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INLEIDING 
 
Deze methodologie richt zich tot leerkrachten in het middelbaar en lager onderwijs of coaches.  
 
Deze methodologie legt aan de gebruiker uit hoe men leerlingen kan engageren - via een 
stimulerend pedagogische methodologie - uit middelbare scholen (15 jaar en ouder) om 
basiscodering en STEAM-onderwijs aan te leren aan hun jongere leeftijdsgenoten – leerlingen 
van 8- 12 jaar.  
Tijdens het CODINC-project trainen we de studenten en hun leerkrachten in de basisprincipes 
van coderen. Onze trainers voorzien 10 uur codeeronderwijs in de klas. 
 
Na de opleiding zullen de studenten van het secundair onderwijs de leerlingen van de 
basisscholen coachen, onder begeleiding van hun leerkrachten en onze coaches.  
 
Voor de leerkrachten van de middelbare scholen, zal de implementatie van dit project hen 
helpen om hun wetenschappelijk inzicht te verhogen, een pedagogische houding en coaching-
vaardigheden te ontwikkelen en de competenties van basiscodering door te geven aan de 
leerlingen van 8 tot 12 jaar.  
 
Het CODINC-project richt zich op het promoten van inclusie door middel van een peer-to-peer 
STEAM en een educatief opleidingsprogramma coderen. De studenten en leerlingen waarop 
het CODINC-project zich richt, komen specifiek uit buurten waar meer uitsluiting mogelijk is, 
dit wordt voornamelijk achterhaald aan de hand van de gemeten achterstanden ten opzichte 
van andere gebieden. Veel landen bieden een index aan van scholen of gebieden met hogere 
uitsluitingsniveaus en kansarmen. Het CODINC-project helpt het vertrouwen te vergroten van 
studenten van 15 tot 18 jaar uit kansarme milieus door hen hun creatieve, innovatieve en 
ondersteunende vaardigheden te laten ontdekken. In de praktijk gebeurt dit door de 
studenten te trainen in een programma waar ze leren programmeren, hun eigen coderings- 
en STEAM-onderwijsprojecten leren maken om vervolgens de leerlingen hierover les te geven. 
Dit helpt studenten die worstelen met hun identiteit en op zoek zijn naar een plaats in een 
volwassen wereld. Studenten met een kansarme achtergrond kunnen het gevoel hebben als 
buitenstaanders te worden beschouwd, maar dankzij het vertrouwen en zelfvertrouwen dat 
ze van volwassenen krijgen, kunnen ze hun creatieve en innovatieve potentieel ontdekken.  
 
CODINC zal het inclusief leren van de “Capital Digital”-praktijk aanpassen, verspreiden en 
uitbreiden. Deze praktijk werd ontwikkeld en geïmplementeerd door projectpartner vzw Maks 
in als kansarm geclassificeerde buurten in Brussel.  
 
Capital Digital is een programma dat gebruik maakt van een innovatieve peer-to-peer 
leermethodologie door jongeren uit kansarme milieus te trainen in STEAM en codering om 
coaches te worden voor hun jongere leeftijdsgenoten. In de praktijk heeft Capital Digital met 
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succes al 15-18-jarige studenten uit kansarme milieus getraind in het leren coderen en 
programmeren aan hun jongere 10- tot 12-jarige leeftijdsgenoten. De jonge "coaches" leerden 
de leerlingen op een speelse manier te betrekken bij coderen en STEAM-activiteiten. Dit 
programma was de eerste werkervaring voor de jonge coaches die hun zelfvertrouwen 
vergrootte, wat op zijn beurt hun horizon verbreedde bij het kiezen van een passende 
opleiding in functie van hun verdere loopbaan. Het programma stelde hen in staat om op een 
constructieve manier met elkaar in contact te komen en de rol van coach voor hun jongere 
leeftijdsgenoten te vervullen. Bovendien ondersteunde het project effectief jongeren door hun 
kritische denk-, creativiteits-, digitale en samenwerkingsvaardigheden en wetenschappelijk 
inzicht te ontwikkelen. Het meest belangrijkste is dat de Capital Digital’s peer-learning 
pedagogische methode een sterk inclusiepotentieel heeft en het bevordert het STEAM-
onderwijs en de inclusie van kansarme studenten zowel binnen als buiten het klaslokaal.  
 
Het CODINC-project zal de Capital Digital-methodologie (en de opleidingstoolkit) aanpassen 
en uitbreiden naar een andere onderwijscontext (scholen - officieel onderwijs) en uittesten in 
5 Europese landen, namelijk België, Cyprus, Duitsland, Italië en Spanje. De specifieke 
doelstellingen van CODINC zijn de volgende: 
 

1. De capaciteit van leerkrachten vergroten en verbeteren om STEAM-
onderwijs voor kansarme jongeren te bevorderen in het kader van een 
inclusieve onderwijsaanpak op basis van peer-learning. 

2. Versterken van kansarme jongeren in het verwerken en ontwikkelen van 
IT- en samenwerkingscompetenties, alsook probleemoplossend denken, 
zelfvertrouwen en creativiteit ontwikkelen door een peer-learning 
opleidingsprogramma over codering. 

3. De ontwikkeling van een Europese "Codering voor integratie"-
leergemeenschap bevorderen onder verschillende actoren en in 
verschillende sectoren (officieel en niet-officieel onderwijs en opleiding), 
die in staat is de projectresultaten te ondersteunen en het effect ervan te 
vergroten. 

 
Er is een nood in heel Europa om digitale vaardigheden te ontwikkelen van alle burgers, in 
veel landen is het onderwijssysteem nog steeds niet volledig aangepast aan het gebruik van 
steeds nieuwere technologieën. In buurten met een hoger uitsluitingspercentage is er een 
grotere nood om digitale instrumenten te gebruiken voor het bevorderen van inclusieve 
werkmethodes. Terwijl leerlingen en studenten actieve gebruikers zijn van internet en mobiele 
apparatuur, moeten leerkrachten hun vaardigheden ontwikkelen om leerlingen adequaat te 
ondersteunen bij nieuwe technologieën en vaardigheden. STEAM-technologie en codering 
bieden nieuwe onderwijstrajecten aan die gebaseerd zijn op de belangstelling van kinderen 
en studenten en die hen in staat stellen niet alleen consumenten maar ook producenten te 
zijn van digitale inhoud.  
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CODINC zal zich rechtstreeks richten tot:  
§ Leerlingen van de lagere school (8-12 jaar) en leerlingen van de middelbare 

school (15-18 jaar) uit achterstandsgebieden. We noemen de eerste groep 
leerlingen en de tweede groep studenten.  

§ Leerkrachten in het lager en middelbaar onderwijs.  
§ Coaches die met jongeren werken in officiële, niet-officiële en informele 

omgevingen (scholen, telecentra, jeugdcentra, NGO’s, opleidingscentra etc.) 
§ Belangrijkste actoren: scholen, gezinnen, maatschappelijke organisaties, 

lokale gemeenschappen, NGO’s, onderwijsinstellingen, leveranciers, 
overheden, beleidsmakers, etc.  

 
In deze methodiek beschrijven we een opleidingsschema voor de implementatie van een 10-
uur durende opleiding van codeer- en pedagogische vaardigheden voor de studenten en een 
opleidingsschema voor studenten en leerkrachten. Er zijn veel overeenkomsten tussen het 
voorgestelde programma voor de studenten en voor de leerlingen. Dit wordt gedaan omdat 
de studenten op dezelfde lesmodules worden opgeleid, die zij op hun beurt dan zullen 
gebruiken om aan de leerlingen te onderwijzen. Het opleidingsprogramma voor studenten en 
leerkrachten richt zich ook op de pedagogische methodiek van coderen, evaluatietechnieken 
en werkvormen. Door de studenten te trainen in het begrijpen van concepten, zal hun 
zelfvertrouwen om te onderwijzen en te geloven in hun vaardigheden samen met hun gevoel 
van eigenwaarde groeien en de angst dat ze iets moeten coachen wat ze niet echt begrijpen 
zal verdwijnen. 
 
Ik wens je veel leesplezier!  
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LEERRESULTATEN 
Met behulp van deze methodiek zullen je studenten en jezelf een brede waaier aan leertaken 
tot een goed einde brengen bij de ontwikkeling van computationeel denken tot creatieve en 
sociale vaardigheden.  
 
De leeruitkomsten in het CODINC-methodiek zijn onderverdeeld in twee delen, één voor het 
basisonderwijs en één voor het middelbaar onderwijs. Elk deel bevat leerresultaten voor de 
leerlingen (8 tot 12) en studenten (+15) die deelnemen in het programma en aparte doelen 
voor jou als leerkracht.  
 
Je kan de doelmatrices voor opleidingen raadplegen voor een snellere verwijzing naar welke 
activiteit helpt bij het voltooien van elk leerdoel.  
 

Leerresultaten voor leerkrachten in het secundair onderwijs en het lager 
onderwijs 
Als leerkracht krijg je in de eerste plaats waardevolle inzichten in het computationeel denken 
en coderen en als tweede verbeter je jouw pedagogische vaardigheden.  
 
Na het voltooien van deze methodiek heb je een beter zicht op onderstaande vragen:  

§ Wat is Computationeel Denken en waarom is het belangrijk in de samenleving?  
§ Wat zijn de belangrijkste 21e-eeuwse competenties voor uw leerlingen?  
§ Hoe bevorderen coderingsactiviteiten computationeel denken, creativiteit en 

probleemoplossende vaardigheden bij leerlingen?  
§ Welke pedagogische en sociale vaardigheden zijn essentieel voor studenten om 

codeeractiviteiten te leiden met hun jongere leeftijdsgenoten?  
 
Als onderwijsdeskundige leer je opleidingsactiviteiten toepassen, begeleiden in  

§ digitale codering; 
§ offline computerwetenschap; 
§ samenwerkende en creatieve oefeningen; 
§ leren door ontwerp; 
§ pedagogische en animatie-activiteiten. 

 
De leerkrachten van de middelbare school worden samen met hun studenten opgeleid; de 
leerkrachten van de basisschool hebben een aparte opleiding.  
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Leerresultaten voor studenten  
De studenten die deelnemen aan de opleiding zullen een grote verscheidenheid aan 
leerresultaten afronden, binnen het vakgebied van:  

§ computationeel denken; 
§ samenwerkings- en sociale vaardigheden; 
§ creatieve vaardigheden; 
§ probleemoplossende en ontwerpvaardigheden; 
§ pedagogische vaardigheden en inzicht in groepsverhoudingen.  

 
Dit zijn natuurlijk niet de enige resultaten die je met deze methodiek kunt bereiken, want je 
studenten gebruiken ook verbale en visuele talen op creatieve manieren. Je gaat zelfs 
wiskunde toepassen en je kan beslissen om het uiteindelijke project te verbinden met een 
pedagogisch project naar keuze zoals geschiedenis, aardrijkskunde, kunst enzovoort.  

Computationeel Denken 
De leerresultaten voor het computationeel denken zijn verdeeld in twee delen: de concepten 
die de studenten moeten beheersen en hun overeenkomstige cognitieve praktijken.  
 
Er zijn negen kernbegrippen voor computationeel denken in deze methodiek, waarmee de 
studenten met succes het coderen onder de knie kunnen krijgen en hun eigen spelletjes of 
programma’s kunnen maken.  
 

Concept Beschrijving 

Algoritmen  Een geschreven set van instructies voor een computationeel apparaat 
bijvoorbeeld voor een spel, een app of zelfs een kookrecept.  

Reeksen  Instructies die in een discrete volgorde worden gegeven, de één na de 
ander. De computer voert ze van boven naar onder uit.  

Herhalingen en lussen Het meerdere malen (of oneindig) herhalen van een groep van instructies 
wordt een lus genoemd.  

Gebeurtenissen en Selectie Een indicatie van wanneer een gebeurtenis moet plaatsvinden; de kat begint 
bijvoorbeeld te bewegen als op de ‘start’-knop in een spel wordt gedrukt.  

Conditionele en logische Operatoren  De computer een beslissing laten nemen.  
Als er iets gebeurt, dan moet er wel of niet een gebeurtenis plaatsvinden.  

Wiskundige Operatoren Algoritmen die wiskunde vereisen zoals vermenigvuldigen, optellen, … 
bijvoorbeeld om de snelheid van een bal in de tijd te verminderen.  

Variabelen and Data-beheer 
Variabelen zijn vakjes waarin getallen (of teksten) kunnen worden 
opgeslagen. Deze vakjes worden dan gebruikt in code bijvoorbeeld om de 
huidige score van de speler te weergeven.  

Functies  Hergebruiken van een groep code, bijvoorbeeld om vooruit te lopen met 
een naamlabel.  
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Bijgevolg zijn er ook zes cruciale denkprocedures, die ertoe bijdragen een bekwame codeur 
en computationele denker te worden. Deze denkprocedures zijn niet alleen nuttig op het 
gebied van technologie, maar passen ook enorm goed bij andere gebieden van het denken 
en het leven zoals creatieve probleemoplossing.  
 

Denkpraktijk Beschrijving  

Stapsgewijze en herhalende werkstrategieën  
Studenten verdelen hun werk in kleine stappen, maar keren ook 
stappen terug in hun denken om hun programma te verbeteren. 
Coderen is geen lineair proces, maar een spiraal die zich steeds 
herhaalt. 

Testen en Foutopsporing  
Studenten kunnen een spel of een project toetsen aan hun 
verwachtingen en er lessen uit trekken voor verbetering. Ze kunnen 
problemen identificeren (bugs) en strategieën gebruiken om ze op te 
lossen.  

Hergebruik and Remixing 
Studenten kunnen leren van projecten die door anderen zijn gemaakt; 
hergebruiken van stukjes code of denkprocessen; en bestaande 
oplossingen en projecten combineren en veranderen in iets nieuws.  

Abstractie  Studenten kunnen de lessen uit een project omzetten in abstracte 
patronen.  

Modularisatie Studenten kunnen projecten opsplitsen in kleinere delen (bijvoorbeeld 
beweging, snelheid, score, …) en de delen hergebruiken in hun werk.  

Informatie verzamelen en beheer  
Studenten kunnen informatiebronnen identificeren en op 
verschillende plaatsen zoals met peers of online oplossingen voor hun 
problemen zoeken.  

 

Samenwerking en Sociale Vaardigheden 
De CODINC-methodiek kiest expliciet voor een samenwerkingsgerichte peer-to-peer 
benadering, waarbij oudere studenten (secundair onderwijs) samenwerken om codering te 
onderwijzen aan jongere leerlingen (basisonderwijs).  
 
Jouw studenten zullen werken aan hun samenwerkingsvaardigheden, omdat ze (1) als team 
zullen werken en samen leren. Ze zullen leren (2) met elkaar te onderhandelen, maar ook met 
de leerlingen met wie ze gaan werken. Onderwijsactiviteiten vereisen niet alleen kennis van 
het onderwerp maar vereisen ook grote pedagogische inzichten in het denken van de 
jongeren. Vervolgens leren ze (3) hun eigen denkprocessen te beschrijven, in een taal die 
geschikt is voor hun doelgroep (of dat nu de groep jongere leerlingen zijn of hun eigen 
leeftijdsgenoten). Ten slotte zullen ze van elkaar leren en van de jongere groep door indirecte 
ervaring en het gezamenlijk oplossen van problemen. Elk student is een coach voor 5 
leerlingen. De studenten wordt geleerd om geen cursussen te geven, maar om de leerlingen 
te begeleiden bij het ontdekken en oplossen van problemen. De rol van de student als 
leerkracht is om de leerlingen te begeleiden bij het vinden van oplossingen voor de gegeven 
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problemen. De basis zijn de werkbladen: de student legt de taak uit aan de leerlingen en geeft 
hen tips of trucs om de problemen op te lossen.  
Een concreet voorbeeld is het Scratch-project. In het begin van dit project ontdekken de 
leerlingen de technische aspecten van Scratch. We vragen hen om een figuur te kiezen en 
deze figuur te laten bewegen, dansen, praten of zingen. Ze ontdekken de basis van het 
programmeren met Scratch. In het tweede deel van de cursus Scratch vragen we hen om 
oefeningen te doen op basis van de werkbladen. In de derde en laatste fase wordt aan de 
leerlingen gevraagd om een klein spel te ontwerpen. Dit stelt de leerlingen in staat om niet 
alleen een spel te ontwerpen, maar ook na te denken over de inhoud van een spel. Als je een 
spel ontwerpt moet je nadenken over winnen en verliezen en de verschillende personages in 
je spel. Het is een soort analyse van een probleem dat je hebt gemaakt.  
Dezelfde methodologie wordt gebruikt door studenten en leerlingen, zodat de studenten 
kunnen ervaren hoe ze met de leerlingen zullen werken en dit zal hen helpen begrijpen hoe 
ze met de leerlingen het best iets mogelijk maken en hen betrekken in een leerproces.  
 
In de 10-uur durende cursus praten we ook over de noodzaak van positieve bevestiging: geef 
complimenten elke keer als je kunt. Als je een kind moet straffen, is het beter om de situatie 
te isoleren en hem of haar heel duidelijk uit te leggen waarom je dit doet – straffen is enkel 
nodig als een kind de huisregels meerdere keren breekt na een paar waarschuwingen. Het is 
beter niet te wachten, maar het onmiddellijk te doen zodat het kind dit begrijpt.  
 

Creatieve vaardigheden 
Gedurende het hele traject worden creatieve vaardigheden actief gestimuleerd. De drie 
belangrijkste aspecten van creativiteit (volgens het LEGO-kader voor systeem creativiteit 
https://www.legofoundation.com/media/1078/systematic-creativity-report.pdf) komen aan 
bod: (1) het verkennen van mogelijkheden, ideeën en andermans projecten, (2) het 
combineren van bestaande vaardigheden, ideeën, projecten en meer in nieuwe creatieve 
pogingen, en (3) het transformeren van bestaande eigenschappen in iets nieuw.  

Probleemoplossing en ontwerpvaardigheden  
Ten slotte besteedt de methodologie ook aandacht aan probleemoplossende vaardigheden en 
ontwerpvaardigheden.  
Studenten leren hoe ze (1) een nieuw probleem en  zijn onderdelen kunnen identificeren. Ze 
zullen ook strategieën verwerven om (2) nieuwe ideeën te genereren via brainstorming en (3) 
hoe ze deze ideeën kunnen implementeren. Natuurlijk zullen ze dan (4) hun oplossingen 
evalueren en reflecteren over de impact ervan. Ten slotte zullen zij hun oplossing verbeteren 
en het probleem opnieuw evalueren in een volgende (5) herhaling van het proces.  
Leren door dingen uit te proberen is de basis van dit project en de manier om computationeel 
denken te versterken. Bij een makey-makey bijvoorbeeld wordt de basis uitgelegd en de 
leerlingen beginnen het uit te proberen en ermee te spelen.  
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Pedagogische en animatiedoelen 
In dit programma verwerven de studenten een grote hoeveelheid pedagogische vaardigheden 
en inzichten in groepsverhoudingen. Deze leren ze niet alleen in het 10-uur durende 
opleidingsprogramma, maar meer door actief samen te werken met een groep leerlingen.  
 
Ze zullen kennis en vaardigheden verwerven met betrekking tot (1) het uitvoeren van 
groepsverhoudingen en activiteiten; (2) het begeleiden van individuele en groepsmotivators 
bij leerlingen en het gebruik van energizers om het moreel te verhogen; (3) het evalueren 
van activiteiten, processen en hun eigen prestaties als coach; (4) het opstellen van 
gedragsregels voor een groep; en (5) tot slot praktische organisatie en inzichten.  
 
De basis gedragsregels worden ontwikkeld in het begin van het project samen met de 
leerlingen. We nemen de tijd om met hen over deze regels te discussiëren. We beginnen met 
een groot vel papier en proberen do’s en don’ts te formuleren. Als iedereen hiermee instemt, 
ondertekenen alle participanten (leerlingen, studenten en leerkrachten) dit document. We 
vragen hen om de nadruk te leggen op positieve formuleringen. Meestal komen dit soort 
regels uit de discussie:  

1. Behandel anderen zoals u behandeld wilt worden.  
2. Respecteer andermans eigendommen, de persoon zelf, en de gebruikte materialen. 
3. Lach met iedereen, maar lach niet om iemand.  
4. Wees verantwoordelijk voor jouw eigen leren.  
5. Wees op tijd.  
6. Luister naar de coach en jouw vrienden om oplossingen te vinden.  
7. Stoor mensen die werken niet.  
8. Spreek een taal die iedereen begrijpt.  

De studenten worden getraind om dit gesprek met de leerlingen te voeren. Dezelfde discussie 
wordt ook met hun georganiseerd in het begin van het project.  
 
In een klassensituatie is het een beetje anders. Het is belangrijk om met de leerkrachten te 
bespreken hoe ze met de gedragsregels van de school willen omgaan en of er geen conflict is 
met de schoolregels. We benadrukken het belang om studenten dit samen met de leerlingen 
te laten uit te werken.  
Dit betekent ook dat de studenten verantwoordelijk zijn voor het gezag in het klaslokaal en 
het welzijn van de leerlingen tijdens dit project en dat de leerkrachten van de basisschool 
verteld worden om enkel te interveniëren in geval van grote problemen.  

Doelmatrix voor leerlingen in het secundair onderwijs 
 
De verschillende activiteiten van de CODINC-methodologie zullen uiteraard gericht zijn op een 
variërende selectie van deze leerdoelen. Gedurende het hele programma worden alle 
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leerdoelen bereikt. In de matrix voor het middelbaar onderwijs vind je een overzicht van de 
verschillende leerdoelen en in welke activiteiten deze worden verworven.  
 
Zie bijlage leerdoelen matrix. 
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Basisschool Leerresultaten  

Leerresultaten voor leerlingen (< 12 jaar) 
De leerlingen die deelnemen aan de opleiding zullen een grote verscheidenheid aan 
leerresultaten afronden, binnen het vakgebied van (1) computationeel denken; (2) 
samenwerkings- en sociale vaardigheden; (3) creatieve vaardigheden; (4) en 
probleemoplossend vaardigheden en ontwerpvaardigheden. 
 
Dit zijn natuurlijk niet de enige resultaten die je met deze methodiek kunt bereiken, want je 
leerlingen gebruiken ook verbale en visuele taal op creatieve manieren. Je gaat zelfs wiskunde 
toepassen en je kan beslissen om het uiteindelijke project te verbinden met een pedagogisch 
project naar keuze zoals geschiedenis, aardrijkskunde, kunst enzovoort.  
 

Computationeel Denken 
De leerresultaten voor het computationeel denken zijn verdeeld in twee delen: de concepten 
die de leerlingen moeten beheersen en hun overeenkomstige cognitieve praktijken.  
 
Er zijn negen kernbegrippen voor computationeel denken in deze methodiek, waarmee de 
leerlingen met succes het coderen onder de knie kunnen krijgen en hun eigen spelletjes of 
programma’s kunnen maken.  
 

Concept Beschrijving  

Algoritmen  Een geschreven set van instructies voor een computationeel apparaat 
bijvoorbeeld voor een spel, een app of zelfs een kookrecept.  

Reeksen Instructies die in een discrete volgorde worden gegeven , de één na 
de ander. De computer voert ze van boven naar onder uit.  

Herhalingen en lussen  Het meerdere malen (of oneindig) herhalen van een groep van 
instructies wordt een lus genoemd.  

Gebeurtenissen en Selectie 
Een indicatie van wanneer een gebeurtenis moet plaatsvinden; de kat 
begint bijvoorbeeld te bewegen als op de ‘start’-knop in een spel 
wordt gedrukt.  

Conditionele en logische Operatoren  
De computer een beslissing laten nemen.  
Als er iets gebeurt, dan moet er wel of niet een gebeurtenis 
plaatsvinden.  

Wiskundige Operatoren Algoritmen die wiskunde vereisen zoals vermenigvuldigen, optellen, 
… bijvoorbeeld om de snelheid van een bal in de tijd te verminderen.  

Variabelen and Data-beheer 
Variabelen zijn vakjes waarin getallen (of teksten) kunnen worden 
opgeslagen. Deze vakjes worden dan gebruikt in code bijvoorbeeld 
om de huidige score van de speler te weergeven.  

Functies  Hergebruiken van een groep code bijvoorbeeld om vooruit te lopen 
met een naamlabel.  
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Bijgevolg zijn er ook zes cruciale denkprocedures, die bijdragen aan het worden van een 
bekwame codeur en computationele denker. Deze denkprocedures zijn niet alleen nuttig op 
het gebied van technologie, maar passen ook enorm goed bij andere gebieden van het denken 
en het leven zoals creatieve probleemoplossing.  
 

Denkpraktijk Beschrijving 

Stapsgewijze en herhalende werkstrategieën  
Leerlingen verdelen hun werk in kleine stappen, maar keren ook 
stappen terug in hun denken om hun programma te verbeteren. 
Coderen is geen lineair proces, maar een spiraal die zich steeds 
herhaalt. 

Testen en Foutopsporing  
Leerlingen kunnen een spel of een project toetsen aan hun 
verwachtingen en er lessen uit trekken voor verbetering. Ze kunne 
problemen identificeren (bugs) en strategieën gebruiken om ze op te 
lossen.  

Hergebruik and Remixing 
Leerlingen kunnen leren van projecten die door anderen zijn gemaakt; 
hergebruiken van stukjes code of denkprocessen; en bestaande 
oplossingen en projecten combineren en veranderen in iets nieuws.  

Abstractie  Leerlingen kunnen de lessen uit een project omzetten in abstracte 
patronen.  

Modularisatie Leerlingen kunnen projecten opsplitsen in kleinere delen (bijvoorbeeld 
beweging, snelheid, score, …) en de delen hergebruiken in hun werk.  

Informatie-verzameling en beheer  
Leerlingen kunnen informatiebronnen identificeren en op 
verschillende plaatsen zoals met peers of online oplossingen voor hun 
problemen zoeken.  

 

Samenwerking en Sociale Vaardigheden  
De CODINC-methodologie kiest expliciet voor een samenwerkingsaanpak, waarbij leerlingen 
samen een eindproject verkennen, experimenteren en creëren. Hierdoor wordt een grote 
verscheidenheid aan sociale vaardigheden en samenwerkingsvaardigheden verworven en 
beoefend.  
 
De leerlingen leren (1) samen te werken aan een spel in het eindproject, waar ze leren om 
(2) met elkaar te onderhandelen en (3) hun eigen denkprocessen te beschrijven.  
Daarnaast leren ze ook (4) hun eigen projecten te presenteren voor de groepen, terwijl (5) 
ze elkaar feedback geven en ontvangen. Tot slot leren ze niet enkel van hunzelf, maar ook 
van indirecte, gedeelde ervaringen.  
 

Creatieve vaardigheden 
Gedurende het hele traject worden creatieve vaardigheden actief gestimuleerd. De drie 
belangrijkste aspecten van creativiteit (volgens het LEGO-kader voor systeem creativiteit) 
komen aan bod: (1) het verkennen van mogelijkheden, ideeën en andermans projecten, (2) 
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het combineren van bestaande vaardigheden, ideeën, projecten en meer in nieuwe creatieve 
initiaties, en (3) het transformeren van bestaande eigendommen in iets nieuw.  

Probleemoplossing en ontwerpvaardigheden  
Ten slotte besteed de methodologie ook aandacht aan probleemoplossende vaardigheden en 
ontwerpvaardigheden.  
Studenten leren hoe ze (1) een nieuw probleem en onderdelen kunnen identificeren. Ze zullen 
ook strategieën verwerven om (2) nieuwe ideeën te genereren via brainstorming en (3) hoe 
ze deze ideeën kunnen implementeren. Natuurlijk zullen ze dan (4) hun oplossingen evalueren 
en reflecteren over de impact ervan. Ten slotte zullen zij hun oplossing verbeteren en het 
probleem opnieuw evalueren in een volgende (5) herhaling van het proces.  
 

Doelmatrix voor de Basisonderwijs Matrix  
De verschillende activiteiten van de CODINC-methodologie zullen uiteraard gericht zijn op een 
variërende selectie van deze leerdoelen. Gedurende het hele programma worden alle 
leerdoelen bereikt. In de matrix voor het basisonderwijs vindt u een overzicht van de 
verschillende leerdoelen en in welke activiteiten ze worden verworven.  
 
Zie bijlage leerdoelen matrix. 
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ACHTERGROND 

21e eeuwse vaardigheden  
Het World Ecomonic Forum heeft onderzoek gedaan naar de meest benodigde vaardigheden 
in 2020 ten opzicht van 2015.  

“Creativiteit zal één van de top drie vaardigheden worden die werknemers nodig zullen 
hebben. Met de stroom van nieuwe producten, nieuwe technologieën en nieuwe 
werkvormen, zullen werknemers creatiever moeten worden om van deze 
veranderingen te kunnen profiteren.”  

 
Eveneens zal actief luisteren, vandaag de dag beschouwd als een kerncompetentie, volledig 
uit de top 10 verdwijnen. Emotionele intelligentie, die momenteel niet voorkomt in de top 10, 
zal één van de topvaardigheden worden die iedereen nodig heeft. 
(https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-
industrial-revolution/ ) 

Het World Economic Forum heeft er ook op gewezen dat 65% van de leerlingen die vandaag 
op 6-jarige leeftijd naar school gaan, een baan zullen hebben die hedendaags nog niet bestaat. 
Dit betekent dat leren een totaal andere dimensie krijgt.  

In Europa heeft OESO een reeks vaardigheden gedefinieerd die kinderen, jongeren en 
volwassenen nodig zullen hebben om te kunnen bloeien in de moderne samenleving: de 21e 

eeuwse vaardigheden. Dit zijn onderling verbonden vaardigheden zoals probleemoplossing, 
samenwerking, creatieve en computationeel denken, die deel zouden moeten uitmaken van 
alle vormen van onderwijs, die de burgers van de toekomst ondersteunen en ze leiden naar 
levenslang leren.  

Deze vaardigheden zijn:  

1. Kritische denken 
2. Creatief denken 
3. Probleemoplossing  
4. Computationeel denken  
5. Informatieve vaardigheden 
6. Basis ICT-vaardigheden 
7. Mediageletterdheid 
8. Communicatie  
9. Samenwerking  
10. Sociale en culturele vaardigheden  
11. Zelfregulering   

 
In de CODINC-methodologie willen we deze vaardigheden van de 21ste eeuw expliciet 
verbeteren en ondersteunen waarbij we ons vooral richten op computationeel denken, 
probleemoplossing, creatief denken, samenwerking en communicatie. De andere 
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vaardigheden zijn ook betrokken bij het project doordat ze allemaal met elkaar verbonden 
zijn.  
 

Computationeel Denken  

Waarom Computationeel Denken?  
 
Wanneer je de term "Computationeel Denken" ziet, zou je kunnen denken dat het een 
onderdeel is van computerwetenschap. Het is echter veel breder dan dat. De term werd in 
2006 bedacht door Jeanette Wing aan de Carnegie Mellon University.  
 
Er zijn veel video's en bronnen over dit onderwerp te vinden, maar we raden u aan deze korte 
uitleg van Google te bekijken: http://bit.ly/CTbyGoogle  
 
Computationeel Denken is niet slechts een vaardigheid, maar een reeks van concepten, 
toepassingen, tools en denkwijzen die worden gebruikt om problemen op te lossen. Deze 
kunnen gebruikt worden om het menselijk DNA genoom te ontdekken, of om de geschriften 
van Shakespeare te analyseren. Je kunt computationeel denken oefenen zonder ooit een 
computer aan te raken. Maar wat is het dan? 

“Computationeel denken is een benadering om problemen op te oplossen. Het is dus 
het uit elkaar halen van een probleem en het uitzoeken hoe het aan te vallen, met 
behulp van onze kennis over statistiek.” (Diane Main, Director of Learning, Innovation 
and Design, The Harker School, Upper School) 

 
Google definieert vier belangrijke facetten van computationeel denken:  

1. Ontbinding: een probleem opdelen in kleinere delen;  
2. Herkennen van patronen: het vinden van gelijkenissen en verschillen tussen de 

verschillende delen, om voorspellingen te kunnen doen;  
3. Abstractie: het vermogen om de algemene principes te kunnen vinden van de delen 

en patronen in problemen; 
4. Algoritmisch ontwerp: het ontwikkelen van stapsgewijze instructies om verschillende 

problemen te oplossen.  

Waarom is Computationeel denken belangrijk?  
In een samenleving die steeds complexer wordt en zich richt op technologie, is het 
noodzakelijk dat leerlingen en studenten leren kritisch denken en hun eigen digitale ervaring 
leren beheersen en creëren. In plaats van consumenten van digitale technologie te zijn, willen 
we dat leerlingen de producenten ervan worden en hen een kritisch begrip bijbrengen. 
Computationeel denken wordt dan onderdeel van een grotere mediageletterdheid. 
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Dit is waar computationeel denken in het spel komt. De huidige digitale kloof zal niet alleen 
groter worden als we deze noodzaak negeren, maar zal ook verschuiven van het gebruik van 
technologie naar het kunnen creëren van technologie. De 'haves and have-nots' worden de 
'creates en create-nots'. Er zou een kloof bestaan tussen degenen die hun eigen 
technologiegebruik kunnen controleren en oplossingen voor hun behoeften kunnen 
genereren, en degenen die gewoon consumeren zonder kritisch na te denken. 
 
Een voordeel is dat vroegtijdig contact met computationele denk-uitdagingen leerlingen zal 
inspireren om te kiezen voor meer STEAM-gerelateerde vakgebieden (Science-Technologyy-
Engineering-Arts-Mathematics), vooral meisjes, die positieve feedback en een verhoogd 
gevoel van zelfwaardering op deze gebieden ervaren.  
 
Natuurlijk is er ook de beroepsbehoefte. De arbeidsmarkt zal steeds meer medewerkers nodig 
hebben met een ICT- en coderingsopleiding. Zelfs nu is er al een tekort. Maar niet enkel 
codeer- of technische jobs zullen computationeel denken nodig hebben. Nu Artificiële 
Intelligentie en Robotica ‘eenvoudige’ taken overnemen, zullen meer medewerkers nodig zijn 
met creatieve en probleemoplossende vaardigheden.  
 

Creatief Denken  
De vaardigheid creatief denken is een uitdaging om te definiëren: wat is creativiteit? In het 
essay van ‘Sytematic Creativity in the Digital Real’ (Ackermann et al., 2009), wordt creativiteit 
opgesplitst in drie hoofdactiviteiten: exploratie, combinatie en transformatie.  
 

Combineer – afkomen met nieuwe, verrassende en waardevolle ideeën en artefacten 
door het combineren van bestaande ideeën en objecten.  
Exploratie – uitbreiden van ons begrip van een gebied of creatief domein door te 
komen met nieuwe, verrassende en waardevolle ideeën en artefacten.  
Transformeren – veranderen van de manier waarop we de wereld zien of begrijpen 
door te komen met nieuwe, verrassende en waardevolle ideeën en artefacten.  
 

Binnen de competenties van de 21ste eeuw wordt de creatieve denkwijze opgedeeld in een 
aantal kleinere vaardigheden zoals (1) het kennen en gebruiken van creatieve technieken; (2) 
het verlaten van de opgebruikte paden; (3) het zien van nieuwe connecties en combinaties; 
(4) het durven nemen van (berekende) risico’s; (5) het zien van fouten als leermogelijkheden; 
en (6) het hebben van een open, onderzoekende houding.  
 

Waarom leren coderen?  
Er zijn veel manieren om vaardigheden voor de 21se eeuw te ontwikkelen; in het bijzonder 
computationeel denken en creativiteit. We zijn echter van mening dat het aanleren van code 
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aan leerlingen en studenten één van de beste wegen zijn om te volgen. Dit komt omdat het 
hun vermogen stimuleert om patronen te identificeren, te extrapoleren en te creëren. 
Leerlingen die leren coderen hebben een beter begrip van systemen en hoe ze zijn ontworpen. 
Ze analyseren voortdurend problemen en komen met nieuwe oplossingen. Codering biedt 
leerlingen ook de tools om zelf aan de slag te gaan.  
 
Het begrijpen van code en de principes achter de codetaal is een belangrijk voordeel voor 
toekomstige werkgevers en werkzoekenden.  
 
Leren coderen stelt de leerlingen in staat om schepper en producent te worden in een digitale 
wereld. In plaats van dagelijkse technologie te consumeren met een onkritische houding, 
kunnen ze nu aan hun eigen digitale toekomst gaan bouwen. In plaats van app-consumenten 
worden ze app-ontwikkelaars. Of het nu voor een beroep of voor plezier is, het leren coderen 
biedt een groot voordeel.  
 
Waarom coderen met kansarme leerlingen en studenten belangrijk is? 
 
Is toegang tot computers voldoende om de digitale kloof tussen hogere sociale klassen en 
kansarme groepen te verkleinen? Veel rapporten benadrukken de noodzaak van het leren 
gebruiken van de computer of andere apparaten.  
 
De toegang tot informatie en het bezit van adequate informatiecompetentie zijn belangrijke 
troeven in het economische en sociale leven geworden en kunnen een nieuwe bron van 
stratificatie in de samenleving vormen. De "kenniskloof" is geen nieuw concept (Tichenor, 
Donohue, en Olien 1970), maar kan in het digitale tijdperk (Bonfadelli 2002) aan belang 
winnen. De wijdverspreide digitale technologie en ICT heeft in de geschiedenis van de 
mensheid een ongekend niveau bereikt. Informatie wordt steeds toegankelijker via internet 
en digitale apparaten. Volgens de meeste studies neemt de zogenaamde eerste digitale kloof 
(d.w.z. de sociaaleconomische kloof bij de toegang tot technologie) af en wordt ervan 
uitgegaan dat deze zal verdwijnen naarmate het digitaliseringsproces vordert. Maar ondanks 
de populaire aanname dat digitalisering en internet zouden leiden tot een algehele en gelijke 
toename van de kennis bij de bevolking, wijst recent empirisch bewijs op aanzienlijke sociale 
verschillen in hoe 4 aanvullende analyses, waaronder een kwadratische term van de ICT-
bezitindex om mogelijke niet-lineariteiten in de relatie met navigatievaardigheden vast te 
leggen, deze interpretatie ten dele bevestigen, aangezien de negatieve associatie alleen bij 
hoge waarden van de index wordt gedetecteerd. Te veel technologie in de huiselijke omgeving 
vertaalt zich niet in beter gebruik en hogere vaardigheden. Hogere sociale klassen kunnen 
hun hogere middelen en cultureel kapitaal aanwenden om meer profijt te trekken van nieuwe 
technologieën om zo sneller en beter toegang tot informatie te krijgen. 
 
Studenten uit de hogere sociale klassen maken meer gebruik van technologieën dan hun 
kansarme leeftijdsgenoten, die de computer meestal gebruiken als een consument die 



Codinc Toolkit 
Project n° 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 

 

spelletjes speelt, Facebook gebruikt en producten koopt op het internet. Het vergroten van 
de digitale vaardigheden van kansarme groepen is uiterst belangrijk om deze digitale kloof te 
verkleinen en sociale integratie en mobiliteit te bevorderen. Het produceren van 
multimediaproducten met mobiele apparaten of computer, verandert de relatie tussen de 
lerende en de apparaten. Als je ICT-inhoud produceert, word je prosumer en leer je de 
computer te beschouwen als een instrument voor levenslang leren. Dat is ook één van de 
indirecte doelstellingen van dit project. 
 
Gebruik van codering om de positie van kansarme groepen te verbeteren en het 
vertrouwen en zelfvertrouwen te vergroten.  
 
Door kansarme leerlingen een rol in de schoolomgeving te geven, krijgen ze een stem en het 
gevoel dat ze tot de schoolgemeenschap behoren. De peer-to-peer methodologie is een 
geschikte keuze om hun welzijn te verhogen en jongeren mondiger te maken. Jongeren met 
een derdewereldlanden- en vluchtelingenachtergrond krijgen wellicht niet hetzelfde 
wetenschappelijke of sociale kapitaal aangeboden als hun leeftijdgenoten, waardoor het risico 
bestaat dat zij vroegtijdige schoolverlaters worden en een lager zelfbeeld krijgen. Het 
CODINC-project biedt studenten uit kansarme achtergronden zoals vluchtelingen of derde 
wereldlanden wetenschappelijk en sociaal inzichten bij het trainen van hen in de rol van 
codeer/STEAM coach voor hun leeftijdsgenoten. Deze rol helpt hun vertrouwen en 
zelfbewustzijn als actoren in de digitale wereld en leiders in hun gemeenschap te vergroten.  
De CODINC-ervaring kan ook de relatie tussen leerkracht en student in het klaslokaal 
verbeteren, aangezien leerkrachten de kans hebben om studenten op een andere manier 
onderwijs te zien volgen en een andere rol te zien spelen. Dit kan ook helpen om het niveau 
van samenwerking en sociale cohesie in de klas te verhogen. 
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Kern pedagogisch principes  
In de CODINC-methodiek zijn de pedagogische kernprincipes gebaseerd op de vier P’s die 
door Mitch Resnick zijn doorgestuurd (MIT, LifeLong Kindergarten en de ontwikkelaar van de 
visuele programmeertaal Scratch): Projecten, Passie, Peers en Play.  
 
Bekijk hier zijn korte inleidende video over Creative Learning en de vier P’s: 
http://bit.ly/resnickfourp  
 
Projecten 
De leerlingen en studenten zijn het meest gemotiveerd (en leren het best) wanneer ze werken 
aan projecten waar ze van houden en die voor hen een betekenis hebben. Daarom is het 
programma niet beperkt tot zelfstudie of het volgen van voorbeelden, maar leidt het tot het 
bouwen van een persoonlijk project. Leerlingen creëren hun eigen spel, een spel dat ze zelf 
bedacht hebben en waar ze trots op kunnen zijn. 
 
Passie 
Leren is leuk, of zou dat in ieder geval moeten zijn. In het 10-uur durend programma is een 
van de belangrijkste doelen dat zowel de leerlingen als de studenten zich kunnen vermaken 
en houden van wat ze doen. Gepassioneerd zijn door een onderwerp of project leidt tot meer 
motivatie, meer betrokkenheid en dieper leren. 
 
Peers 
Het is geen toeval dat het programma een peer-to-peer benadering van leren hanteert. 
Werken, spelen en samenwerken is een van de sterkste leerprocessen die er is. De middelbare 
studenten geven niet alleen les aan hun jongere peers, maar leren ook van hen. Alleen leren 
is niet alleen trager en beperkter, het is ook saai. 
 
Play 
Dit programma is niet samengesteld uit traditionele lessen. Het doel is om te spelen met 
technologie, met concepten en met elkaar. Door actief te experimenteren en leuke spelletjes 
te spelen, leren de leerlingen meer dan ze zouden doen door te zitten en te luisteren. Daarom 
moet de ideale sfeer speels en leuk zijn, niet beperkend of traditioneel. 

De codering en de makeropleiding zijn gebaseerd op pedagogische principes van pedagogen 
als Jean Piaget en Paolo Freire en gaan uit van het volgende standpunt:  
 
Leerlingen zijn natuurlijke leerlingen 
 

Hun verlangen om de wereld om hen heen te begrijpen, vaardigheid en competentie in die 
wereld te verwerven en er een betekenisvolle rol in te spelen, is even sterk als hun verlangen 
naar voedsel, warmte, troost en liefde. 
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Hoe doen ze dat? Ze leren door ondergedompeld te zijn in een menselijke cultuur, en door 
scherpe observatie, spel, imitatie en participatie binnen die cultuur. Ze zien wat oudere, meer 
bekwame mensen doen en ze hebben een sterke drang om hetzelfde te doen. Kleine leerlingen 
ontploffen zelfs met woede als ze dingen niet mogen doen die ze anderen zien doen. Ze willen 
meedoen aan die dans die 'leven' heet, niet alleen aan de zijlijn zitten. Leerlingen zijn als 
wetenschappers; ze ontwikkelen theorieën, maken hypotheses, testen ze, en herzien of 
verlaten hun theorieën indien nodig.  
Onderwijzen kan helpen bij het leren wanneer het mensen echt ondersteunt en in staat stelt 
te doen wat ze willen doen, wanneer het hen helpt uit te vinden wat ze proberen te weten te 
komen - maar alleen wanneer een dergelijke interventie wordt gewenst, gevraagd, 
uitgenodigd of op een of andere manier geaccepteerd door de leerling. Niet-uitgenodigd, 
ongewenst en ongevraagd onderwijzen helpt niet om te leren. Het belemmert het.  
 
Codering en offline activiteiten  
 
Maken en creëren kan een uitdaging zijn. Om creativiteit en innovatie te ondersteunen, 
moeten we studenten helpen deze uitdagingen te zien als een normaal onderdeel van het 
proces en één die ze kunnen leren om succesvol te navigeren met de praktijk. Om codering 
te onderwijzen, helpt het om belangrijke fasen van het proces, de reacties van de studenten 
in elke fase, nuttige lerarenreacties, en aangeleerde vaardigheden te begrijpen. 
Deze benadering kan de traditionele klassikale mentaliteit omvormen waarbij leerkrachten 
kennis doorgeven op een minder traditionele manier van werken waarbij de leerkracht een 
coach wordt die hun leerlingen coacht om te leren. 
 
Een éénmalige resumerende evaluatie van de geleerde kennis kan veranderen in een reeks 
kleinere beoordelingen met behulp van door student-gecreëerde producten die op elkaar 
voortbouwen en uitmonden in een omvangrijker afstudeerproject. 
 
Tijdens de unplugged en coding activiteiten worden de leerlingen en de studenten 
gestimuleerd om wat dingen te proberen en te zien of ze werken. Trial and error kan leiden 
tot mislukking, maar ook tot herhaling en innovatie. 
 
Alle studenten kunnen uitgedaagd worden en kunnen groeien, en om dit doel te bereiken, 
hebben we een veilige ruimte gebouwd waar falen een fundamentele mogelijkheid is. Een 
mislukt experiment is geen einde, zoals bij een gestandaardiseerde beoordeling, maar eerder 
een uitdaging om het opnieuw te proberen.  

Wanneer studenten vrij zijn om uit te vinden en te creëren, beginnen ze technologie te zien 
als een middel om problemen in de echte wereld op te lossen en hun leren naar een hoger 
niveau te tillen. 

Onze bronnen zijn specifiek ontworpen als praktische leerhulpmiddelen om de studenten van 
vandaag te helpen om vaardigheden op te bouwen voor de creatieve en digitale economie - 
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kritisch denken, samenwerking, communicatie, nieuwsgierigheid, probleemoplossing en 
uitvinding. 
 
Moet ik als leerkracht weten hoe ik moet coderen voor het begin van de 
activiteiten?  
 
Ten eerste trainen de coaches tijdens dit project de studenten en hun docenten in de basis 
van coderen. De coaches komen voor 10 codeuurtjes naar de klas. Daarna zullen de studenten 
van de middelbare school naar de basisscholen gaan. De leerkrachten van de basisscholen 
worden getraind met de studenten samen om dan aan de leerlingen het codeerproject te 
coachen. Je hoeft dus niet te weten hoe je moet coderen voor de start van het project. Je 
moet echter wel bereid zijn om te proberen te experimenteren met een nieuwe leeraanpak in 
de klas. Als een student vroegtijdig eindigt, nodig hem dan uit om het project dat hij/zij heeft 
gemaakt te verbeteren (door een score toe te voegen, de moeilijkheidsgraad te verhogen, het 
thema van het spel te veranderen,…) of een tweede, moeilijker project te maken.  
 
Voorzie aan het einde 10 minuten zodat studenten elkaars projecten kunnen testen en snel 
kunnen discussiëren over wat ze tot nu toe hebben geleerd.  
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DREMPELS 
Tijdens het Capital Digital-project, de beste praktijk die gebaseerd is op de CODINC-
methodologie, waren de scholen enthousiast om vrije codeeractiviteiten toe te laten zolang 
de materialen en hardware om code te leren geleverd werden. Het is belangrijk dat coaches 
die het CODINC-project uitvoeren een goede en gestructureerde voorbereiding hebben met 
de leerkrachten en scholen om de leeruitkomsten en schema's voor de studenten zo goed 
mogelijk op elkaar af te stemmen voordat het project van start gaat. 
 
Leerkrachten 
Leerkrachten hebben het Capital Digital-project ondersteund zodra ze de activiteiten en het 
enthousiasme en plezier van de leerlingen zien bij de activiteiten.  
 
Ook is gebleken dat schooldirecteuren er trots op zijn dat ze codeeractiviteiten in het klaslokaal 
verzorgen: er is vraag naar codeerwerk en ouders vinden het leuk dat codeerwerk in de school 
wordt geïntroduceerd. De introductie van codering en methodologieën van computationeel 
denken hielpen het prestige van de school te verhogen. Dit is uitstekend voor scholen waarvan 
is vastgesteld dat ze zich in uitgesloten gebieden bevinden. Het is belangrijk dat de coaches 
voorafgaand aan de start van het CODINC-project in de school met de directeur spreken om 
hun steun op een schriftelijke manier te krijgen door het afsluiten van een akkoord.  
 
Zeg neen tegen de chaos in de klas, breng wat structuur 
 
Leerkrachten zijn bang voor chaos in het klaslokaal omdat in hun ogen het niet-organiseren 
een obstakel is voor het leren van leerlingen. Daarom moeten de oefeningen op een zeer 
gestructureerde manier gegeven worden. Het is belangrijk om na te denken over de manier 
waarop je het klaslokaal organiseert en hoe de verschillende oefeningen zullen worden 
gepland. Dit moeten we bespreken met de studenten in ons opleidingscurriculum. Kan de 
structuur van het klaslokaal veranderd worden voor deze dag of niet?  
Hoe kan ik groepswerk met leerlingen maken zonder de structuur van het klaslokaal te 
veranderen? Is er een aparte ruimte die gebruikt kan worden voor de activiteiten?  
Dit is een belangrijk ding om te bespreken met de leerkrachten voor de start van het project.  
 
Bespreek de tijdschema’s voordat je met het project begint  
 
Voor de codeeractiviteiten is het interessant om een aantal uren te hebben van 2 tot 3, in 
plaats van de gebruikelijke 50 minuten lestijd zoals op de meeste middelbare scholen.  
5 blokken van 2 uur of 2 blokken van 3 en 2 van 2 zijn ideaal om de activiteiten met de 
studenten te plannen. Op de basisschool is dit gemakkelijker te plannen dan op de middelbare 
school.  
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Leerlingen 
 
Toon een try-out in de klas, voordat je het project start  
 
Introduceer zelf de codeeractiviteit in de klas en vertel de leerlingen wat ze kunnen 
verwachten van de activiteiten in dit project en hoe het project verder zal worden ontwikkeld.  
Laat ze iets praktisch uitproberen, zodat zien ze dat het leuk is. De meeste leerlingen zijn blij 
als er projecten in de klas zijn, het verandert de dagelijkse routine van de lessen die ze krijgen.  
 
Vraag hun naar hun angst om met de leerlingen samen te werken en bespreek dit met hun.  
Als je de mogelijkheid hebt, probeer dan met hun te kijken met wat voor soort basisschool ze 
willen werken. Zo niet, leg hun dan uit waarom de school die jij kiest hun hulp nodig heeft om 
met de leerlingen te leren coderen.  
 
Rolmodellen voor kleine broers en zussen 
 
In de meeste kansarme gezinnen zijn de banden tussen de broers en zussen zeer sterk en 
helpen “grote” broers en zussen de kleintjes graag. Spreek over het zijn van een rolmodel 
voor de allerkleinsten en de rol die zij kunnen spelen in het ontdekken van codering bij 
leerlingen.  
 
Bijlage 1 Matrix van leeruitkomsten 
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WERKBLADEN 
https://docs.google.com/document/d/1wEyC7jfkImP7ks15qr_cx7pFo7kqc5Y0X0lhqYg5U6c/e
dit#  
 

LINKS  
Lightbot (online en apps) - http://lightbot.com/hour-of-code.html 
 
Hour of Code: Star Wars - https://code.org/starwars  
 
Hour of Code: Minecraft - https://code.org/minecraft  
 

MATERIAAL  
Artikel Geschatte prijs/ artikel Aantal Totaal geschatte prijs €  

Makey Makey set 55 Euro per set 
 

10 
 

550 

Computers / laptops  
 

10 
 

Tablets (optioneel) 100 
 

10 
 

1000 

Knutselmaterialen  
  

Schrijfmaterialen  
  

 
  



Codinc Toolkit 
Project n° 592121-EPP-1-2017-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 

 

 

BIJLAGE I: REFERENTIES  
Ananiadou, K. (2009). 21st Century Skills and Competences for New Millenium Learners in 
OECD Countries.  
 
Brennan, K., & Resnick, M. (2012). Using artifact-based interviews to study the development 
of computational thinking in interactive media design. Paper presented at annual American 
Educational Research Association meeting, Vancouver, BC, Canada. 
 
Raspberry Pi Foundation. (2017). CodeClub Curriculum. Retrieved March 6, 2018, from 
https://codeclubprojects.org/en-GB/curriculum/ 
 
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden  
 
The second digital divide in Europe. A crossnational study on students’ digital reading and 
navigation skills* Davide Azzolinia† , Antonio Schizzerottoa,b 
https://irvapp.fbk.eu/wp-content/uploads/2017/09/FBK-IRVAPP-Working-Paper-No.-2017-
02.pdf 
 


