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I
nformatica bepaalt een groot deel van ons 
leven. Het zal een nog groter deel van het 
leven van onze kinderen bepalen. Maar 
wanneer je kinderen vraagt waar software of 

apps vandaar komen, moeten ze je het antwoord 
schuldig blijven. Ze zijn er ‘gewoon’. Directeur van 
Stichting Mijn Kind Online Remco Pijpers: “Op 
school leren kinderen de basisvakken en is er aan-
dacht voor creativiteit en sport. Wat we niet vaak 
zien, is aandacht voor digitale talentontwikkeling. 
Terwijl de toekomstige werkgevers van onze 
kinderen juist dáár behoefte aan hebben.”

Met Codekinderen krijgen kinderen de kans om 
hun digitale talenten te ontdekken en te ont-
plooien: van speelse activiteiten tot het schrijven 
van echte code. Basisscholen krijgen de lesbrie-
ven gratis aangeboden. 

Codekinderen: leren programmeren vanaf groep 3
Codekinderen is een project uit de koker van Ken-
nisnet en Mijn Kind Online, en laat kinderen op 
basisscholen in Nederland en België kennismaken 
met de basisprincipes van coderen. De vaardig-
heden die daarvoor nodig zijn, zoals creatief en 
logisch denken, helpen vooral inzicht te krijgen 
in de ‘achterkant’ van de apparaten die deze 
jonge generatie dagelijks gebruikt. Het project 
is dus niet zozeer bedoeld om van alle kinderen 
programmeurs te maken, maar om kinderen een 
gezonde band te laten opbouwen met technolo-
gie, internet en computers.

“Codekinderen leidt kinderen niet op om program-
meur te worden, maar leert ze vaardigheden waar 
ze later in elk beroep profijt van hebben”

Waarom is programmeren zo 
belangrijk?
In Engeland wil de overheid vanaf september 
2014 programmeertalen opnemen in het cur-
riculum van alle basisscholen. Ook in Estland is 

programmeren inmiddels een verplicht vak voor 
kinderen tussen de 7 en 19 jaar. Waarom? Ave 
Lauringson, initiatiefneemster van het Estlandse 
project zegt hierover: “We want to change thin-
king that computers and programs are just things 
as they are. There is an opportunity to create 
something, and be a smart user of technology.” 
Remco Pijpers: “Het is straks net zo belangrijk om 
te kunnen programmeren als om goed Engels te 
kunnen spreken. En als het je taak is om een com-
plete generatie op te leiden voor de toekomst, 

moet je wel toekomstgericht durven werken.”

Ook in de Verenigde Staten wordt actief cam-
pagne gevoerd om kinderen al op jonge leeftijd 
in contact te brengen met de basisprincipes van 
programmeren. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuc-
kerberg en andere persoonlijkheden verschenen 
onlangs in een videoboodschap waarin zij vertel-
len hoe belangrijk die vaardigheden zijn geweest 

voor hun ontwikkeling. Zij pleiten ervoor de jeugd 
te stimuleren om technologie te creëren in plaats 
van alleen te consumeren. Volgens hen zijn pro-
grammeurs de popsterren van de toekomst.

Vier keer per jaar proeven
Codekinderen bestaat uit een reeks lesbrieven - 
vier per bouw - die gratis beschikbaar zijn gesteld 
via kennisnet.nl/kids/codekinderen. Elke les is als 
een proeverij; bedoeld om te proberen. Een kind 
neemt dus per schooljaar deel aan vier proeve-

een financiële investering? Het bleek allemaal 
goed uitgedacht, eigenlijk konden we Codekinde-
ren snel en eenvoudig inzetten. Het kostte me vier 
keer een dinsdagochtend - met de halve klas - en 
ook de kosten vielen mee.”

De kennisoverdracht binnen Codekinderen is 
gebaseerd op het principe van Flipping the 
Classroom. Kinderen vanaf groep 3 kunnen nog 
niet goed lezen, een concept als Flipping the 
Classroom[1] werkt dan heel goed.

Je ziet de kinderen elke week  
beter worden
De 15 kinderen van juf Janique krijgen eerst 
een korte, klassikale instructie. Die is eenvoudig. 
Ondanks haar beperkte programmeerkennis kan 
Janique de kinderen precies uitleggen wat de 
bedoeling van het project is. De docentenhand-
leiding van Codekinderen helpt daarbij. Daarna 
gaan kinderen zelf aan de slag. Hun instructies 
zijn visueel uitgewerkt in een ‘glog’, een interac-
tieve poster die online beschikbaar is. De kinderen 
bekijken deze glog zelf op hun iPad via kennisnet.
nl/kids/codekinderen. Daar staat een compleet 
overzicht van alle opdrachten binnen Codekin-
deren plús alle instructies en andere materialen. 
De glog legt stap voor stap uit wat de kinderen 
moeten doen, van het bekijken van een instruc-
tiefilmpje tot het uitvoeren van een opdracht. 
Elke week één opdracht, het totale project duurt 
dus vier weken. Juf Janique: “Je ziet ze elke week 
beter worden. Ze leren ook van elkaar, kijken 

naar elkaars creaties en vragen elkaar om hulp. 
Leerlingen realiseren zich plotseling dat digitali-
sering méér betekent dan het kunnen spelen van 
spelletjes. Codekinderen is daarmee absoluut een 
waardevol en uitdagend project, en de kinderen 
vinden het nog leuk ook!”

In de pilot op de Hildebrand van Loonschool 
gingen de kinderen van groep 3 aan de slag met 
vier tools, te weten Foldify, Lego WeDo, Pivot en 
Kodable. Met de app Foldify maken kinderen een 
3D-figuur van een plat stukje papier. Met Lego 
WeDo - een speciale versie van Lego die aange-
sloten kan worden op de computer - bouwen ze 
eerst een robot en laten deze vervolgens draaien, 
zwaaien of brullen. Pivot is een programma op 
de computer waarbij kinderen zelf een animatie 
kunnen maken met een draadpoppetje in de 
hoofdrol. Een verhaal verzinnen, het poppetje 
laten bewegen en zelf je eigen achtergrond en 
figuurtjes toevoegen. Tot slot leert de app Kodable 
ze de beginselen van visueel programmeren. 
Door een monstertje commando’s te geven, vindt 
deze zijn weg in het doolhof: naar links, rechts, 
boven of beneden. Alle opdrachten stimuleren 
logisch denken en ruimtelijk inzicht, en houden 
vanzelfsprekend rekening met de leeftijd van de 

Wie de technologie in de vingers heeft, 
heeft de toekomst in handen

In een maatschappij waarin computers centraal staan, leek het 
de initiatiefnemers zinvol dat leerlingen - naast rekenen, taal en 
aardrijkskunde - op de basisschool ook hun eerste stappen zetten 
op het gebied van computertaal. Hun motto: Als je kinderen leert 

programmeren, leer je ze niet alleen te begrijpen, je leert ze creëren. 

Het project Codekinderen laat kinderen vanaf  
groep 3 spelenderwijs kennismaken met  
programmeren en leert ze echte code te schrijven.

            0001010101011001010101010101010
100101011001010101010010110010101010101010110101010
                     10101010101010101010101010101010101010101010101010101010010110010101010101010110101010
            010101010101010101010101010
    100101011001010101010010110010101010101010110101010

                                                                                                                                                                                                0001010101011001010101010101010
                                                                                                                                                                  100101011001010101010010110010101010101010110101010
                     10101010101010101010101010101010101010101010101010101010010110010101010101010110101010
                                                                                                                                                                                                                                                  010101010101010101010101010
                                                                                                                           100101011001010101010010110010101010101010110101010

rijen. Elke proeverij duurt ongeveer 1,5 uur en 
behandelt één tool. De lesbrieven zijn beschikbaar 
gesteld via Kennisnet Kids.

Codekinderen: hoe werkt het?
“Door de brede beschikbaarheid is technologie 
inmiddels heel betaalbaar geworden. Daarmee 
is de drempel om code te leren veel lager dan 
enkele jaren geleden”, zegt Remco Pijpers. “Wat 
ons betreft is de tijd dan ook rijp voor Codekinde-
ren.” Maar hoe denken de scholen daar zelf over? 
Hebben zij interesse? En, minstens zo belangrijk, 
hebben zij tijd om Codekinderen in te roosteren? 
Om antwoord op die vragen te krijgen, werd 
de Hildebrand van Loonschool in Amsterdam 
gevraagd om een pilot te doen. Op die school 
mocht groep 3, onder begeleiding van juf Janique, 
aan de slag met de opdrachten voor groep 3/4.

Janique: “Toen dit project onder de aandacht 
van onze school werd gebracht, waren we direct 
enthousiast. Maar we hadden ook praktische 
vragen. Ik weet zelf bijvoorbeeld helemaal niets 
van programmeren. Hoe kan ik de kinderen dan 
begeleiden? Hoeveel tijd kost het? Vraagt het om 

  Geen programmeer
kennis nodig, een flinke 
dosis enthousiasme is  
genoeg    juf Janique

[1] BIJ FLIPPING THE CLASS-
ROOM WORDT KLASSIKALE 
KENNISOVERDRACHT 
VERVANGEN DOOR VIDEO’S 
EN ANDERE VORMEN VAN 
ONLINE INSTRUCTIE. DE 
KLASSIKALE TIJD WORDT 
GEBRUIKT VOOR HET 
BEANTWOORDEN VAN 
VRAGEN, INDIVIDUELE 
BEGELEIDING EN VERDIE-
PING. MET FLIPPING THE 
CLASSROOM KRIJGEN 
LEERLINGEN INSTRUCTIES 
OP HUN EIGEN TEMPO EN 
WORDT GEDIFFERENTIEERD 
ONDERWIJS MOGELIJK.

tekst: gemma steeman12 13
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Codekinderen leidt kinderen niet op  
om programmeur te worden, maar leert 
ze vaardigheden waar ze later in elk 
beroep profijt van hebben 
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doelgroep. Langzaam worden de opdrachten 
steeds moeilijker, tot leerlingen in groep 8 worden 
uitgedaagd hun eigen app te maken.

Baas over je eigen creatie
Nog een positief aspect volgens Janique: “De 
kosten vallen mee. Het lespakket is gratis, de 
meeste apps ook. Er zijn er enkele die een paar 
euro kosten.” De grootste investering is de Lego 
WeDo. Die set kost eenmalig ongeveer 350 euro. 
Janique lacht: “Maar dat vonden de kinderen wel 
het leukste! Toen de robot-krokodil ging lopen, 
zetten ze grote ogen op en kwamen er extatische 
gilletjes. Wat ons betreft is dat de investering 
waard. Je zíet het kwartje vallen. Het feit dat ze dat 
zelf gecreëerd hebben, het besef dat je invloed 
kunt uitoefenen op het eindresultaat, daarvoor 
ben ik ooit in het onderwijs gegaan.” 

Remco Pijpers: “Lego WeDo vraagt inderdaad om 
een investering. Daar staat tegenover dat voor 
de andere proeverijen nauwelijks kosten worden 
gemaakt. Lego WeDo is zó leuk, die konden we 
niet schrappen.” 

Ondertussen werken Hein en Guido [allebei 7] 
samen aan de opdracht met Lego WeDo. Hein: 
“Kijk, we bouwen een robot van Lego. Je mag zelf 
kiezen welke je bouwt, wij hebben een krokodil 

[2] WATNOU? IS DE  
KINDERSITE VAN  
KENNISNET. HIER KUNNEN 
LEERLINGEN VAN GROEP 4 
TOT EN MET 8 ZELFSTANDIG  
AAN DE SLAG MET ACTUELE 
THEMA’S DIE SPELEN IN 
DE KLAS. ZE LEREN OVER 
HET |ONDERWERP EN 
OEFENEN SPELENDERWIJS 
HUN MEDIAVAARDIGHEDEN 
EN MEDIAWIJSHEID. LEER-
KRACHTEN  
KUNNEN WATNOU?  
OOK KLASSIKAAL  
INZETTEN, BIJVOORBEELD 
OP HET DIGIBORD, ALS 
LEUKE AANVULLING OP 
BESTAAND LES MATERIAAL.

  Eigenlijk is dit  
leuker dan een spelletje  
spelen    Mickey [7]
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  Het is een soort  
sturen en wij bepalen 
de route    Mickey [7]

Kennisnet is expert op het gebied van ict op 
school en richt zich op mediawijsheid met 
een duidelijke ict-component, gerelateerd 
aan een schoolsituatie. Stichting Mijn Kind 
Online is een kenniscentrum voor jeugd 
en [digitale[ media. Samen bedienen zij de 
driehoek kind-ouder-school en slaan zo een 
brug tussen deze twee werelden. Meer infor-
matie over het project Codekinderen vind je 
op codekinderen.nl en kennisnet.nl/kids/
codekinderen.

Annemiek Nederpel, senior webredacteur van 
Kennisnet Kids[2]: “De meerwaarde van WatNou? 
zit ‘m in de integratie van mediawijsheid en 
mediavaardigheden met thema’s die in het 
basisonderwijs spelen. Leerkrachten kunnen 
WatNou? dus inzetten als aanvulling op hun 
eigen lesprogramma. Binnen ieder thema - denk 
aan lente, Sinterklaas, kinderboeken of ruimte-
vaart - worden kinderen uitgedaagd om zelf met 
media aan de slag te gaan. Hierdoor verbeteren 
ze - vaak ongemerkt - hun mediavaardigheden. 
WatNou? biedt kant-en-klare opdrachten, filmpjes 
en puzzels. Leuk voor de kinderen, makkelijk voor 
de leerkracht. Als leerkracht gebruik je WatNou? 
als aanvulling op je bestaande lesmethode. De 
afwisseling brengt een thema tot leven en dat 
verhoogt het leerrendement bij kinderen.“

Ze gaat enthousiast verder: “Met Codekinderen 
leren kinderen géén programmeertaal als C++, 
java of php. Ze leren de vaardigheden die nodig 
zijn om te programmeren, zoals logisch denken, 
probleemoplossend vermogen en structureren. 
Het project Codekinderen past daarom perfect 
binnen ons thema over internet.”

De toekomst
De Amerikanen verwachten dat toekomstige 
successen in hun economie afhankelijk zijn van 
technische innovaties. Die technische innovaties 
zijn vrijwel altijd verbonden met computertechno-
logie en digitale toepassingen. 

Kennisnet houdt die ontwikkelingen scherp in de 
gaten en kijkt ook naar de verandering van de 
arbeidsvraag die daarmee gepaard gaat. Wietse 
van Bruggen, projectmanager bij Kennisnet 
Innovatie: “Binnen Kennisnet Innovatie kijken we 
naar opkomende technologieën en de onderwijs-
relevantie daarvan. Behalve Codekinderen loopt 
er binnen Kennisnet nog een project waarbij 
kinderen leren programmeren. Hierbij mogen leer-
lingen van de middelbare school zelf een satelliet 
vol met sensoren programmeren. Wij begeleiden 
ze in het programmeren van een ruimte-expe-
riment dat ze zelf moeten verzinnen. We sturen 
deze code vervolgens naar de betreffende 
satelliet en laten de code daar uitvoeren. Zo leren 
kinderen de toepasbaarheid van technologie. Als 
je weet hoe iets werkt, kun je het aanpassen. Zo 
kun je invloed uitoefenen op de manier waarop 
technologie werkt.” 

Hij gaat zelfs nog een stapje verder: “Onze 
kinderen komen terecht in een wereld die zwaar 
gedigitaliseerd is. Als je in zo’n wereld de techno-
logie in de vingers hebt, ligt de toekomst aan je 
voeten.” 

gemaakt. Die sluiten we straks aan op de com-
puter, daarna gaat de stroom door de draad en 
beweegt de bek van de krokodil op en neer. De 
handleiding is helemaal in tekeningen, dus dat 
is makkelijk. We snappen het heel goed. Ik heb 
thuis ook veel Lego, dus ik kan die tekeningen 
goed lezen.” Later voegt Guido daar aan toe: “Wij 
zijn best goed in samenwerken. We helpen elkaar. 
De opdracht met Lego vind ik het leukste, echt 
bouwen en laten bewegen.” 

“Wij bepalen de route”
Ook Victoria [7] en Mickey [7] zijn enthousiast: 
“Wij wijzen dit poppetje de weg. Dat doen we met 
pijltjes. Het is een soort besturen en wij bepalen 
de route. Ik vind dat leuk omdat je er echt iets 
van leert. Eigenlijk is dit leuker dan een spelletje 
spelen.” Janique legt uit: “Deze meiden werken 
met de app Kodable. Een populaire app, net als 
Foldify. Met die laatste zijn de kinderen thuis nu 
ook allemaal bezig, de meest mooie creaties 
komen op tafel. Ze zijn eigen baas over wat ze 
maken.”

Ook ict-coördinator Jur ziet de toegevoegde 
waarde van een project als Codekinderen: “ 
Kinderen vervallen tegenwoordig heel snel in 
consumerend computergebruik. Dat is jammer. Ik 
heb liever dat ze er creatief mee zijn, er echt iets 
mee doen. Kinderen moeten leren zelf het anker 
te zijn in een spel.” 

Hebben ze ook drempels ervaren? Janique: “Het 
kost minimale voorbereidingstijd, maar je moet 
eigenlijk wel twee ouders inschakelen. Twee paar 
extra handen is erg fijn, zo bleek het lezen van de 
bouwtekening van de opdracht met Lego WeDo 
moeilijker dan het uiteindelijke programmeren. Je 
werkt met een groep van 15 kinderen, een halve 
klas. De andere helft krijgt gewoon les. Er moet 
dus een mogelijkheid zijn om jezelf een ochtend 
vrij te roosteren. Bijvoorbeeld door een klassenas-
sistent of stagiaire in te zetten. En de school moet 
minimaal 4 iPads en 2 computers ter beschikking 
hebben.“

Verdieping
Binnen Codekinderen is ook rekening gehouden 
met de verschillende niveau’s en interesses van 
leerlingen. Zo kunnen leerlingen bij elke proeverij 
kiezen uit 3 moeilijkheidsniveau ’s. Leerlingen die 
meer uitdaging nodig hebben - of gewoon snel 
klaar zijn - kunnen daarna nog een extra opdracht 
maken. 

Zo heeft de app Kodable bijvoorbeeld 30 levels 
om uit te spelen. Ook de site Blockly is een leuk 
vervolg op Kodable. Elke glog geeft een tip voor 
extra opdrachten. Kunnen ze er geen genoeg van 
krijgen? Alle lesmaterialen, uitleg en opdrachten 
zijn gratis beschikbaar via kennisnet.nl/kids/code-
kinderen dus kinderen kunnen – zelfstandig of 
onder begeleiding van een enthousiaste ouder - 
ook thuis aan de slag.

Digitale lesstof over internet en 
programmeren op WatNou?
Alle materialen, lesbrieven en extra instructies zijn 
gratis beschikbaar gesteld via WatNou?, onder-
deel van Kennisnet Kids. WatNou? stimuleert 
kinderen om - zelfstandig of klassikaal - aan de 
slag te gaan met mediavaardigheden binnen een 
actueel thema. Eén van die thema’s is ‘internet’. 
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