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Waarom zouden we jonge kinderen
leren programmeren?

Bitjes en bijtjes
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Programmeren en computational
thinking veroveren langzaam maar
zeker een plaats in het onderwijs.
Leren programmeren op de basisschool
heeft niet als doel om van ieder kind
een programmeur te maken, maar is
vooral gericht op logisch denken en
het doorzien van (technologische)
structuren.

Wanneer je een taart wilt gaan bakken, laten we
zeggen een heerlijke frambozentaart, dan ga je
meestal eerst op zoek naar een recept. Je verzamelt de ingrediënten, gaat naar de keuken en
voert stap voor stap het recept uit dat je gevonden hebt. Mis je een stap, dan krijg je niet de
frambozentaart van het recept maar een andere
zoete lekkernij. Misschien ook wel een lekkere
taart, misschien wat minder of juist wat beter,
maar een andere versie dan die van het recept
dat je volgde. Eigenlijk werkt het programmeren
van een programma of app ook zo. Misschien
doet je programma niet wat het zou moeten
doen, misschien wel maar op een andere manier.
Goed programmeren betekent stap voor stap
bedenken wat je eindresultaat moet zijn. Uitproberen, falen, aanpassen, opnieuw beginnen
en slagen zijn stappen die bij iedere programmeersessie horen.

Wat bedoelen we met programmeren?
De termen programmeren en coderen worden
nog al eens door elkaar gebruikt. Wanneer we
het in het basisonderwijs over coderen hebben,
bedoelen we vaak programmeren. Officieel
is coderen het omzetten van informatie in
computercode, in een taal die een computer
begrijpt, bijvoorbeeld Python. Programmeren

is breder, hierbij hoort ook het bedenken van
het programma, het maken van een ontwerp,
het coderen en het uitgebreid testen van wat je
vooraf had bedacht. Programmeren gebruik je
om software, een app, een website of een game
te maken.

Leren programmeren op de
basisschool
Momenteel wordt er breed discussie gevoerd
over het nut om kinderen al op de basisschoolleeftijd te leren hoe ze moeten programmeren.
Het belangrijkste argument hiervoor is iets wat
we computational thinking noemen. Er is nog geen
goede Nederlandse vertaling voor dit begrip gevonden. In het kort gaat het erom dat mensen
in deze tijd omringd zijn door technologie. De
meeste mensen hebben een smartphone, maken
thuis gebruik van computers en tablets en ook
binnen hun werk hebben zij zeer waarschijnlijk te
maken met technologie. Computational thinking
gaat ervan uit dat mensen enigszins begrijpen
hoe technologie werkt. Het gaat dan meer om
het logisch en gestructureerd kunnen denken
dan het beheersen van een programmeertaal. Al
helpt dat laatste je wel om te kunnen begrijpen
hoe jouw apparaat, app of programma werkt. Het
leren programmeren op de basisschool heeft niet
als doel om van ieder kind een programmeur te
maken.

Start zonder de computer
Omdat programmeren ook gaat om het logisch
en gestructureerd leren denken, heb je wanneer
je begint niet altijd een computer nodig. Op de
website codekinderen.nl vindt u diverse activiteiten die u direct in uw groep kunt uitvoeren. Het
enige wat u hierbij nodig hebt zijn wat bekertjes,
werkbladen en potloden. Een aanrader is de les
rondom de Sandwich-robot. Hierbij ‘programmeren’ de leerlingen de leerkracht zo dat hij een
boterham met hagelslag smeert. Is de opdracht
niet helemaal duidelijk of sla je een stap over,
dan wordt het een rommeltje. Nog meer van deze
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programmeren-zonder-computer opdrachten
vindt u via Computer Science Unplugged.
Deze publicatie is gratis te downloaden via
csunplugged.nl.

Van hardware...
Na de unplugged activiteiten kunt u een volgende stap zetten. Door de internationale aandacht voor programmeren in het programma van
de basisschool verschijnt er regelmatig nieuwe
hardware die u in de klas in kunt zetten. Inmiddels vrij bekend is de BeeBot, een schattig robotje in de vorm van een bij dat je kunt programmeren door gebruik te maken van de knoppen op
zijn rug. De BeeBot kan tot veertig opdrachten
tegelijkertijd onthouden. Bij de BeeBot worden
lettermatten, plattegronden en meer geleverd.
Kinderen kunnen de BeeBot programmeren door
hem naar een bepaalde locatie te sturen. Wilt
u kleuters laten zien wat voor opdrachten ze
ingeven, dan is de Primo geschikter. Voor wat
oudere kinderen is er de ProBot. Deze heeft de
vorm van een auto en biedt meer opties. Met de
BendooBox bouwt u een eigen mini-computer

De kinderen ‘programmeren’
de leerkracht (hij is de robot)
zo, dat hij een boterham met
hagelslag smeert.
Gaat het altijd goed?
Error, error, ...
Zie codekinderen.nl

De BendooBox, minicomputer,
met Nederlandstalig lesmateriaal
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(Raspberry Pi). Sluit hem aan op een scherm en
u kunt aan de slag met programmeren in Scratch,
Minecraft, Python of met een van de uitbreidingssets. Bij de BendooBox is Nederlandstalig
lesmateriaal beschikbaar.

...naar software
Na het concreet maken met hardware als robotjes en een Raspberry Pi kunt u de stap zetten
naar programmeertalen. Veel mensen beginnen
met Scratch, een visuele taal waar je blokken
code sleept zodat er een programma ontstaat.
Daarna wordt er vaak gekozen voor Python.
Vindt u dit nog lastig, dan zijn er allerlei gameomgevingen waarin kinderen het programmeren
kunnen oefenen. Voor oudere kinderen is CodeCombat bijvoorbeeld een mooie game. Hebt u
zelf programmeerervaring of is er misschien een
collega of een ouder die kan helpen, dan kunt
u dit natuurlijk nog wat uitbreiden. Er zijn soms
ook kinderen die zelf al de nodige programmeerervaring hebben.

Programmeren in het curriculum?
Omdat er een aantal Europese landen is waar
programmeren een vast onderdeel is van het
curriculum, is in Nederland nu de discussie
gaande of programmeren verplicht gesteld moet
worden of niet. Dit programmeren binnen het
curriculum is overigens het duidelijkst terug
te zien in Engeland. Hier leren alle kinderen
sinds september 2014 de beginselen van het
programmeren. In andere landen is het vaak nog
facultatief. In Scandinavië bijvoorbeeld bepalen
scholen zelf of zij al dan niet aandacht besteden
aan programmeren binnen het leerstofaanbod.
In Estland staat leren programmeren in het
curriculum, maar is het curriculum niet verplicht.
Persoonlijk denk ik dat programmeren prima
aansluit bij het werken volgens de 21st century
skills. Programmeren zou naar mij idee dan ook
geen afzonderlijk vak moeten worden, maar
geïntegreerd kunnen worden aangeboden
bij vakken als rekenen, creatieve vakken en
wereldoriëntatie.

Initiatieven in Nederland

Codeklas
CodeKlas is een inspiratieboek over programmeren met kinderen dat Pauline Maas schreef
in samenwerking met veertig co-auteurs. Het
is bedoeld voor leerkrachten en ouders van
kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Er worden acht thema’s behandeld, waaronder
robots, games en websites. Bij elk thema worden
concrete tools aangereikt.
Daarnaast staan er interviews in met mensen
uit onderwijs en bedrijfsleven, die vertellen
waarom zij het belangrijk vinden dat kinderen
al op jonge leeftijd in aanraking komen met
programmeren. Ook wordt er een aanzet
gegeven tot een leerlijn programmeren in het
basisonderwijs.
Zie ook codeklas.nl.
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Stuur een
mailtje!
CodeKlas is een handig
inspiratieboek voor op
school! Wilt u dit boek
graag hebben? Stuur
dan voor 1 oktober een
mailtje naar
info@praxisbulletin.nl.
We verloten twee
exemplaren van
het boek onder de
inzenders.
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In Nederland lopen momenteel veel initiatieven
om het leren programmeren door (jonge) kinderen te stimuleren. Zo is er bijvoorbeeld CodeUur
en de Europese Codeweek (10 t/m 17 oktober
2015) waarbij ook in Nederland veel activiteiten
georganiseerd zullen worden. U leest hier meer
over op de website codeweek.nl. In april van dit
jaar verscheen het boek CodeKlas bij uitgeverij
BoekTweePuntNul. Hierin staan onder meer
achtergronden en heel veel voorbeelden om met
programmeren in het basisonderwijs aan de
slag te gaan. Op praxisbulletin.nl staan een paar
geheel nieuwe lessen om direct toe te passen in
de klas.

Data opslaan
Omdat computers maar een beperkte ruimte
hebben om informatie op te slaan, moeten
we deze informatie zo efficiënt mogelijk
beschrijven. Dit heet compressie. Door de data
te coderen voor het opslaan en te decoderen
wanneer het weer wordt opgehaald, kan de
computer meer data opslaan en het sneller over
het internet versturen.
Een voorbeeld van hoe comprimeren kan
gaan: lettercombinaties die meer dan een keer

Programmeren
zonder computer

voorkomen worden niet steeds in zijn geheel
beschreven maar verwijzen naar elkaar. Zo heeft
de computer minder ruimte nodig om een tekst
op te slaan.
Bron: csunplugged.nl

Op csunplugged.nl (‘informatica zonder
draadjes’) kunt u het boek Computer
science unplugged downloaden.
Hierin vindt u een verdiepings- en
uitbreidingsprogramma voor het
basisonderwijs. Kinderen leren
programmeren zonder gebruik te
maken van de computer.

Schateiland
Wat is de snelste route naar schateiland? Kun je ook lange routes aangeven?
Sommige routes bevatten een lus, je komt weer terug op een eiland waar je
al was. Kun je hier een voorbeeld van vinden? (Bijvoorbeeld, BBBABAB en
BBBABBABAB gaan allebei naar Schateiland.)
Bron: csunplugged.nl

Gamestudio
Met deze website kunnen kinderen eenvoudige
games maken. Met de GameStudio van het
Klokhuis gaat dit heel makkelijk. Ze kunnen zelf
figuren verzinnen, levels bouwen, winnen en
verliezen, enzovoort. Er kunnen nieuwe games
gemaakt worden of bestaande games van de
site kunnen veranderd worden of aangevuld met
extra levels.
Bron: codekinderen.nl / maken / gamestudio
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