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De Europese Astro Pi-uitdaging is een ESA-onderwijsproject in samenwerking met 
de Raspberry Pi Foundation. Het biedt studenten en jonge mensen de geweldige 
kans om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in de ruimte, door het schrijven 
van computerprogramma’s die draaien op Raspberry Pi-computers aan boord van 
het International ruimtestation (ISS).

De Astro Pi-uitdaging is ingedeeld in twee aparte missies met verschillende 
niveaus van complexiteit: Mission Zero en Mission Space Lab. Dit document is een 
gids voor jouw deelname aan Mission Zero.

Mission Zero biedt deelnemers tot 19 jaar de kans om hun code te laten werken 
op het ISS! Het is geschikt voor zij die beginnen met programmeren en/of 
kinderen van lagere school-leeftijd. Teams of individual deelnemers schrijven een 
eenvoudig programma om een boodschap en een vochtigheidsmeting te tonen op 
een Astro Pi-computer. De astronauten kunnen dit zien terwijl ze hun dagelijkse 
taken op het ISS uitvoeren. Er is geen speciale hardware of voorafgaande ervaring 
in coderen nodig en alle deelnemers die de regels van de uitdaging volgen zien 
gegarandeerd hun programma draaien in de ruimte!

INTRODUCTIE

https://astro-pi.org/nl-be/mission-zero/
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Mission Zero kan afgewerkt worden in een enkele sessie van 60 minuten en op elke computer 
met internettoegang. Studenten en jongeren werken ofwel individueel of in teams van twee of 
vier personen, en volgen onze handige richtlijnen (rpf.io/mzproject-vls) om een kort Python-
programma te schrijven dat een door hen gekozen boodschap voor de astronauten van het ISS en een 
luchtvochtigheidsmeting  op het Astro Pi-computerscherm zal tonen. Er is geen extra hardware nodig 
en alles kan worden uitgevoerd in een webbrowser.

Activiteit Datum

Lancering van de uitdaging 13 september 2021

Afsluiting inschrijvingen 18 maart 2022

Bevestiging vluchtstatus mei 2022

Levering certificaten aan deelnemers juni 2022

MISSION ZERO
RICHTLIJNEN 2021/22

https://projects.raspberrypi.org/vls-BE/projects/astro-pi-mission-zero


4

Om deel te nemen, moeten deelnemers:
          Ofwel inschrijven als een individu of als een team van 2 of 4 
          leden 
          Niet ouder zijn dan 19 jaar
          Begeleid worden door een leraar, mentor, of onderwijzer, 
          die het contactpunt met het Astro Pi-team zal zijn
          Lid zijn van een team dat bestaat uit minstens 50% teamleden die burgers 
          zijn van een ESA*-lidstaat of van Canada, Litouwen, Slovenië of Malta

Bovendien moet elke deelnemer minstens één van de volgende zijn: 
          Voltijds ingeschreven zijn in een lagere of middelbare school in een 
          ESA-lidstaat of in Canada, Letland, Litouwen, Slovenië of Malta
          Thuisonderwijs krijgen (goedgekeurd door het nationaal ministerie 
          van onderwijs of afgevaardigde overheid in een ESA-lidstaat of in 
          Canada, Letland, Litouwen, Slovenië of Malta)
          Een lid zijn van een club of na-schoolse groep (zoals Code Club, 
          CoderDojo, of Scouts) uit een ESA-lidstaat of in Canada, Letland, 
          Litouwen, Slovenië of Malta
 
Op voorwaarde dat het programma van de deelnemer/het teamde richtlijnen volgt 
engeen onbeleefde taal of onaardigheden bevat, zal het gegarandeerd draaien op het Internationaal 
Ruimtestation gedurende 30 seconden in mei 2022. Elke deelnemer zal dan een elektronisch certificaat 
ontvangen met daarop de juiste start- en eindtijden, en de positie van het ISS wanneer hun programma 
getoond werd - hun stukje ruimtewetenschapsgeschiedenis om te bewaren!

De leraar/mentor heeft de verantwoordelijkheid om de deelnemers/teams die zij controleren te 
registreren op astro-pi.org.

Er staat geen limiet op het aantal deelnames van een school of club, maar elke student of jongere kan 
maar één keer deelnemen, ofwel individueel ofwel als lid van een ofwel als lid van een team.

¹ *ESA-lidstaten in 2021:
   Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland,

   Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

   Behalve de 22 lidstaten, kunnen ook Canada, Letland, Slovenië en Litouwen deelnemen aan de programma’s van het ESA-onderwijsbureau,

   gebaseerd op hun afspraken met ESA.

   ESA zal ook inschrijvingen aanvaarden van lagere scholen of middelbare scholen gevestigd buiten een ESA lidstaat zoals scholen die officieel

   zijn toegestaan en/of gecertificeerd door de officiële onderwijsautoriteiten van een ESA lidstaat (bijvoorbeeld, Franse school buiten Europa

   die officieel erkend is door het Franse ministerie van onderwijs of gedelegeerde autoriteit).

DEELNAMEREGELS

opmerking: als de mentor 
een ouder is die van thuis 
uit meedoet, moeten ze 

alleen hun eigen kinderen 
inschrijven. Als kinderen willen 
deelnemen aan Mission Zero 
als lid van een groter team, 

moeten ze hun leraar of 
clubmentor vragen om hen als 

groep in te schrijven.
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Dit jaar krijgen alle Mission Zero-deelnemers de kans om te stemmen voor de namen van de nieuwe 
Astro Pi-computers die we naar het internationaal ruimtestation sturen in december. Dit is geen 
vereiste om deel te nemen aan Mission Zero.

De namen die aan de Astro Pi computers gegeven zullen worden zijn geïnspireerd op twee 
inspirerende Europese wetenschappers. Er zijn honderden mannen en vrouwen die bijgedragen 
hebben tot wetenschap en technologie, deelnemers kunnen hun eigen naam voorstellen of kiezen uit 
onze lijst met suggesties (zorg ervoor dat je de Engelse versie van de naam gebruikt):

       Ada Lovelace                         
       Caroline Herschel               
       Hedy Lamarr                       
       John Edmonstone              
       Nikola Tesla                 

Om te stemmen, moeten de deelnemers een korte 
boodschap toevoegen aan hun Mission Zero programma 
om de door hen gekozen naam op het LED-display van 
de Astro Pi te tonen. Je moet je boodschap beginnen 
met de woorden “My name should be” (in het Engels).

Bijvoorbeeld, als een deelnemer of team wil stemmen 
voor Ada Lovelace, zal hun code er als volgt uitzien:

HELP ONS DE NIEUWE ASTRO PI-
COMPUTERS EEN NAAM TE GEVEN

Als je wil stemmen, moet je boodschpa beginnen met deze woorden, anders kunnen we je d
eelname niet registreren. Voor volledige instructies over het toevoegen van een naamkeuze aan een 
Mission Zero-inschrijving, verwijzen we je graag naar de projectgids van Mission Zero op 
rpf.io/mzproject-vls.

Alan Turing
Edsger Dijkstra
Hypatia
Marie Curie
Tycho Brahe

sense.show_message(“My name should be Ada Lovelace”)

https://projects.raspberrypi.org/vls-BE/projects/astro-pi-mission-zero
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Ga naar de Astro Pi website (astro-pi.org). Indien de Mission Zero uitdaging nog niet is 
gelanceerd, kun je je op de website opgeven voor de Astro Pi-nieuwsbrief om zo contact 
te houden.

Leraars/mentors registreren voor Mission Zero op de Astro Pi-website en ontvangen 
een unieke klascode.  Alle deelnemers/teams die opgevolgd worden door de zelfde 
leraar/mentor gebruiken dezelfde klascode als ze hun deelnames indienen.

Studenten en jongeren volgen onze gids (rpf.io/mzproject-vls) om de 
programmeeractiviteit af te werken door gebruik te maken van de 
webemulator van Mision Zero Sense HAT (trinket.io/mision-zero).

Studenten en jongeren dienen hun afgewerkte programma’s in via de 
webemulator van Mission Zero Sense HAT. Een programma kan niet meer 
gewijzigd worden nadat het ingediend werd. Voor elke deelname ontvangt de leraar/
mentor een e-mailontvangstbewijs met de gegevens van de deelnemer en een link naar 
een foto van hun programma.

Alle inschrijvingen die de regels van de uitdaging volgen, krijgen automatisch een vliegstatus.

De succesvolle studenten en jongeren zien hun programma’s draaien in de ruimte in mei 
2022.

In juni 2022, krijgen de leraars/mentors de officiële Mission Zero-certificaten van de 
deelnemers per mail.
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De deadline voor het indienen van inschrijvingen voor de Astro Pi Mission Zero-uitdaging is 
18 maart 2022. Late inschrijvingen, en inschrijvingen die niet werden ingediend via de Sense 
HAT web emulator voor Mission Zero, kunnen niet aanvaard worden.

HOE DEELNEMEN
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https://astro-pi.org/
https://projects.raspberrypi.org/vls-BE/projects/astro-pi-mission-zero
https://trinket.io/mission-zero
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Bedankt voor je interesse in de Europese Astro Pi-
uitdaging:Mission Zero!

Indien je meer informatie wilt of updates over de uitdaging, ga naar astro-pi.org

Voor bronnen en projectideeën, ga naar astro-pi.org/resources Indien je vragen 

hebt, kun je het Astro Pi-team bereiken via astropi@esa.int of volg ons op Twitter 

@astro_pi

De Europese Astro Pi-uitdaging is een educatief programma van de ESA in

samenwerking met de Raspberry Pi stichting.

Voor meer info over de educatieve programma’s van ESA, ga naar 

www.esa.int/Education

Voor meer info over de Raspberry Pi-stichting, ga naar www.raspberrypi.org

https://astro-pi.org/
https://astro-pi.org/resources/
https://twitter.com/astro_pi?lang=en
http://www.esa.int/Education
https://www.raspberrypi.org/

