de 
Raspberry PI over een micro-
usb-aansluiting om hem van 
stroom te voorzien. 

 

 

 
 

Monitor De Raspberry-PI ondersteunt 
videobeelden met een 
resolutie van maximaal 
1920x1080 pixels, oftewel 
1080p. Op de meeste 
moderne monitoren zit HDMI, 
zodat je de PI rechtstreeks 
kunt aansluiten. Hetzelfde 
geldt voor tv’s. Mocht dat niet 
zo zijn, dan heb je een 
tussenkabel nodig voor een 
VGA-kabel.  

 

Behuizing en 
accessoires 

Om met de PI te werken heb je 
niet per se een behuizing 
nodig, maar een fatsoenlijk 
exemplaar beschermt de PI 
wel tegen stof en maakt het 
makkelijker om hem tijdens 
gebruik te verplaatsen. 
Een(micro)SD-kaart van 
minstens 8GB en bij voorkeur 
10 is wel noodzakelijk. Anders 
gaat alles tergend langzaam.  

 

 

 

 

 

Bekabeling  Zorg dat je de juiste kabels in 
huis hebt, zoals een HDMI-
kabel voor digitaal beeld en 
geluid. Voor analoge audio-
video kun je een kabel 
gebruiken met de ene kant 
mini-jack en aan de andere 
kant een witte, rode en gele 
tulpstekker. Een AUX kabel is 
ook mogelijk. Soms heb je bij 
oudere monitoren een VGA-
kabel. Hiervoor heb je een 
tussenstuk nodig, zodat je de 
VGA kabel daar aan kunt 
koppelen en dat je aan de 
andere kant een HDMI kabel 
hebt.  
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04 MicroSD-kaartformaat 
De MicroSD-kaart waar je van opstart moet leeg zijn, dus zorg voor je begint dat 

er niets belangrijks op staat. Je moet hem formateren om het FAT32-

bestandssysteem te gebruiken. Dat is een systeem dat door zo’n beetje alle usb-

sticks en camera’s gebruikt wordt.  

 

05 Formateer de kaart 
Onder Windows is het heel makkelijk om de kaart  

te formatteren: steek de kaart erin en wacht tot  

hij beschikbaar is. Klik dan met de rechtermuistoets  

op het microSD-pictogram, selecteer: ‘Formatteren’  

en kies voor het ‘FAT32’ in het drop-downmenu.  

Mocht je gebruik maken van een MAC  

of werkt deze manier niet op jou Windows dan 

kun je ook gebruik maken van een programma om  

jou SD-kaart te formatteren.  

 

Programma voor het formatteren van je  

microSD-kaart: 

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/ 

 

 

06 Bestanden uitpakken op MicroSD 
Wanneer de MicroSD-kaart geformatteerd is, kun je de bestanden gaan 

uitpakken en meteen opslaan op de MicroSD. Je gaat naar het mapje: 

NOOBS_v2_2_0. Klik met je rechtermuisknop  

en klik op: bestanden uitpakken. Deze manier 

is alleen mogelijk wanneer je WinRar gebruikt.  

Vervolgens geef je aan waar je de bestanden  

wilt uitpakken, in dit geval wil je de bestanden  

uitpakken op je MicroSD-kaart. Als je de Micro 

SD-kaart hebt geactiveerd, klik je op: ok en gaat  

de PC de bestanden uitpakken op je  

MicroSD-kaart 

 

 

  

 

3). Installeer een besturingssysteem  
 

01 Download systemen 
Een van de eerste vragen is: “Hoe kom ik aan een besturingssysteem?” De meest 

gangbare images staan op de website van Raspberry Pi: 

http://www.raspberrypi.org/downloads. Dat zijn stabiele en goed geteste 

systemen, dus dat is de beste plek om te beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 Gebruik NOOBS 
Op de downloadpagina zie je ook NOOBS staan. Dat is een makkelijk programma 

waarmee je veel besturingssystemen op je Raspberry Pi kunt installeren. Je hoeft 

dan alleen de bestanden te unzippen naar een nieuw geformatteerde MicroSD-

kaart en de instructies op je Pi te volgen.  

 

03 Systeemformaat 
In het zip-bestand staat meestal een bestand  

met een .img- of .iso-extensie. Dat zijn de  

equivalenten van een ‘snapshot’ van een  

installatie van-cd of –dvd. Als je die simpelweg  

naar je (micro)SD-kaart kopieert, gebeurt er niks.  

Je moet een speciaal programma hebben om  

dat te doen. 

 

Programma voor het unzippen van bestanden: 

http://www.winrar.nl/  

 

 



 

 

07 Win32 Disk Imager 
Als je met Windows werkt, kun je de handige tool Win32 Disk Imager gebruiken. 

Dan hoef je geen commando’s in te typen. Download de tool en start hem als 

administrator, selecteer de image en de schijf waar hij op gezet moet worden en 

dan loopt de rest vanzelf.  

 

Link downloaden Win32 Disk Imager: 

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4). Aansluiten en gebruiken 
 

 

De afbeelding hiernaast geeft 

een mooi beeld van hoe de kabels 

gekoppeld moeten worden aan 

de Raspberry Pi. Het belangrijkste 

is om de voeding als laatst aan  

de Pi te koppelen. Wanneer je de 

voeding aansluit start de Pi meteen. 

Het is beter dat je eerst de andere 

kabels aan de Raspberry Pi koppelt, 

zoals: monitor, muis, toetsenbord etc. 
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5). Mijn ervaringen en ervaringen van anderen 
 

Mijn ervaring: 
De Raspberry Pi vind ik persoonlijk een van de moeilijkere ICT-tools voor in het 

basisonderwijs. Ik ben zelf erg nieuwsgierig en wil graag alles uitzoeken. Vandaar 

dat ik deze ‘minicomputer’ zelf ook heb aangeschaft. Het belangrijkste is dat de 

basis voor het gebruik van de Raspberry Pi duidelijk is. Vanuit dit punt kun je 

verder programmeren en ontwikkelen. De mogelijkheden met de Pi zijn 

ongekend, voorbeelden zijn: Minecraft, Retropie, Mediaplayer, Spotify etc. Dit 

device is voor kinderen bedoeld die écht geïnteresseerd om de computertechniek 

te beheersen. Zelf ben ik nu bezig met het ontwikkelen van een 

Retrogamecomputer. Hiervoor gebruik ik een SNES console en het 

besturingssysteem: Retropie. Op dit besturingssysteem kun je oude games 

spelen, zoals: Pokemon Yellow (Gameboy Color), Super Mario 64 (Nintendo 64) 

of Crash Bandicoot (Playstation1).   

 

Ervaring van anderen: 

“Prima product, in gebruik als DNS Server met cashing en adblock. Werkt 

perfect!” 

“een snel computer(tje) voor de hobbyist” 

“Eindelijk een pi met ingebouwde wifi. De meerprijs ten opzichte van een wifi-

dongel maakt deze versie net zo goedkoop als zijn voorganger. Werkt lekker 

soepel met openelec, die nog is geoptimaliseerd voor de pi2. Afwerking van het 

bordje was bij mij helemaal OK.” 

“Leuk dingetje om mee te experimenteren.” 

 

 
 

 


