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INLEIDING 
Deze opleidingstoolkit, gerealiseerd door het project CODINC, is gebaseerd op een 
aanpassing van het opleidingsmateriaal ontwikkeld door Capital Digital 
georiënteerd door vzw Maks.  
 
Tijdens het CODINC-project organiseren we een 10-uur durende training voor studenten van 
een middelbare school. Het doel van de opleiding is dat de studenten getraind worden om 
een opleiding te geven aan leerlingen in een basisschool. Elke student moet met 5 leerlingen 
werken tijdens 5 sessies van 2 uur. We zullen samenwerken met de leerlingen van 2 
basisscholen en zorgen voor een opleiding voor de leerkrachten van de basisscholen. De 
leerkrachten van de middelbare school worden samen met hun studenten getraind.  
 
Het CODINC-project zal de Capital Digital-methodologie (en de opleidingstoolkit) aanpassen 
en uitbreiden naar een andere onderwijscontext (officieel onderwijs) en het testen in 5 
Europese landen, namelijk België, Cyprus, Duitsland, Italië en Spanje. De specifieke 
doelstellingen van CODINC zijn de volgende: 

• 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. 

• Versterken van kansarme jongeren in het verwerken en ontwikkelen van 
IT en samenwerkingscompetenties, als ook 
probleemoplossingsvaardigheden, zelfvertrouwen, en creativiteit door een 
peer-learning opleidingsprogramma over codering. 

• De ontwikkeling van een Europese "Codering voor integratie"-
leergemeenschap te 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. 

 
Capital Digital is een programma dat gebruik maakt van een peer-to-peer methode door 
jongeren uit kansarme milieus op te leiden tot animatoren voor hun jongere leeftijdsgenoten. 
In de praktijk heeft Capital Digital met 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 animatoren leerden de leerlingen op een speelse manier te 
betrekken bij STEAM en codeeractiviteiten. Dit programma werd de eerste werkervaring voor 
de jonge animatoren die hun vertrouwen bij het beslissen over een passende opleiding en 
loopbaan versterkt. Het programma stelde hen in staat om op een constructieve manier met 
elkaar in contact te komen en de rol van opleider van 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 allerbelangrijkste is dat de Capital Digital’s peer-learning pedagogische 
methode een sterk inclusiepotentieel heeft en het bevordert STEAM-onderwijs en de inclusie 
van kansarme studenten zowel binnen als buiten het klaslokaal. In deze CODINC toolkit vind 
je een beschrijving van de training.   
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10 UUR OPLEIDING VOOR STUDENTEN 
Het project start met een 10-uur durende opleiding voor de studenten in de laatste jaren van 
het middelbaar onderwijs (16 tot 18 jaar). Tijdens deze opleiding nemen de studenten deel 
aan vijf sessies van twee uur, waarin ze leren over de fundamenten van (visuele) codering, 
computationeel denken en pedagogische animatie met leerlingen.  
Het is de bedoeling dat ze na de opleiding in staat zijn om leerlingen van 8 tot 12 jaar te 
onderwijzen in coderen.  
Na de opleiding zijn ze klaar om de uitdaging aan te gaan en hun kennis door te geven aan 
de geselecteerde groep leerlingen van de basisschool.  
 
Elke sessie van twee uur omvat verschillende activiteiten. Hoewel deze activiteiten tot op 
zekere hoogte onderling kunnen verwisseld worden, raden wij aan om de algemene volgorde 
te respecteren van de digitale codeeractiviteiten. De inleidende en unplugged activiteiten 
bieden een geweldige opbouw naar coderen. Op die manier zorgen ze voor een vlottere 
overgang naar de  visuele codeertaal van Scratch.  
 
Er is een extra activiteit voorzien, die een blik biedt in de wereld van echte tekstcodeertalen. 
Deze activiteit kan uitgevoerd worden als en wanneer de studenten een sterke grip hebben op 
de principes van visueel codering en er nog tijd over is in het programma.  

OVERZICHT PER ACTIVITEIT  
§ Inleiding: 

o Wat is de activiteit?  
o Waarom? 
o Tijdschema 
o Groepsindeling 

§ Doel van activiteit  
§ De activiteit uitvoeren 
§ Tips & Trucs 
§ Benodigde materiaal 
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OVERZICHT SESSIES 
 
10u 
opleiding Activiteit  Doelstellingen 

Sessie 1: 
Inleiding tot 
coderen 
1 en 2 uur  

Inleiding in de codering Inzicht bieden in wat coderen is en waarom het belangrijk is 
Eerste kennismaking met algoritmen en sequenties 

Coderingstoepassingen als instap:  
* Lightbot 
* Hour of Code 

Experimenteren en exploreren met de toepassingen ‘Lightbot’ 
en ‘Hour of Code’ 
Zich vertrouwd maken met algoritmen, sequenties, lussen en 
condities 

Computerwetenschap Unplugged: 
* Sandwich Robot 
* Drawing Pixels 

Offline-ervaring met algoritmen en sequenties doorheen de 
‘Sandwich Robot’-oefeningen  
Eerste kennismaking met de visuele representatie en digitale 
constructie van pixels op schermen.  

Sessie 2: 
Introductie tot 
Scratch 
en 
Animatievaard
igheden  
3 en 4 uur  

Scratch: basisinleiding in visuele 
codering  

Eerste kennismaking met de visuele codeertaal van Scratch en 
diens mogelijkheden.  
Bekend raken met algoritmen, sequenties, lussen en condities 
in de coderingstaal van Scratch.  

Pedagogische 
Animatievaardigheden I: 
* Gedragsregels maken 
* Groepsdiscussie over onofficiele 
onderwijs 

Participatieve strategie voor het opstellen van een document 
voor de gedragsregels tijdens de coderingsactiviteiten.  
Strategieën voor het implementeren van een passende sfeer 
voor het informeel leren met leerlingen.  
Strategieën voor het vergroten van autonomie bij leerlingen 
in hun leerproces.  

Sessie 3:  
Creatieve 
gebruik van 
Scratch 
5 en 6 uur  

Scratch: een eerste project maken 

Maken van een eerste spel in Scratch met behulp van 
voorbeeldprojecten.  
Uitgebreid inzicht in de mogelijkheden van visuele codering.  
Inzicht en praktijk in de doelstellingen van computationeel 
denken.  

Tastbaar computergebruik met 
Makey Makey 

Inzicht in tastbaar computergebruik en de relatie met zuiver 
digitaal computergebruik  
Ontwerpen van een alternatieve controller voor een digitaal 
spel.  

Sessie 4: 
Creëren van 
jouw eigen 
Scratch-
project en het 
anderen leren  
7 en 8 uur  

Scratch: een nieuw project creëren 
Ideeën en creatie van een nieuw, persoonlijk project in Scratch 
Toepassen van computationeel denkconcepten op een nieuw 
ontwerp 
Beheren van de visueel codeerblokken in de Scratch-omgeving.  

Pedagogische 
Animatievaardigheden II: 
* Motivatiemanagement en 
energizers  
* Praktische organisatie & 
voorbereiding 

Inzicht en strategieën over hoe te werken en te spelen met 
een grote groep leerlingen.  
Inzicht en strategieën over individuele en groepsmotivatie.  

Sessie 5: 
Presentatie en 
reflectie 

Scratch: Afwerken van een nieuw 
project & presentatie 

Beheren van de visuele codeerblokken in de Scratch-omgeving.  
Presentatie van een persoonlijke project aan de groep 
Verhogen van vertrouwen door succesvolle ervaringen.  
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9 en 10 uur  Pedagogische 
Animatievaardigheden III: 
* Evaluatie en reflectie  

Evaluatie van de 10-uur durende opleiding 
Reflectie op de aangeleerde vaardigheden en concepten.  
Voorbereiding van de implementatie in basisscholen.  

Extra Introductie in tekstcodering  
Overgang van de visuele codeeromgeving naar een echte 
tekstcodering.  
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SESSIE 1: INLEIDING TOT CODERING  

Inleiding tot codering  
 
Samenvatting: In deze groepsdiscussie en -activiteit zal je als leerkracht de kennis 
over coderen onderzoeken die al bij de leerlingen aanwezig is en geef je 
aanvullende inzichten. Ook ga je samen na wat een (goed) algoritme is.  
 
Tijdsschema: 30 minuten 
 
Leeruitkomsten: 
1.1 Algoritmes 
1.2 Sequenties 
2.4 Abstractie 
3.1 Samenwerken 
3.3 Beschrijven van denkprocessen 
3.4 Leren van voorgaande ervaringen  
5.1 Probleemidentificatie 
5.3 Uitvoering 
5.4 Evaluatie & reflectie 
6.1 Groepsanimatie 
6.2 Informeel leren  
 
Uitvoering: 
Leg kort uit wat het doel is van deze opleiding (leren coderen en pedagogische vaardigheden 
oppikken zodat de studenten gelijkaardige activiteiten met leerlingen kunnen leiden) en wat 
ze in de vijf sessies zullen leren.  
Vervolgens zet je de activiteit voort met een groepsdiscussie. Je kan de volgende vragen als 
een richtlijn gebruiken maar voel vrij om je eigen vragen toe te voegen.  

§ Wat is code? Wie weet wat code doet en wie maakt die?  
§ Hoe worden digitale spelletjes, computerprogramma’s en smartphone-apps 

gemaakt?  
§ Heb je ooit zelf een spel, app of programma ontwikkeld?  
§ Heeft er iemand ooit de Scratch-codetaal gebruikt?  
§ Wat is een algoritme?  

 

Wat is een algoritme?  
Een algoritme is een lijst met instructies die u geeft aan een computer 
of een digitaal apparaat om een probleem op te lossen of om iets 
gedaan te krijgen.  
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Na hun voorkennis over coderen en algoritmen te hebben bepaald, deel pen en werkblad 1 
uit met de volgende opdracht. Ze kunnen hun opdracht samen met een andere student 
invullen of alleen.  
 

 
 
Sally de Robot houdt van thee drinken, 
maar ze is niet geprogrammeerd door 
haar maker om het zelf te brouwen.  
 
Kan je voor Sally een algoritme 
opschrijven over hoe je een lekker 
kopje thee kunt maken en drinken?  
 
 
(Pssst: Sally heeft zeer specifieke instructies 
nodig zodat ze geen fouten maakt. Zorg ervoor 
dat ze niet te veel water in haar kopje giet.) 

 
Geef je studenten een paar minuten om hun algoritmen op te schrijven. Daarna kan je een 
korte groepsdiscussie voeren over wat een goed algoritme is en waar het mis is gegaan. 
Veelvoorkomende fouten bij het schrijven van een eerste algoritme zijn:  

§ Niet specifiek genoeg zijn, d.w.z. wanneer je Sally vertelt water in een kopje 
te gieten zal ze blijven gieten totdat je haar zegt dat ze moet stoppen.  

§ De stappen in de verkeerde volgorde zetten, d.w.z. de pan aanzetten voordat 
je hem met water vult.  

§ Stappen vergeten die voor mensen evident lijken, maar waar een robot niets 
van weet.  

 
Tips en trucs :  
Ben je op zoek naar een leuke manier om de discussie op te fleuren of een startpunt te geven 
aan je studenten? De BBC maakt een grote serie video’s voor leerlingen over computergebruik 
en de concepten erachter. Bekijk deze twee samen met je leerlingen voor inspiratie:  
 

Algoritmen:  http://bit.ly/bbc-algorithms  
Codering:  http://bit.ly/bbc-coding  

 
Materialen: 
Voor deze activiteit heb je nodig:  

§ Pen en papier  
§ Een computer met een beamer en een scherm om op te projecteren.  
§ Werkblad 1 voor elk student (of per twee).  
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Coderingstoepassingen als instap 
Samenvatting:  
In deze activiteit verkennen de studenten individueel twee verschillende toepassingen die de 
basisbegrippen van coderen onderwijzen: ‘LightBot’ en ‘Hour of Code’. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tijdsschema: 45 minuten  
 
Leeruitkomsten: 
1.1 Algoritmes  
1.2 Sequenties 
1.3 Herhalingen en lussen  
1.4 Gebeurtenissen en selectie  
2.1 Stap voor stap herhalen 
2.2 Testen en debuggen  
2.4 Abstractie 
5.1 Probleemidentificatie 
5.3 Uitvoering 
5.4 Evaluatie & reflectie  
 
Uitvoering: 
Bereid computers of tablets voor waarop de volgende toepassingen staan: ‘LightBot’ en ‘Hour 
of Code’ (thema met Star Wars, MineCraft of Frozen). 
 
Laat de studenten elke toepassing ongeveer 20 minuten testen, om vertrouwd te raken met 
de puzzels en hoe ze op te lossen. Elke app is beschikbaar in verschillende Europese talen en 
biedt uitgebreide in-game instructies over hoe ze te gebruiken.  
Aan het einde van de activiteit neem je 5 minuten om te bespreken wat ze geleerd hebben 
en hoe het gegaan is.  
 
Tips & Trucs: 

§ Gebruik een rotatiesysteem tussen de twee apps zodat studenten ze beiden kunnen 
uitproberen.  

§ LightBot heeft een meer visuele benadering van codering met symbolen voor beweging 
en acties terwijl ‘Hour of Code’-apps coderingsblokken gebruiken met tekst erop, 
vergelijkbaar met de Scratch- codetaal.  

 

afbeelding via lightbot.com afbeelding via code.org 
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Materialen: 
§ Computer of tablet voor elk student  
§ LightBot App:  

○ Installeer het op een tablet via Google Play (Android) of the App Store (iOS) 
○ Of gebruik de online webapplicatie op een computer: 

http://lightbot.com/flash.html (Flash) 
§ Hour of Code App: 

○ Star Wars thema: surf naar https://code.org/starwars  
○ Minecraft thema: surf naar https://code.org/minecraft  
○ Frozen thema: surf naar https://code.org/frozen  

Computerwetenschappen Unplugged  
Samenvatting: Unplugged activiteiten helpen studenten de basisprincipes van informatica en 
computationeel denken te begrijpen zonder zelf een digital apparaat aan te raken. In de 
activiteit ‘Sandwich Robot’ oefenen studenten hun vaardigheden om een algoritme te 
construeren met een wel doordachte volgorde. De activiteit ‘Drawing Pixels’  is bedoeld om 
uit te leggen hoe afbeeldingen d.m.v. pixels op schermen worden weergegeven.  
 
Verdeel jouw groep in twee en laat de studenten na 20 minuten wisselen tussen de twee 
activiteiten.  
 
Tijdsschema: 45 minuten  
 
Leeruitkomsten:  
1.1 Algoritmes 
1.2 Sequenties 
1.4 Gebeurtenissen en selectie 
2.4 Abstractie 
3.1 Samenwerken 
3.2 Onderhandelingspraktijken 
3.3 Beschrijven van denkprocessen  
3.4 Leren van voorgaande ervaringen 
5.1 Probleemidentificatie  
5.3 Uitvoering 
5.4 Evaluatie & reflectie 
5.5 Herhaling 
 
Sandwich Robot 
In deze activiteit ben je als trainer een robot en word je ‘geprogrammeerd’ door de studenten. 
Het doel van de programmeurs is om de robot met succes een heerlijke boterham te laten 
maken met boter en kaas.  
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Introductie: 
Leg aan de studenten uit dat je een robot bent en een broodje wilt maken met boter en kaas. 
Echter, ben je niet geprogrammeerd om dat te doen. De studenten zijn de programmeurs of 
ingenieurs en moeten een algoritme maken dat je kan volgen.  
 
Geef ze een paar minuten om te discussiëren en op te schrijven wat volgens hen het juiste 
algoritme is om een robot een sandwich te laten maken. Daarna kunnen ze je de code vertellen 
en voer je als robot, hun commando’s uit. Waarschuwing: een robot neemt alles heel letterlijk. 
Als de studenten jou opdracht geven om brood op te rapen, pik dan het hele brood op. Als ze 
je vertellen dat je de boter moet neerzetten, leg je hem op de grond. Maak veel ‘fouten’ zodat 
ze begrijpen hoe nauwkeurig programmeren is.  
 
Bonus: als je je optreden als robot nog beter wil maken, maak dan klassieke robotgeluiden 
en herhaal elk commando met een robotstem terwijl je het (foutief) uitvoert. 
 
Als je wil kan je hier een voorbeeldvideo bekijken voor inspiratie: http://bit.ly/CSUrobot  
 
Deze activiteit is vertaald van Codekinderen.nl 
 
Drawing Pixels 

Informatie over pixels:  
Elke dag kijken we naar beeldschermen en zien we teksten, afbeeldingen, video’s... Maar hoe 
weet een computer of smartphone hoe een gestreepte kat eruit ziet? Of wat een foto van een 
huis is? 
 
Alle digitale schermen gebruiken dezelfde technologie om visuele informatie weer te geven: 
pixels. Dat zijn kleine vierkantjes op het scherm die elke kleur kunnen aannemen, van wit tot 
zwart en alle tinten ertussen. Alle pixels samen vormen het beeld. Traditioneel worden 
pixelkleuren op een scherm gemaakt door hoeveelheden rood, groen en blauw (RGB) te 
mengen. Deze combinatie wordt weergegeven door een code van nummers en letters, zodat 
de computer weet wat te tonen. De kleur " hot pink " heeft bijvoorbeeld de code #ff69b4.  
 
Nu hebben schermen een zeer hoge pixeldichtheid zodat je de kleine afzonderlijke vierkantjes 
niet meer kunt zien. Maar als je naar oude videogames kijkt of zogenaamde 'pixel arts' wordt 
het voor het oog heel duidelijk. Zelfs als je een digitale foto maakt en zoveel mogelijk inzoomt, 
kan je alle afzonderlijke pixels zien.  



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

12 
 

Space Invaders (Taito, 1978) Super Mario Bros (Nintendo, 1985) 
 
 

 
Klasoverleg  

Start de activiteit met een kort klasoverleg. Je kan de volgende vragen gebruiken maar je kan 
natuurlijk ook jouw eigen vragen eraan toevoegen.  

§ Hoe worden beelden weergegeven op een computerscherm? 
§ Kan je een beeld van de ene computer naar de andere sturen? Hoe denk je dat dat 

gebeurt?  
§ Hoe groot is een pixel?  
§ Wat voor soort spelletjes weet je dat 'pixel arts' hebben ? 

 
Maak jouw eigen pixeltekeningen. 

Deel potloden, gommen en afdrukken van werkblad 2 uit aan elke student.  
De leerlingen volgen de instructies op het werkblad om hun eigen pixeltekeningen te maken 
binnen de meegeleverde rasters. Elk raster wordt geleverd met cijferaanwijzingen aan de 
zijkant, die deel uitmaken van de code voor de tekening. Wees voorzichtig: het eerste nummer 
van elke rij is altijd wit. 
 

Rechts zie je de cijfercode voor elke rij. Het 
eerste cijfer is altijd wit, het tweede cijfer zwart, 
dan weer wit, dan weer zwart ... Herhaal dit. 
 
Op de eerste rij moet je bijvoorbeeld 2 
vierkanten wit en 3 vierkanten zwart laten 
staan. 
 
Op de vierde rij staan meer nummers. Het 

eerste cijfer is 1 wit, dan 1 zwart, 3 wit en ten slotte 1 zwart. 
 
Deze activiteit is vertaal van Codekinderen.nl 
 
  



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

13 
 

Tips en trucs: 
§ Willen jij en je leerlingen meer weten of wat extra activiteiten uitproberen over hoe 

afbeeldingen op digitale apparaten worden weergegeven?  
Surf naar https://classic.csunplugged.org/image-representation voor meer informatie. 

§ Je kan nog veel meer leuke Computerwetenschap Unplugged-activiteiten vinden gratis 
, in verschillende talen op https://csunplugged.org 

 
Materialen: 
Voor de Sandwich Robot activiteit heb je nodig:  

§ Brood 
§ Een pak boter 
§ Meerder plakjes kaas 
§ Een bord 
§ Een mes 
§ Schoonmaakmiddelen want het wordt rommelig 

 
Voor de Drawing Pixels activiteit heb je nodig: 

§ Werkblad 2 
§ Potloden en gommen 
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SESSIE 2: INLEIDING TOT SCRATCH EN 
ANIMATIEVAARDIGHEDEN  

Scratch: Basisintroductie in visuele codering  
 
Samenvatting: Scratch is een visuele programmeertaal en -omgeving, 
om leerlingen en studenten te leren op een leuke, eenvoudige manier 
te coderen. Jouw studenten kunnen Scratch gebruiken om hun eigen 
interactieve verhalen, animaties en spelletjes te coderen. Daarbij leren 
ze creatief te denken, systematisch te redeneren en samen te werken - 
essentiële vaardigheden voor iedereen in de hedendaagse samenleving. 
 

De Scratch codeertaal werd gemaakt door Mitch Resnick en het MIT LifeLong Kindergarten 
Lab. Bekijk hier zijn TED-talk over het belang van het leren coderen: 
https://www.ted.com/talks/mitch_resnick_let_s_teach_kids_to_code. 
 
In de volgende Scratch-activiteiten leren je studenten de basisprincipes van het coderen met 
blokken: beweging, kleurwisselingen, animaties enzovoort; en maken ze een eerste leuk 
project en ontwerpen ze hun eigen digitale spel. 
 
Tijdsschema: 3 x 60 minuten.  
 
Leeruitkomsten:  
1.1 Algoritmes 
1.2 Sequenties 
1.3 Herhaling en lussen 
1.4 Gebeurtenissen en selectie 
1.5 Parallellisme 
1.6 Voorwaardelijke en logische operatoren 
1.7 Wiskundige operatoren 
1.8 Variabelen en datamanagement 
1.9 Functies 
2.1 Stap voor stap herhalen 
2.2 Testen en debuggen 
2.3 Hergebruik en remixen 
2.4 Abstractie 
2.5 Modularisatie 
 
Basisintroductie  
In deze activiteit zullen jouw studenten een eerste kennismaking hebben met de Scratch 
codeertaal en -omgeving. In Scratch gebruik je bouwstenen om een digital spel, animatie of 
app te maken.  
 

2.6 Informatie: verzamelen en beheer 
3.1 Samenwerken 
3.2 Onderhandelingspraktijken 
3.3 Beschrijven van denkprocessen  
3.4 Leren van voorgaande ervaringen 
4.1 Combinatie 
4.2 Verkenning 
4.3 Verwerking 
5.1 Probleemidentificatie 
5.2 Ideevorming en brainstormen 
5.3 Uitvoering 
5.4 Evaluatie & reflectie 
5.5 Herhaling 
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Aan de slag  
Je kan kiezen om de Scratch-omgeving te gebruiken op de computer (1) online op 
https://scratch.mit.edu/ of (2) zonder internet door de offline editor te installeren 
https://scratch.mit.edu/download. Als je wil dat jouw studenten online werken en hun werk 
opslaan (aanbevolen), laat ze dan een account aanmaken. Volg de instructies op 
https://scratch.mit.edu/educators/faq om een leerkracht en individuele studentenaccounts 
aan te maken.  
 
Eerste weergave van het programma  
Natuurlijk wilt je jouw studenten eerst laten zien wat Scratch is voordat je gaat verdiepen. Je 
kan dat doen door je eigen scherm te delen op een beamer en een paar codeerbewegingen 
te maken. Of je kan een inleidende YouTube-video laten zien. Er zijn er genoeg, maar wij 
stellen er eentje voor gemaakt door een student met de naam "Matt the Scratch Kid": 
http://bit.ly/intro-scratch.  
 

 
 
Spelen om te ontdekken  
Nu zijn jouw studenten klaar om te leren programmeren op de leukste manier mogelijk: door 
te spelen en te experimenteren. Deel de set starterskaarten uit waarop telkens een simpele 
coderingsprocudure aangegeven staat zoals bewegen met de toetsenbordpijltjes, met een 
muis bewegen, de kleur van een karakter veranderen, enzovoort. Daag jouw studenten uit 
om alle kaarten in de set uit te proberen.  
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Je kan de Nederlandse set starterkaarten gratis downloaden op 
http://fromscratched.nl/index.php/scratch-kaarten-2-0-nu-beschikbaar-in-het-
nederlands/index.html 
 
Voorbeeldprojecten 
De volgende keer dat je studenten Scratch gaan gebruiken, hebben ze al een basiskennis van 
de taal en de mogelijkheden ervan. Nu is het dus tijd om een eerste project of spel te maken. 
Gelukkig biedt de Scratch-website al een heleboel leuke voorbeeldprojecten, die snel uit te 
proberen zijn. Net als de basiskaarten zijn ze verkrijgbaar in leuke, gemakkelijk te volgen 
projectkaarten: https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf 
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Download de kaarten, print ze ongeveer vijf keer uit en leg ze in gesorteerde stapels aan de 
voorkant van het klaslokaal. Laat elke student een project kiezen dat hij tijdens deze activiteit 
wil voltooien. Vanaf dat punt is het makkelijk om de instructies te volgen. 
 
Als een student eerder klaar is, daag hem dan uit om het project dat hij/zij gemaakt heeft te 
verbeteren (door een score toe te voegen, de moeilijkheidsgraad te verhogen, het thema van 
het spel te veranderen...) of om een tweede, moeilijker project te maken. 
 
Laat aan het eind 10 minuten vrij, zodat studenten elkaars projecten kunnen testen en kort 
kunnen discussiëren over wat ze tot nu toe hebben geleerd. 
 
Een nieuw spel creëren 
 
Als de training is afgelopen, zijn je studenten klaar om teams van twee te maken en te 
beginnen met het creëren van een eigen spel. Natuurlijk zullen ze beginnen met een 
brainstormoefening om uit te zoeken wat voor soort spel ze willen maken als team.  
 
 Klasoverleg 
Je kunt deze activiteit beginnen met een discussie over videospellen. Als je wil, kun je de 
onderstaande vragen gebruiken of je eigen vragen om het gesprek te laten beginnen. 

§ Welke videogames speel je? Wat is jouw favoriet?  
§ Wat vind je er leuk aan? 
§ Wat maakt je favoriete spel zo goed?  
§ Welke elementen zijn nodig in een spel? (d.w.z. een hoofdpersonage, een vijand, een 

achtergrond, een verhaal ...) 
 
 Brainstorm  
Na de bespreking kunnen de groepjes beginnen na te denken over wat voor soort spel ze 
willen maken: een actiespel, een platformjumper, een Tamagotchi-stijl spel enzovoort. Er zijn 
oneindig veel mogelijkheden. Vergeet niet dat ze het simpel moeten houden, want ze hebben 
maar 30 minuten de tijd om hun spel tijdens de activiteit te 'voltooien'. Laat elk groepje 
studenten werkblad 3 gebruiken om op te schrijven wat voor soort spel ze willen maken. 
 
 Maken 
De studenten hebben maar weinig tijd om het spel te maken dat ze in gedachten hebben. Ze 
zullen alle concepten en codering trucs die ze hebben geleerd in de vorige activiteiten 
toepassen om iets van zichzelf te maken. Houd de Starter Kaarten in de buurt voor het geval 
iemand vast komt te zitten en een bepaald type code moet opzoeken. 
 
Tips & Trucs: 

§ Ben je op zoek naar meer hulp om aan de slag te gaan met Scratch? Gebruik deze 
bronnen op hun website: 
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○ Interactieve tutorial: 
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted  

○ PDF gids: https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-Started-
Guide-Scratch2.pdf  

§ Scratch heeft ook een pagina met informatie die speciaal is ontworpen voor leraren: 
https://scratch.mit.edu/educators/ 

§ Hoewel Scratch zelf een MIT-project is, helpen andere universiteiten leerkrachten ook 
bij het vinden en creëren van bronnen om met code te werken. Op 
https://scratched.gse.harvard.edu  vind je een grote bibliotheek met inspiratie, gidsen 
en leerplanbegeleiding.  

§ Het hebben van een leerkrachtaccount kan je helpen om de voortgang van je 
leerlingen te volgen. Op https://scratch.mit.edu/educators/faq  vind je hoe je er één 
kan maken. 

 
Materialen: 

§ Een computer of laptop voor elk student  
§ Ten minste 10 sets van de afgedrukte Scratch StarterCards: gratis te downloaden op 

http://fromscratched.nl/index.php/scratch-kaarten-2-0-nu-beschikbaar-in-het-
nederlands/index.html  

§ Ten minste 5 sets van de afgedrukte Scratch ProjectCards: gratis te downloaden op 
https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf  

§ Werkblad 3 voor de brainstormoefening 
§ Pennen en potloden 

 

Tastbaar computergebruik met Makey Makey 
Samenvatting: Makey Makey is een uitvindingsset voor de 21e eeuw die nieuwsgierigheid 
opwekt, het probleemoplossend vermogen uitdaagt en creativiteit stimuleert. Met Makey 
Makey worden alledaagse voorwerpen omgezet in touchpads die studenten in staat stellen 
om met computers te communiceren als creatieve hulpmiddelen. De computer wordt een 
verlengstuk van hun creativiteit en stimuleert fantasierijk spelen en ontdekken. 
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In deze activiteit zullen jij en je studenten innovatieve gamecontrollers maken van fruit, 
bestek, aluminiumfolie, enzovoort. Stel je voor dat je de klassieke PacMan speelt met een set 
lepels of een piano die gemaakt is van bananen en appels. Dit is de ultieme creatieve oefening, 
die de echte, tastbare wereld met digitale codering verbindt. 
 
Tijdsschema: 60 minuten 
 
Leeruitkomsten:  
1.1 Algoritmes 
1.2 Sequenties 
1.3 Herhaling en lussen 
1.4 Gebeurtenissen en selectie 
1.6 Voorwaardelijke en logische operatoren 
1.7 Wiskundige operatoren 
2.1 Stap voor stap herhalen 
2.2 Testen en debuggen 
2.3 Hergebruik en remixen 
2.4 Abstractie 
2.5 Modularisatie 
2.6 Informatie: verzamelen en beheer 
3.1 Samenwerken 
 
 
 

3.2 Onderhandelingspraktijken 
3.3 Beschrijven van denkprocessen 
3.4 Leren van voorgaande ervaringen 
4.1 Combinatie 
4.2 Verkenning 
4.3 Verwerking 
5.1 Probleemidentificatie 
5.2 Ideevorming en brainstormen 
5.3 Uitvoering 
5.4 Evaluatie en Reflectie 
5.5 Herhaling 
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Uitvoering:  
 Introductie:  
Je kunt de MakeyMakey controller introduceren met een korte video die de mogelijkheden 
laat zien, of met een klein voorbeeld. Je vindt een duidelijke, goed uitgelegde video op 
YouTube via de volgende link: http://bit.ly/intro-makey 
 
De andere manier om de MakeyMakey te introduceren, is door het aan te sluiten op een 
computer via USB, met behulp van een Scratch-algoritme dat een geluid maakt wanneer je 
op een knop drukt. Sluit de aardingskabel aan op de Makey Makey (uitgelegd in Werkblad 4) 
en sluit ook een kabel aan op de opening van de spatiebalk. Controleer of het volume goed is 
ingesteld.  
Je houdt als docent de grondkabel vast, terwijl een student de spatiebalk vasthoudt. Alle 
studenten en jij maken een cirkel met handen behalve de laatste persoon (die de kabel 
vasthoudt). Laat de twee studenten - die elkaars hand niet vasthouden - elkaar een 'high-five' 
geven. Er klinkt een geluid op de computer. Laat ze op verschillende punten in de cirkel een 
'high-five' proberen.  
 
 Spelletjes testen met Makey Makey  
Stel je computers in, elk met een (andere) app die compatibel is met de Makey Makey. Je 
kunt ook retrospellen gebruiken die je online kunt vinden, zoals PacMan of Super Mario, of de 
meeste Scratch-spellen.  
Bij elke computer is er een Makey Makey set (nog niet aangesloten), een instructieblad over 
het aansluiten en een aantal objecten die elektriciteit geleiden.  
 
De studenten verdelen zich over de verschillende computers, zodat ze de Makey Makey-
apparaten kunnen instellen en het eerste spel of de eerste toepassing kunnen testen. Na 
ongeveer 15 minuten schuiven ze door naar het volgende spel. Vanaf nu, om de 10 minuten, 
gaan ze weer een activiteit verder. 
 

 
Hier ziet u de klassieke “Banana Piano” maar er zijn nog veel meer ideeën en bestaande 
spelletjes. Kijk op https://labz.makeymakey.com/d/ voor meer inspiratie en kies iets uit.  
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Waarschuwing: het spel werkt alleen als de speler de aardingskabel vasthoudt (en het metalen 
uiteinde aanraakt). Makey Makey gebruikt namelijk een 'elektrisch' circuit voor het 
overbrengen van informatie en dat circuit moet altijd gesloten zijn. Vertel je studenten dit niet 
vooraf: laat ze het uitzoeken tijdens het experimenteren. 
 
Tips & Trucs: 

§ Het kan soms moeilijk zijn om de grond constant vast te houden, vooral bij het spelen 
van een snel, gecompliceerder spel als PacMan. Probeer een (strakke) armband te 
maken van aluminiumfolie, sluit deze aan op de aardingskabel en laat de student de 
armband op zijn of haar huid dragen.  

§ Als je behoefte hebt aan een uitgebreidere video met uitleg over het gebruik van 
Makey Makey, kun je hier een kijkje nemen: https://www.youtube.com/watch?v=-
X3hb__YynM  

§ Makey Makey biedt een heleboel tools en middelen aan voor leerkrachten, zoals hun 
docentengids 
(https://makeymakey.com/education/Makey_Makey_Educators_Guide.pdf ) en 
lesplannen (https://makeymakey.com/lessons/lesson-plans.pdf ). 

§ Op zoek naar meer inspiratie? Kijk wat andere docenten en studenten maken op 
https://labz.makeymakey.com/  . 

 
Materialen: 

§ Meer dan 10 computers of tablets 
§ Meer dan 10 Makey Makey kits  
§ Een bundel van materialen dat elektriciteit geleidt zoals:  

○ Bananen, appelen, sinaasappelen, … 
○ Blikfolie, aluminiumfolie of kopertape 
○ Plasticine of modellerende klei  
○ Metalen lepels en vorken  
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Pedagogische Animatievaardigheden I:  
Samenvatting: In deze activiteiten nemen de studenten een duik in pedagogische 
vaardigheden en hoe je een groepsanimator wordt. Dit zijn allemaal vaardigheden die ze nodig 
zullen hebben en die ze zullen gebruiken wanneer ze hun jongere peers codeeractiviteiten 
gaan leren. Dit zijn vaardigheden zoals het opstellen van gedragsregels in samenwerken met 
de leerlingen, het creëren van een leuke informele lesomgeving, hoe omgaan met motivatie, 
enzovoort.  
 
Tijdsschema: elk van de drie pedagogische onderdelen 60 minuten 
 
Leeruitkomsten:  
3.1 Samenwerken 
3.2 Onderhandelingspraktijken 
3.3 Beschrijven van denkprocessen 
3.4 Leren van voorgaande ervaringen  
6.1 Groepsanimatie 
6.2 Informeel leren 
6.3 Energizers en motivatiemanagement 
6.4 Evaluatietechnieken 
6.5 Gedragsregels 
6.6 Praktische organisatievaardigheden en inzichten 
 
Gedragsregels vaststellen  
Hoewel de codeworkshops niet zo strikt georganiseerd zijn als een traditionele les in school, 
is er wel behoefte aan een aantal gedragsregels. Vooral wanneer leerlingen met digitale 
apparaten werken, zullen de jonge studenten afspraken moeten hebben over gedrag en 
respect. 
 
Deze activiteit is gebaseerd op het invullen van een poster, het zogenaamde Code Etiquette-
document. Deze poster kunt u downloaden op http://www.capitaldigital.org/nl/code-
etiquette/. Afdrukken op A3-formaat papier of groter. 
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De Code Etiquette wordt ingevuld door middel van een groepsbespreking, waarin studenten 
reflecteren op welke regels nodig zijn, wat leerlingen wel en niet kunnen en welke regels te 
streng zijn.  
Bijvoorbeeld: hoewel het handig is dat leerlingen hun hand opsteken voordat ze praten of een 
vraag stellen, hoort het een leuk leerprogramma te zijn. Het kan dus verstandig zijn om de 
traditionele schoolregels los te laten. 
 
Start de activiteit door de poster te tonen. Vervolgens overhandig je post-its en 
schrijfmateriaal aan alle studenten. Vraag ze om na te denken over minstens 5 dingen die de 
leerlingen zouden moeten doen (positieve regels), zoals respect hebben, voorzichtig zijn met 
het materiaal, luisteren naar elkaar... Vervolgens krijgen ze de kans om na te denken over 5 
dingen die de leerlingen niet zouden moeten doen (negatieve regels), zoals niet naar binnen 
rennen, geen eten of drinken in de buurt van de computers, ... 
 
Verzamel alle post-its en begin ze samen met de studenten te groeperen. Als groep selecteer 
je de 5 belangrijkste Do's en Don'ts. Schrijf ze op de poster en laat iedereen dit ondertekenen. 
 
Door samen gedragsregels op te stellen en de affiche door alle deelnemers te laten 
ondertekenen, is iedereen verantwoordelijk voor een goede sfeer. De studenten zullen later 
dezelfde oefening met de leerlingen in hun groep uitvoeren. 
 
Groepsdiscussie over informeel leren 
De tweede pedagogische activiteit heeft betrekking op inzichten in informeel leren en het 
creëren van een positieve leeromgeving. De codeerworkshops mogen geen strikte omgeving 
zijn waarin niemand kan praten. Het tegendeel is waar: het moet een speelse, sociale 
leerervaring zijn. 
 
In deze discussie daag je de studenten uit om na te denken over wat een goede leeromgeving 
is en hoe ze zich gedragen als animator. Hiervoor kunt u gebruik maken van de interactieve 
Kahootquiz: http://bit.ly/cd-kahoot.  
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In deze test, evalueren de studenten 10 verklaringen die waar of onwaar zijn. Natuurlijk zijn 
dit trucjes: zwart-wit is er niet als het gaat om informeel leren. Alles hangt af van de situatie, 
de groep en de animatoren.  
 
Voor deze activiteit moet je je computer instellen met een beamer, om de quizvragen te tonen 
op het grote scherm. Als leerkracht surft je naar http://bit.ly/cd-kahoot en druk je op play om 
de test te starten. Kies de klassieke 1 vs 1 modus. 
 

 
Op de website krijg je een pincode voor de quiz, die de studenten nodig zullen hebben om te 
participeren.  

 
De studenten hebben elk een tablet, laptop of een eigen gsm met internet. Ze surfen naar 
https://kahoot.it/ en voeren jouw pincode in. Daarna kunnen ze een bijnaam kiezen (dit kan 
anoniem zijn) en beginnen met het beantwoorden van een vraag.  
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Elke vraag heeft een tijdslimiet van 30 seconden. De antwoorden kan je zien op het grote 
scherm. Zorg ervoor dat je genoeg tijd overhebt voor een discussie over de antwoorden. 
Waarom hebben ze waar of onwaar gezegd?  
 
De vragen in de quiz:  

1. Leerlingen moeten altijd hun hand omhoog steken voordat ze praten. Waar/ 
Onwaar 

2. De animator is altijd enthousiast.  Waar/ 
Onwaar 

3. Een goede animator wordt nooit boos.  Waar/ 
Onwaar 

4. Een goede animator stelt vragen en geeft nooit het definitieve 
antwoord.  

Waar/ 
Onwaar 

5. Leerlingen moeten alles zelf leren.  Waar/ 
Onwaar 

6. Iedereen moet samenwerken, geen enkel kind mag alleen werken. Waar/ 
Onwaar 

7. Leren coderen is serieus, niet speels.  Waar/ 
Onwaar 

8. De ideale animator raakt nooit de computer van de leerlingen aan.  Waar/ 
Onwaar 

9. De animator moet altijd een goed voorbeeld zijn voor de leerlingen.  Waar/ 
Onwaar 

10. Elke activiteit moet tot in het kleinste detail voorbereid zijn.  Waar/ 
Onwaar 
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Motivatiemanagement & energizers 
In deze activiteit doorloop je verschillende technieken om de motivatie in een groep te beheren 
en leerlingen actief te houden. Er zijn de zogenaamde Energizers, die de leerlingen actief laten 
meewerken aan de start van de sessie.  
 
Leuke starters 
Elke activiteit moet beginnen met een goede introductie. Een goede introductie bestaat uit:  

§ Een duidelijke verklaring van de activiteit  
§ De doelen van de activiteit  
§ Een leuk of motiverend element 

 
Bij het schrijven van een introductie voor een activiteit dienen de studenten rekening te 
houden met de volgende vragen: 

§ Hoe leg ik uit wat de leerlingen moeten doen? Is dat voor hun duidelijk?  
§ Hoe maak ik de uitleg interessant of leuk?  
§ Welke doelen wil ik dat de leerlingen aan het eind van de activiteit bereiken? 

 
Hier zijn enkele leuke manieren om een introductie op te fleuren, in plaats van alleen maar te 
praten en te luisteren: 

§ Een kort stukje theater 
§ Een video 
§ Uitbeelden  

 
Energizers: 

Traditioneel begint elke activiteit in een codeerprogramma met een korte energizer: een 10-
15 minuten durend spel dat is ontworpen om het energie- en motivatieniveau van deelnemers 
te verhogen. In Bijlage III vind je vijf leuke energizer-activiteiten, die je kan gebruiken aan 
het begin van een activiteit of wanneer de moraal laag is. Sommige zijn bedoeld om buiten te 
spelen (met veel ruimte), terwijl andere activiteiten binnen kunnen worden gespeeld. Je vindt 
nog veel meer verschillende games en energizers online. 
 
OPMERKING: deze spellen moeten over het hele programma worden verspreid. In deze 
activiteit kan je er ook één spelen, maar meestal bespreek je de voordelen met de studenten: 
waarom doe je het? 
 

Differentiatie tussen leerlingen 
Begin eerst met een groepsdiscussie: waarom verliezen leerlingen hun motivatie of gedragen 
ze zich niet tijdens een activiteit? Wat kunnen de redenen hiervoor zijn?  
Er zijn tal van oorzaken voor leerlingen om hun motivatie of aandacht te verliezen, zoals 
honger, een slechte nachtrust, een gevecht met ouders, ... Maar soms vind je de oorzaak ook 
in de activiteit zelf: misschien is het te moeilijk, de introductie was niet duidelijk, of zelfs te 
gemakkelijk. 
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Tijdens een activiteit met leerlingen, moeten de studenten aandacht besteden aan hoe ze het 
doen. Een kind dat het erg moeilijk heeft, heeft misschien meer individuele uitleg nodig. Of 
misschien vindt een andere het te gemakkelijk en is te snel klaar. Dit kind kan dan gevraagd 
worden om anderen te helpen. 
 

Evaluatie & Reflectie 
De meeste leerervaringen gebeuren tijdens de codeeractiviteiten en spelletjes, maar ook 
tijdens het reflecteren. Daarom leren je studenten hoe ze leuke evaluatieactiviteiten met de 
leerlingen kunnen uitvoeren. Dit betekent niet dat ze ze zullen testen of punten geven. In dit 
programma gebruiken we Active Reviewing-technieken om de eerdere activiteiten op een 
leuke maar betekenisvolle manier te evalueren. Dit zal ervoor zorgen dat leerlingen veel beter 
zullen behouden wat ze hebben geleerd en met een positievere ervaring naar huis zullen gaan. 
 
In bijlage IV vind je vijf verschillende activiteiten die je als evaluatie kunt gebruiken. Er zijn er 
echter nog veel meer op het internet te vinden. 
 
Aan het einde van het 10 uur durende trainingsprogramma voert de trainer een grondige 
evaluatie uit met jouw studenten, d.m.v. een van deze technieken. Indien je de evaluatie zelf 
doet, bespreek dan ook met je leerlingen over de voordelen en redenen voor een evaluatie. 
 
Praktische organisatie & voorbereiding 
Het grootste deel van een succesvolle activiteit ligt in de voorbereiding. Tijdens deze sessie 
ondersteun je jouw studenten bij de praktische voorbereiding en de inhoud.   
 
Teamcreatie: 
Jouw studenten zullen worden verdeeld in teams van drie. In dit team zullen ze activiteiten 
organiseren voor leerlingen in het basisonderwijs.  
 
Je kan ervoor kiezen om de studenten hun eigen teams te laten maken, maar wij raden dit 
niet aan. Probeer teams te creëren die in balans zijn: 
 
Differentiatie van vaardigheden Sommige studenten zijn sterk op 

pedagogisch vlak terwijl anderen beter zijn 
met technologie.  

Geslacht Vrouwelijke animatoren kunnen een groot 
rolmodel zijn voor jonge meisjes. Probeer 
geen teams te hebben met slecht één 
gender.  

Sociale relatie We raden niet aan om beste vrienden of 
‘vijanden’ samen te zetten. Probeer ervoor 
te zorgen dat de dynamiek tussen de drie 
studenten goed zal werken.  
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Taken en verantwoordelijkheden als coach:  
Als coach hebben de studenten bepaalde taken en verantwoordelijkheden om de 
codeeractiviteiten met de leerlingen succesvol uit te voeren. De studenten bepalen ook welke 
coach verantwoordelijk is voor welke activiteit.  
 

Taken en 
verantwoordelijkheden 
coach 

 

Voorbereiding van de 
activiteiten  

Elk coach moet de voorbereiding van zijn 
activiteiten invullen en de inhoud van de 
activiteit leren.  

Installeren van de materialen  Voor het begin van elk activiteit moeten 
de materialen worden opgezet. Na de 
activiteit worden de materialen 
gecontroleerd en georganiseerd.  

Invoeren en begeleiden van 
activiteiten  

De coaches creëren een goede introductie 
en zorgen ervoor dat alle leerlingen actief 
betrokken zijn bij de activiteiten.  

Teamleden helpen Elke coach helpt zijn team tijdens de 
activiteiten. Er blijft geen coach afwezig 
aan de zijkant. 

Een goed voorbeeld zijn voor 
leerlingen 

Coaches vertonen goed en respectvol 
gedrag, om een voorbeeld te zijn voor de 
leerlingen.  

 
Schema  
Jij en jouw studenten nemen een kijkje in het activiteitenschema. Zorg ervoor dat alle 
activiteiten duidelijk zijn voor hen en ze weten wat te doen. U kunt een leeg 
activiteitenoverzicht vinden om af te drukken in Werkblad 5. 
 
Voor elke activiteit moet het team een datum en tijd noteren waarop ze de groep leerlingen 
zullen bezoeken en ook één of twee hoofdverantwoordelijke coaches aanstellen voor elke 
activiteit. Deze student neemt de leiding over die activiteit, terwijl de anderen hem/haar 
helpen en ondersteunen. Zorg ervoor dat deze verdeling eerlijk verloopt en niet één student 
al het werk doet. 
 
Voorbereiding van de individuele activiteiten  
Werkblad 6 is een sjabloon dat jouw studenten kunnen gebruiken om elk van de individuele 
activiteiten voor te bereiden. Het is belangrijk dat ze deze invullen voor alle activiteiten, zodat 
ze goed voorbereid zijn en geen details vergeten. 
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Op het voorbereidingsformulier zullen ze de inhoud van de activiteit, de leerdoelen, de 
introductie, het benodigde materiaal moeten invullen.  Ook maken ze een gedetailleerd stap-
voor-stap verloop van de activiteit, waarbij ze invullen wat ze eerst zullen doen, daarna gaan 
doen, met een gedetailleerde beschrijving en tijdschema. 
 
Materialen: 

§ Code Etiquette poster, afgedrukt op A3-formaat  
§ Werkblad 5 en 6 voor elk student 
§ Pennen  
§ Post-it-nota’s  
§ Papier  
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EXTRA: INLEIDING IN TEKSTCODERING 
Samenvatting: Visuele codering is geweldig, maar om een echte programmeur te worden, 
moet je ook echte, op tekst-gebaseerde talen kennen, zoals Python, JavaScript, Java, Ruby 
... In deze activiteit (als er nog tijd over is), proberen studenten te coderen als een 
professional d.m.v. de online gratis game Code Combat. 
 
Tijdsschema: 30 tot 60 minuten 
 
Leeruitkomsten 
1.1 Algoritmes 
1.2 Sequenties 
1.3 Herhaling en lussen 
1.4 Gebeurtenissen en selectie 
1.5 Parallellisme 
1.6 Voorwaardelijke en logische operatoren 
1.7 Wiskundige operatoren 
1.8 Variabelen en databeheer 
1.9 Functies 
2.1 Stap voor stap herhalen 
 
Uitvoering:  
Jouw studenten surfen naar de website http://codecombat.org  .  
CodeCombat is een leuk spel waarin je code gebruikt om vijanden te verslaan, zoals trollen 
en ogres. Studenten maken een nieuw (gratis) account aan en kiezen de taal die ze willen 
leren. We raden je aan Python (een van de meest gebruikte open-source codeertaal om 
apps te maken) of JavaScript (een taal die wordt gebruikt op websites) te kiezen. 
 
 

 
 
Vervolgens zullen de studenten individueel de instructies volgen en door steeds moeilijkere 
niveaus gaan.  
 
Materialen:  

§ Een computer met internet voor elke student.   

2.2 Testen en debugging 
2.3 Hergebruik en remixen 
2.4 Abstractie 
2.5 Modularisatie 
2.6 Informatie: verzamelen en beheer 
5.1 Probleemidentificatie 
5.3 Uitvoering 
5.4 Evaluatie & reflectie 
5.5 Herhaling 
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10 UUR WORKSHOPPROGRAMMA MET 
LEERLINGEN 

Sessie-overzicht 
10u 
programma Activiteit  Inhoud  

Sessie 1: 
Inleiding tot 
coderen 
1 en 2 uur  

Code Etiquette: Gedragsregels  * Klasoverleg over gedragsregels 
* Invullen en ondertekenen van de Code Etiquette poster  

Inleiding tot codering  
* Wat is codering? - uitleggen 
* Wat is een algoritme? – discussie en video 
* Schrijven van een algoritme voor de thee-makende robot  

Instapniveau voor codering: 
* Lightbot 
* Hour of Code 

* Twee zenders om apps uit te testen: Lightbot en Hour of Code 

Sessie 2: 
Introductie tot 
Scratch 
3 en 4 uur  

Computer Science Unplugged: 
* Sandwich Robot 
* Drawing Pixels 

* Twee zenders met  unplugged activiteiten: Sandwich Robot en 
Drawing Pixels 

Scratch: Basisinleiding tot 
Visuele codering  

* Eerste kennismaking met Scratch: video 
* Eerste coderingsoefeningen: Scratchkaarten  

Sessie 3:  
Creatieve 
gebruik van 
Scratch 
5 en 6 uur  

Scratch: Een eerste project 
maken  * De voorbeeldbladen gebruiken om een spel te maken 

* De ins en outs van Scratch leren 

Tastbaar computergebruik met 
Makey Makey 

* Spelletjes spelen met de Makey Makey controller 
* Een Makey Makey controller creëren  

Sessie 4: 
Du project 1  
7 en 8 uur  

Duo Project: Idee * Brainstormen in paren over een spelidee  
* Schrijven van een spelconcept  

Duo Project: Creatie * Originele spel coderen  
* Oplossen van codeproblemen  

Sessie 5: 
Duo project 2 
en evaluatie  
9 en 10 uur  

Duo Project: Presentatie * Presenteren van alle spelletjes aan elkaar  
 

Evaluatie * Actieve beoordeling 
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SESSIE 1: INLEIDING TOT CODERING 

Code Etiquette : Gedragsregels  
Samenvatting: In deze eerste activiteit bepalen de studenten samen met de leerlingen de 
gedragsregels van het programma. Hoewel de codeworkshops niet zo strikt georganiseerd 
zijn als een traditionele les, is er wel behoefte aan een aantal gedragsregels. Vooral wanneer 
leerlingen werken met digitale apparaten, zal de groep een aantal afspraken moeten hebben 
over gedrag en respect. 
 
Tijdsschema: 30 minuten 
 
Leeruitkomsten: 
3.1 Samenwerken 
3.2 Onderhandelingspraktijken 
3.3 Beschrijven van denkprocessen 
3.5 Leren van voorgaande ervaringen 
 
Uitvoering: 
Deze activiteit is gebaseerd op het invullen van een poster, het zogenaamde Code Etiquette-
document. Deze poster kunt u downloaden op http://www.capitaldigital.org/nl/code-
etiquette/. Afdrukken op A3-formaat papier of groter. 

 
Start de activiteit door de poster te tonen. Vervolgens overhandig je post-its en 
schrijfmateriaal aan alle leerlingen. Vraag ze om na te denken over minstens 5 dingen die de 
leerlingen zouden moeten doen (positieve regels), zoals respect hebben, voorzichtig zijn met 
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het materiaal, luisteren naar elkaar... Vervolgens krijgen ze de kans om na te denken over 5 
dingen die de leerlingen niet zouden moeten doen (negatieve regels), zoals niet naar binnen 
rennen, geen eten of drinken in de buurt van de computers, ... 
 
Verzamel alle post-its en begin ze samen met de leerlingen te groeperen. Als groep selecteer 
je de 5 belangrijkste Do's en Don'ts. Schrijf ze op de poster en laat iedereen dit ondertekenen. 
 
Tips en trucs: Door samen gedragsregels op te stellen en de affiche door alle deelnemers te 
laten ondertekenen, is iedereen verantwoordelijk voor een goede sfeer. 
 
Materialen: 

§ Code Etiquette poster, afgedrukt op A3-formaat 
§ Pennen 
§ Post-its 

Inleiding tot codering 
Samenvatting: In deze groepsdiscussie en -activiteit zal je als coach de kennis 
over coderen onderzoeken die al bij de leerlingen aanwezig is en geef je 
aanvullende inzichten. Ook ga je samen na wat een (goed) algoritme is.  
 
Tijdsschema: 30 minuten 
 
Leeruitkomsten: 
1.1 Algoritmes 
1.2 Sequenties 
2.4 Abstractie 
3.1 Samenwerken 
3.3 Beschrijven van denkprocessen 
3.5 Leren van voorgaande ervaringen  
5.1 Probleemidentificatie 
5.3 Uitvoering 
5.4 Evaluatie & reflectie 
 
Uitvoering: 
Leg kort uit wat het doel is van deze opleiding (leren coderen, creëren van coole digitale 
spelletjes en apps) en wat ze in de vijf sessies zullen leren.  
 
Vervolgens zet je de activiteit voort met een groepsdiscussie. Je kan de volgende vragen als 
een richtlijn gebruiken maar voel je vrij om je eigen vragen toe te voegen.  

§ Wat is code? Wie weet wat code doet en wie maakt die?  
§ Hoe worden digitale spelletjes, computerprogramma’s en smartphone-apps 

gemaakt?  
§ Heb je ooit zelf een spel, app of programma ontwikkeld?  
§ Heeft er iemand ooit de Scratch-codetaal gebruikt?  
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§ Wat is een algoritme?  
 

Wat is een algoritme?  
Een algoritme is een lijst met instructies die u geeft aan een computer 
of een digitaal apparaat om een probleem op te lossen of om iets 
gedaan te krijgen.  

 
Na hun voorkennis over coderen en algoritmen te hebben bepaald, deel pen en werkblad 1 
uit met de volgende opdracht. Ze kunnen hun opdracht samen met een andere leerlingen 
invullen of alleen.  
 

 
 
Sally de Robot houdt van thee drinken, 
maar ze is niet geprogrammeerd door 
haar maker om het zelf te brouwen.  
 
Kan je voor Sally een algoritme 
opschrijven over hoe je een lekker 
kopje thee kunt maken en drinken?  
 
 
(Pssst: Sally heeft zeer specifieke instructies 
nodig zodat ze geen fouten maakt. Zorg ervoor 
dat ze niet te veel water in haar kopje giet.) 

 
Geef je leerlingen een paar minuten om hun algoritmen op te schrijven. Daarna kan je een 
korte groepsdiscussie voeren over wat een goed algoritme is en waar het mis is gegaan. Veel 
voorkomende fouten bij het schrijven van een eerste algoritme zijn:  

§ Niet specifiek genoeg zijn, d.w.z. wanneer je Sally vertelt water in een kopje 
te gieten zal ze blijven gieten totdat je haar zegt dat ze moet stoppen.  

§ De stappen in de verkeerde volgorde zetten, d.w.z. de pan aanzetten voordat 
je hem met water vult.  

§ Stappen vergeten die een evidentie zijn voor mensen, maar waar een robot 
niets van weet.  

 
Tips en trucs :  
Ben je op zoek naar een leuke manier om de discussie op te fleuren of een startpunt te geven 
aan je studenten? De BBC maakt een grote serie video’s voor leerlingen over computergebruik 
en de concepten erachter. Bekijk deze twee samen met je leerlingen voor inspiratie:  
 

Algoritmes:  http://bit.ly/bbc-algorithms  
Codering:  http://bit.ly/bbc-coding  
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Materialen: 
Voor deze activiteit heb je nodig:  

§ Pennen en papier  
§ Een computer met een beamer en een scherm om op te projecteren.  
§ Werkblad 1 voor elk leerling (of per twee).  

Coderingstoepassingen als instap 
Samenvatting:  
In deze activiteit verkennen de leerlingen individueel twee verschillende toepassingen die de 
basisbegrippen van coderen onderwijzen: ‘LightBot’ en ‘Hour of Code’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdsschema: 45 minuten  
 
Leeruitkomsten: 
1.1 Algoritmen  
1.2 Sequenties 
1.3 Herhalingen en lussen  
1.4 Gebeurtenissen en selectie  
2.1 Stap voor stap herhalen 
2.2 Testen en debuggen  
2.4 Abstractie 
5.1 Probleemidentificatie 
5.3 Uitvoering 
5.4 Evaluatie & reflectie  
 
Uitvoering: 
Zet computers of tablets klaar met één van de volgende toepassingen: ‘LightBot’ en ‘Hour of 
Code’ (thema met Star Wars, MineCraft of Frozen). 
 
Laat de leerlingen elke toepassing ongeveer 20 minuten testen, om vertrouwd te raken met 
de puzzels en hoe ze op te lossen. Elke app is beschikbaar in verschillende Europese talen en 
biedt uitgebreide in-game instructies over hoe ze te gebruiken.  
 
 

afbeelding via lightbot.com afbeelding via code.org 
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Aan het einde van de activiteit neem je 5 minuten tijd om te bespreken wat ze geleerd hebben 
en hoe het gegaan is.  
 
Tips & Trucs: 

§ Gebruik een rotatiesysteem tussen de twee apps zodat leerlingen ze beiden kunnen 
uitproberen.  

§ LightBot heeft een meer visuele benadering van codering met symbolen voor beweging 
en acties terwijl ‘Hour of Code’-apps coderingsblokken gebruiken met tekst erop, 
vergelijkbaar met de Scratch- codetaal.  

 
Materialen: 

§ Computer of tablet voor elk leerling  
§ LightBot App:  

○ Installeer het op een tablet van Google Play (Android) of the App Store (iOS) 
○ Of gebruik de online webapplicatie op een computer: 

http://lightbot.com/flash.html (Flash) 
§ Hour of Code App: 

○ Star Wars thema: surf naar https://code.org/starwars  
○ Minecraft thema: surf naar https://code.org/minecraft  
○ Frozen thema: surf naar https://code.org/frozen  
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SESSIE 2: INLEIDING TOT SCRATCH 

Computer Science Unplugged  
Samenvatting: Unplugged activiteiten helpen leerlingen de basisprincipes van 
computerwetenschappen en computationeel denken te begrijpen zonder zelf een digital 
toestel aan te raken. In de activiteit ‘Sandwich Robot’ oefenen leerlingen hun vaardigheden 
om een algoritme te construeren met een wel doordachte volgorde. De activiteit ‘Drawing 
Pixels’  is bedoeld om uit te leggen hoe afbeeldingen d.m.v. pixels op schermen worden 
weergegeven.  
 
Verdeel jouw groep in twee en laat de leerlingen na 20 minuten wisselen tussen de twee 
activiteiten.  
 
Tijdsschema: 60 minuten  
 
Leeruitkomsten:  
1.1 Algoritmen 
1.2 Sequenties 
1.4 Gebeurtenissen en selectie 
2.4 Abstractie 
3.1 Samenwerken 
3.2 Onderhandelingspraktijken 
3.3 Beschrijven van denkprocessen  
3.5 Leren van voorgaande ervaringen 
5.1 Probleemidentificatie  
5.3 Uitvoering 
5.4 Evaluatie & reflectie 
5.5 Herhaling 
 
Sandwich Robot 
In deze activiteit ben je als coach een robot en word je ‘geprogrammeerd’ door de leerlingen, 
de programmeurs. Het doel van de programmeurs is om de robot met succes een heerlijke 
boterham te laten maken met boter en kaas.  
 

Introductie: 
Leg aan de leerlingen uit dat je een robot bent en een broodje wilt maken met boter en kaas. 
Echter, ben je niet geprogrammeerd om dat te doen. De leerlingen zijn de programmeurs of 
ingenieurs en moeten een algoritme maken dat je kan volgen.  
 
Geef ze een paar minuten om te discussiëren en op te schrijven wat volgens hen het juiste 
algoritme is om een robot een sandwich te laten maken. Daarna kunnen ze je de code vertellen 
en voer je als robot, hun commando’s uit. Waarschuwing: een robot neemt alles heel letterlijk. 
Als de leerlingen jou opdracht geven om brood op te rapen, pik dan het hele brood op. Als ze 
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Space Invaders (Taito, 1978) Super Mario Bros (Nintendo, 1985) 

je vertellen dat je de boter moet neerzetten, leg je hem op de grond. Maak veel ‘fouten’ zodat 
ze begrijpen hoe nauwkeurig programmeren is.  
 
Bonus: als je je optreden als robot nog beter wil maken, maak dan klassieke robotgeluiden 
en herhaal elk commando met een robotstem terwijl je het (foutief) uitvoert. 
 
Als je wil kan je hier een voorbeeldvideo bekijken voor inspiratie: http://bit.ly/CSUrobot  
 
Deze activiteit is vertaald van Codekinderen.nl 
 
Drawing Pixels 

Informatie over pixels:  
 
Elke dag kijken we naar beeldschermen en zien we teksten, afbeeldingen, video’s... Maar hoe 
weet een computer of smartphone hoe hij een kat moet weergeven? Of een foto van een 
huis? 
 
Alle digitale schermen gebruiken dezelfde technologie om visuele informatie weer te geven:  
pixels. Dat zijn kleine vierkantjes op het scherm die elke kleur kunnen aannemen, van wit tot 
zwart en alle tinten ertussen. Alle pixels samen vormen het beeld. Traditioneel worden 
pixelkleuren op een scherm gemaakt door hoeveelheden rood, groen en blauw (RGB) te 
mengen. Deze combinatie wordt weergegeven door een code van nummer en letters, zodat 
de computer weet wat te tonen. De kleur " hot pink " heeft bijvoorbeeld de code #ff69b4.  
 
Nu hebben schermen een zeer hoge pixeldichtheid zodat je de kleine afzonderlijke vierkantjes 
niet meer kunt zien. Maar als je naar oude videogames kijkt of zogenaamde 'pixel art' wordt 
het voor het oog heel duidelijk. Zelfs als je een digitale foto maakt en zoveel mogelijk inzoomt, 
kan je alle afzonderlijke pixels zien.  
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Klasoverleg  
Start de activiteit met een kort klasoverleg. Je kan de volgende vragen gebruiken maar kan 
natuurlijk ook jouw eigen vragen eraan toevoegen.  

§ Hoe worden beelden weergegeven op een computerscherm? 
§ Kan je een beeld van de ene computer naar de andere sturen? Hoe denk je dat dat 

gebeurt?  
§ Hoe groot is een pixel?  
§ Wat voor soort spelletjes weet je dat 'pixel art' hebben ? 

 
Maak jouw eigen pixeltekeningen. 

Deel potloden, gommen en afdrukken van werkblad 2 uit aan elke leerling.  
De leerlingen volgen de instructies op het werkblad om hun eigen pixeltekeningen te maken 
binnen de meegeleverde rasters. Elk raster wordt geleverd met cijferaanwijzingen aan de 
zijkant, die deel uitmaken van de code voor de tekening. Wees voorzichtig: het eerste nummer 
van elke rij is altijd wit. 
 

Rechts ziet u de cijfercode voor elke rij. Het 
eerste cijfer is altijd wit, het tweede cijfer zwart, 
dan weer wit, dan weer zwart ... Herhaal dit. 
 
Op de eerste rij moet je bijvoorbeeld 2 
vierkanten wit en 3 vierkanten zwart laten 
staan. 
 
Op de vierde rij staan meer nummers. Het 

eerste cijfer is 1 wit, dan 1 zwart, 3 wit en tenslotte 1 zwart. 
 
Deze activiteit is vertaal van Codekinderen.nl 
 
Tips en trucs: 

§ Willen jij en jouw leerlingen meer weten of wat extra activiteiten uitproberen over hoe 
afbeeldingen op digitale apparaten worden weergegeven?  
Surf naar https://classic.csunplugged.org/image-representation  voor meer informatie. 

§ Je kan nog veel meer leuke Computerwetenschap Unplugged-activiteiten vinden gratis 
, in verschillende talen op https://csunplugged.org  

 
Materialen: 
Voor de Sandwich Robot activiteit heb je nodig:  

§ Brood 
§ Een pak boter 
§ Meerder plakjes kaas 
§ Een bord 
§ Een mes 
§ Schoonmaakmiddelen want het wordt rommelig 
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Voor de Drawing Pixels activiteit heb je nodig: 

§ Werkblad 2 
§ Potloden en gommen 

 

Scratch: Basisinleiding in visuele codering   
 

Samenvatting: Scratch is een visuele programmeertaal en -omgeving, 
om leerlingen en studenten te leren op een leuke, eenvoudige manier 
te coderen. Jouw leerlingen kunnen Scratch gebruiken om hun eigen 
interactieve verhalen, animaties en spelletjes te coderen. Daarbij leren 
ze creatief te denken, systematisch te redeneren en samen te werken 
- essentiële vaardigheden voor iedereen in de hedendaagse 
samenleving. 
 

In de volgende Scratch-activiteiten leren je leerlingen de basisprincipes van het coderen met 
blokken: beweging, kleurwisselingen, animaties enzovoort; en maken ze een eerste leuk 
project en ontwerpen ze hun eigen digitale spel. 
 
Tijdsschema: 2 x 60 minuten.  
 
Leeruitkomsten:  
1.1 Algoritmes 
1.2 Sequenties 
1.3 Herhaling en lussen 
1.4 Gebeurtenissen en selectie 
1.5 Parallellisme 
1.6 Voorwaardelijke en logische operatoren 
1.7 Wiskundige operatoren 
1.8 Variabelen en datamanagement 
1.9 Functies 
2.1 Stap voor stap herhalen 
2.2 Testen en debuggen 
2.3 Hergebruik en remixen 
2.4 Abstractie 
2.5 Modularisatie 
 
In deze activiteit zullen je leerlingen een eerste 
keer kennis maken met de Scratch codeertaal en -omgeving. In Scratch gebruik je bouwstenen 
om een digitaal spel, animatie of app te maken.  
 
 
 

2.6 Informatie: verzamelen en beheer 
3.1 Samenwerken 
3.2 Onderhandelingspraktijken 
3.3 Beschrijven van denkprocessen  
3.5 Leren van voorgaande ervaringen 
4.1 Combinatie 
4.2 Verkenning 
4.3 Verwerking 
5.1 Probleemidentificatie 
5.2 Ideevorming en brainstormen 
5.3 Uitvoering 
5.4 Evaluatie & reflectie 
5.5 Herhaling 
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Aan de slag  
Je kunt kiezen om de Scratch-omgeving te gebruiken op de computer (1) online op 
https://scratch.mit.edu/ of (2) zonder internet door de offline editor te installeren 
(https://scratch.mit.edu/download ). Als je wil dat je leerlingen online werken en hun werk 
opslaan (aanbevolen), laat ze dan een account aanmaken. Volg de instructies op 
https://scratch.mit.edu/educators/faq  om een leerkracht en individuele studentenaccounts 
aan te maken.  
 
Eerste weergave van het programma  
Natuurlijk wil je je leerlingen eerst laten zien wat Scratch is voordat je je gaat verdiepen. Je 
kan dat doen door je eigen scherm te delen op een beamer en een paar codeerbewegingen 
te maken. Of je kan een inleidende YouTube-video laten zien. Er zijn er genoeg, maar wij 
stellen er eentje voor gemaakt door een student met de naam "Matt the Scratch Kid": 
http://bit.ly/intro-scratch.  
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SESSIE 3: CREATIEF GEBRUIK VAN SCRATCH 

Scratch: Maken van een eerste project 
Nu zijn je leerlingen klaar om te leren programmeren op de leukste manier mogelijk: door te 
spelen en te experimenteren. Deel de set starterskaarten uit waarop telkens een simpele 
coderingsprocudure aangegeven staat zoals bewegen met de toetsenbordpijltjes, met een 
muis bewegen, de kleur van een karakter veranderen, enzovoort. Daag jouw leerlingen uit 
om alle kaarten in de set uit te proberen 
 

 
Je kan de Nederlandse set starterkaarten gratis downloaden op 
http://fromscratched.nl/index.php/scratch-kaarten-2-0-nu-beschikbaar-in-het-
nederlands/index.html 
 
Nu is het dus tijd om een eerste project of spel te maken. Gelukkig biedt de Scratch-website 
al een heleboel leuke voorbeeldprojecten, die snel uit te proberen zijn. Net als de basiskaarten 
zijn ze verkrijgbaar in leuke, gemakkelijk te volgen projectkaarten: 
https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf 
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Download de kaarten, print ze ongeveer vijf keer uit en leg ze in gesorteerde stapels aan de 
voorkant van het klaslokaal. Laat elke leerling een project kiezen dat hij/zij tijdens deze 
activiteit wil voltooien. Vanaf dat punt is het makkelijk om de instructies te volgen. 
 
Als een leerling eerder klaar is, daag hem/haar dan uit om het project dat hij/zij gemaakt 
heeft te verbeteren (door een score toe te voegen, de moeilijkheidsgraad te verhogen, het 
thema van het spel te veranderen...) of om een tweede, moeilijker project te maken. 
 
Laat aan het eind 10 minuten vrij, zodat leerlingen elkaars projecten kunnen testen en kort 
kunnen discussiëren over wat ze tot nu toe hebben geleerd. 
 
Tips & Trucs : 

§ Ben je op zoek naar meer hulp om aan de slag te gaan met Scratch? Gebruik deze 
bronnen op hun website: 

○ Interactieve tutorial: 
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted  

○ PDF gids: https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-Started-
Guide-Scratch2.pdf  

§ Scratch heeft ook een pagina met informatie die speciaal is ontworpen voor 
leerkrachten: https://scratch.mit.edu/educators/ 

 
Materialen: 

§ Een computer of laptop voor elk leerling  
§ Ten minste 10 sets van de afgedrukte Scratch StarterCards: gratis te downloaden op 

http://www.capitaldigital.org/nl/scratch_starter_cards/  
§ Ten minste 5 sets van de afgedrukte Scratch ProjectCards: gratis te downloaden op 

https://resources.scratch.mit.edu/www/cards/en/ScratchCardsAll.pdf  
§ Werkblad 3 voor de brainstormoefening 
§ Pennen en potloden 
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Tastbaar Computergebruik met Makey Makey  
Samenvatting: Makey Makey is een uitvindingsset voor de 21e eeuw die nieuwsgierigheid 
opwekt, het probleemoplossend vermogen uitdaagt en creativiteit stimuleert. Met Makey 
Makey worden alledaagse voorwerpen omgezet in touchpads die leerlingen in staat stellen om 
met computers te communiceren als creatieve hulpmiddelen. De computer wordt een 
verlengstuk van hun creativiteit en stimuleert fantasierijk spelen en ontdekken. 
 

  
In deze activiteit zullen jij en je leerlingen innovatieve gamecontrollers maken van fruit, 
bestek, aluminiumfolie, enzovoort. Stel je voor dat je de klassieke PacMan speelt met een set 
lepels of een piano die gemaakt is van bananen en appels. Dit is de ultieme creatieve oefening, 
die de echte, tastbare wereld met digitale codering verbindt. 
 
Tijdsschema: 60 minuten 
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Leeruitkomsten:  
1.1 Algoritmes 
1.2 Sequenties 
1.3 Herhaling en lussen 
1.4 Gebeurtenissen en selectie 
1.6 Voorwaardelijke en logische operatoren 
1.7 Wiskundige operatoren 
2.1 Stap voor stap herhalen 
2.2 Testen en debuggen 
2.3 Hergebruik en Remixen 
2.4 Abstractie 
2.5 Modularisatie 
2.6 Informatie: verzamelen en beheer 
3.1 Samenwerken 
 
Uitvoering:  
 Introductie:  
Je kunt de MakeyMakey controller introduceren met een korte video die de mogelijkheden 
laat zien, of met een klein voorbeeld. Je vindt een duidelijke, goed uitgelegde video op 
YouTube via de volgende link: http://bit.ly/intro-makey 
 
De andere manier om de MakeyMakey te introduceren, is door het aan te sluiten op een 
computer via USB, met behulp van een Scratch-algoritme dat een geluid maakt wanneer je 
op een knop drukt. Sluit de aardingskabel aan op de Makey Makey (uitgelegd in Werkblad 4) 
en sluit ook een kabel aan op de opening van de spatiebalk. Controleer of het volume goed is 
ingesteld.  
Je houdt als coach de grondkabel vast, terwijl een leerling de spatiebalk vasthoudt. Alle 
leerlingen en jij maken een cirkel met handen behalve de laatste persoon (die de kabel 
vasthoudt). Laat de twee leerlingen - die elkaars handen niet vasthouden - elkaar een 'high-
five' geven. Er klinkt een geluid op de computer. Laat ze op verschillende punten in de cirkel 
een 'high-five' proberen.  
 
 Spelletjes testen met Makey Makey  
Stel je computers in, elk met een (andere) app die compatibel is met de Makey Makey. Je 
kunt ook retrospellen gebruiken die je online kunt vinden, zoals PacMan of Super Mario, of de 
meeste Scratch-spellen.  
Bij elke computer is er een Makey Makey set (nog niet aangesloten), een instructieblad over 
het aansluiten en een aantal objecten die elektriciteit geleiden.  
 
 
 
 
 

3.2 Onderhandelingspraktijken 
3.3 Beschrijven van denkprocessen 
3.5 Leren van voorgaande ervaringen 
4.1 Combinatie 
4.2 Verkenning 
4.3 Verwerking 
5.1 Probleemidentificatie 
5.2 Ideevorming en brainstormen 
5.3 Uitvoering 
5.4 Evaluatie & Reflextie 
5.5 Herhaling 
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De leerlingen verdelen zich over de verschillende computers, zodat ze de Makey Makey-
apparaten kunnen instellen en het eerste spel of de eerste toepassing kunnen testen. Na 
ongeveer 15 minuten schuiven ze door naar het volgende spel. Vanaf nu, om de 10 minuten, 
gaan ze weer een activiteit verder. 
 
Hier zie je de klassieke “Banana Piano” maar er zijn nog veel meer ideeën en bestaande 
spelletjes. Kijk op https://labz.makeymakey.com/d/ voor meer inspiratie en kies er iets uit.  
 

 
 

 
Waarschuwing: het spel werkt alleen als de speler de aardingskabel vasthoudt (en het metalen 
uiteinde aanraakt). Makey Makey gebruikt namelijk een 'elektrisch' circuit voor het 
overbrengen van informatie en dat circuit moet altijd gesloten zijn. Vertel je leerlingen dit niet 
vooraf: laat ze het uitzoeken tijdens het experimenteren. 
 
Tips & Trucs: 

§ Het kan soms moeilijk zijn om de grond constant vast te houden, vooral bij het spelen 
van een snel, gecompliceerder spel als PacMan. Probeer een (strakke) armband te 
maken van aluminiumfolie, sluit deze aan op de aardingskabel en laat de leerling de 
armband op zijn of haar huid dragen.  

§ Als je behoefte hebt aan een uitgebreidere video met uitleg over het gebruik van 
Makey Makey, kun je hier een kijkje nemen: https://www.youtube.com/watch?v=-
X3hb__YynM  
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§ Makey Makey biedt een heleboel tools en middelen voor leerkrachten, zoals hun 
docentengids 
(https://makeymakey.com/education/Makey_Makey_Educators_Guide.pdf ) en 
lesplannen (https://makeymakey.com/lessons/lesson-plans.pdf ). 

§ Op zoek naar meer inspiratie? Kijk wat andere docenten en studenten maken op 
https://labz.makeymakey.com/  . 

 
Materialen: 

§ Meer dan 10 computers / tablets 
§ Meer dan 10 Makey Makey kits  
§ Een bundel van materialen dat elektriciteit geleidt zoals:  

○ Bananen, appelen, sinaasappelen, … 
○ Blikfolie, aluminiumfolie of kopertape 
○ Plasticine of modellerende klei  
○ Metalen lepels en vorken  
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SESSIE 4: DUO PROJECT 1 
Samenvatting: De hoofdactiviteit van het codeprogramma is voor de leerlingen om een spel in 
paren te ontwerpen en te coderen. Hier zullen ze alle vaardigheden die ze hebben geleerd 
gebruiken tijdens de andere activiteiten, om iets origineels te creëren. Ze zullen moeten 
denken als een ontwerper, problemen met code oplossen, samenwerken, hun werk 
presenteren enzovoort.  
 
Deze activiteit is verdeeld in drie fasen: idee, creatie en presentatie. Elke fase is net zo 
belangrijk als de andere twee. In de ideefase zullen de leerlingen brainstormen over wat voor 
soort spel ze willen maken en welke coderingselementen ze nodig zullen hebben. In de 
ontwerpfase zullen ze Scratch gebruiken om hun spel te coderen en veel problemen (bugs) op 
te lossen die ze onderweg tegenkomen. Als laatste tonen ze hun spelletje aan hun 
leeftijdsgenoten en geven een korte presentatie. De activiteit als geheel is gericht op creatief 
werk, positieve feedback en het ervaren van succes. 
 
Tijdsschema: 3 x 60 minuten 
 
Leeruitkomsten:  
1.1 Algoritmes  
1.2 Sequenties 
1.3 Herhaling en lussen 
1.4 Gebeurtenissen en selectie 
1.5 Parallellisme 
1.6 Voorwaardelijke en logische operatoren 
1.7 Wiskundige operatoren 
1.8 Variabelen en databeheer 
1.9 Functies 
2.1 Stap voor stap herhalen 
2.2 Testen en debuggen 
2.3 Hergebruik en remixen 
2.4 Abstractie 
2.5 Modularisatie 
 
Duo Project: idee 
 
De ideefase van deze activiteit begint met een klasgesprek over videospellen. Neem een 
whiteboard en marker om de belangrijkste discussiepunten op te schrijven, zoals spelgenres 
en de verschillende elementen van een goed spel. 
 
Je kan onderstaande vragen gebruiken of je eigen vragen maken: 

§ Welke spellen speel je graag? Waarom zijn die leuk? 
§ Wat maakt je favoriete spel zo geweldig? 

2.6 Informatie: verzamelen en 
beheer 
3.1 Samenwerken 
3.2 Onderhandelingspraktijken 
3.3 Beschrijven van 
denkprocessen 
3.5 Leren van voorgaande 
ervaringen 
4.1 Combinatie 
4.2 Verkenning 
4.3 Verwerking 
5.1 Probleemidentificatie 
5.2 Ideevorming en brainstorming 
5.3 Uitvoering 
5.4 Evaluatie & reflectie 
5.5 Iteratie 
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§ Welke elementen maken of breken een spel?  
§ Hoeveel verschillende soorten games ken je? Welke genres zijn er? 

 
Na de algemene klasbespreking is het tijd om de leerlingen in paren te verdelen. Je kan kiezen 
om (1) zelf een duo toe te wijzen of (2) ze te laten koppelen op basis van interesse.  
Een methode om de leerlingen te koppelen op basis van interesse, is door het ophangen van 
bladen in de klas met op elk een ander genre of thema van games. Leerlingen nemen plaats 
naast het genre of thema waaraan ze willen werken. Dan vormen ze paren binnen hun genre 
of thema. 
 
Geef de leerlingen na het koppelen elk een kopie van Werkblad 3: Brainstormen. Zij zullen de 
verschillende vragen van 1 tot 7 invullen. De laatste stap is het bedenken van een naam voor 
het spel. De leerlingen brainstormen over het thema van hun spel, wat voor personage zal de 
hoofdpersoon zijn, hoe je het spel kunt winnen, welke acties kunnen worden ondernomen, 
enzovoort.  
Moedig ze aan om ook een ruwe tekening te maken aan de achterkant van het brainstormblad 
van hoe het spel er uit zal zien. 
 
Duo Project: Creatie  
De leerlingen zullen dan beginnen met het maken van het spel dat ze in kaart hebben gebracht. 
Ze zullen alle concepten en codeertrucs die ze in de vorige activiteiten hebben geleerd 
toepassen om iets van hun eigen te maken. Houd de starterskaarten in de buurt voor het geval 
iemand vast komt te zitten en een bepaald type code moet opzoeken. 
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SESSIE 5: DUO PROJECT 2 EN EVALUATIE 
 
Duo Project: Presentatie 
Een van de leukste en belangrijkste onderdelen van het maken van je eigen spellen, is het 
presenteren van je harde werk aan je peers. Zorg ervoor dat je voor elk paar de tijd neemt 
om te bespreken wat ze hebben gemaakt, aan de groep te laten zien en het door andere 
leerlingen te laten testen. Het kan ook een goed idee zijn om andere klasgroepen of zelfs de 
ouders uit te nodigen.  
 
Om te voorkomen dat de presentatie een stressvolle voorstelling wordt, maak er een licht 
hartig evenement van, met een drankje en hapjes, en misschien zelfs het uitdelen van een 
cool certificaat.  
 
Erkenning krijgen voor je hard werken en het zien van het resultaat ervan is een sleutelelement 
in de versterkende kracht van leren coderen. Leerlingen zullen zich succesvol voelen bij het 
voltooien van hun eigen spel en om het aan de wereld te laten zien. Zij hebben het volste 
recht om trots te zijn. 
 
Tips & Trucs : 

§ Ben je op zoek naar meer hulp om aan de slag te gaan met Scratch? Gebruik deze 
bronnen op hun website: 

○ Interactieve tutorial: 
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tip_bar=getStarted  

○ PDF gids: https://resources.scratch.mit.edu/www/guides/en/Getting-Started-
Guide-Scratch2.pdf  

§ Scratch heeft ook een pagina met informatie die speciaal is ontworpen voor 
leerkrachten: https://scratch.mit.edu/educators/ 

 
Materialen: 

§ Whiteboard 
§ Markers 
§ Werkblad 5 
§ Pennen en potloden 
§ Laptop met Scratch voor elk paar leerlingen 
§ Beamer voor presentatie 

Evaluatie: Actief evalueren  
Samenvatting:  
De meeste leerervaringen gebeuren tijdens de codeeractiviteiten en spelletjes, maar ook 
tijdens het reflecteren. Daarom leren je studenten hoe ze leuke evaluatieactiviteiten met de 
leerlingen kunnen uitvoeren. Dit betekent niet dat de studenten ze zullen testen of punten  
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geven. In dit programma gebruiken we Active Reviewing-technieken om de eerdere activiteiten 
op een leuke maar betekenisvolle manier te evalueren. Dit zal ervoor zorgen dat leerlingen 
veel beter zullen behouden wat ze hebben geleerd en met een positievere ervaring naar huis 
zullen gaan. 
 
Tijdsschema: 30-40 minuten 
 
Leeruitkomsten: 
3.1 Samenwerken 
3.2 Onderhandelingspraktijken 
3.3 Beschrijven van denkprocessen  
3.5 Leren van voorgaande ervaringen 
 
Uitvoering: 
In bijlage IV vind je vijf verschillende activiteiten die je als evaluatie kan gebruiken. Er zijn er 
echter nog veel meer op het internet te vinden. 
 
Aan het einde van het 10 uur durende trainingsprogramma voer je een grondige evaluatie uit 
met jouw leerlingen, d.m.v. één van deze technieken. Indien je de evaluatie zelf doet, 
bespreek dan met je leerlingen de voordelen en redenen voor een evaluatie. 
 
Tips en trucs:  
 
Materialen: 

§ Pennen en papieren 
§ Post its  
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PRAKTISCHE ORGANISATIE 
 

§ Een student voor 5 leerlingen 

DREMPELS 
In het onderzoek gaven de meeste partners aan dat ze problemen met leerkrachten en 
leerlingen voorzien. 
 
Ten eerste heeft Maks, tijdens het Capital Digital-project, nooit problemen gehad om de 
scholen te overtuigen van gratis codeeractiviteiten als we de benodigde materialen en 
hardware leveren. Maar een goede en gestructureerde voorbereiding met de leerkrachten is 
nodig. 
 
Leerkrachten 
 
Leerkrachten zijn nieuwsgierig om te zien wat de activiteiten zijn en als ze zien dat de 
leerlingen enthousiast zijn en genieten van de activiteiten, vallen alle drempels weg. 
 
Directies zijn er trots op dat ze coderingsactiviteiten in het klaslokaal aanbieden: codering is 
"in" en ouders vinden het leuk dat codering in de school wordt geïntroduceerd. Het geeft een 
speciaal " aanzien " aan de school. 
Praat met de directie en probeer hun steun op een schriftelijke manier te krijgen door een 
overeenkomst te maken.   
 
Zeg neen tegen 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 het gebruikelijke 50 minuten lesuur zoals op de meeste middelbare scholen.  
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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.  
 
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 ze zien 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 
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.  
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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  

MATERIALEN  
 

Artikel Geschatte prijs/ 
artikel 

Aantal Totaal geschatte prijs 
€ 

Makey Makey set rond 55 euro voor 
een set 

10 550 

Computers / laptops  10  

Tabletten (optioneel) 100 10 1000 

Knutselmaterialen    

Schrijfmaterialen    
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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  

BIJLAGE II: WERKBLADEN 
https://docs.google.com/document/d/1wEyC7jfkImP7ks15qr_cx7pFo7kqc5Y0X0lhqYg5U6c/e
dit#  

BIJLAGE III : ENERGIE OPWEKKENDE ACTIVITEITEN  
§ Ontrafel jezelf 

Ontrafel jezelf is een grote energie opwekker om mensen in beweging te krijgen. Het heeft 
een zeer interessante boodschap over het vinden van je weg uit een verstrikte situatie.  

De activiteit uitvoeren 

1. Vraag de groep om een cirkel te vormen 
2. Vraag iedereen de hand op te steken 
3. Geef instructies om zich te ontrafelen 
4. Vraag de groep om zich los te maken zonder de handen te laten gaan en probeer 

een cirkel te vormen 
 

De instructies om zich te ontrafelen  

Met jouw rechtse hand neem je iemands linkse hand vast 

Met jouw linkse hand neem je iemand linkse hand vast 

Je mag niet de handen vastpakken van de personen naast jou.  
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§ Omgekeerd verstoppertje  
 
Sardines is een actief spel dat wordt gespeeld als verstoppertje - alleen in omgekeerde richting! 
Eén persoon verbergt zich, en iedereen zoekt de verborgen persoon. Wanneer een persoon 
de verborgen persoon vindt, voegen ze zich rustig bij hen in hun onderduikplek. Al snel begint 
de verborgen groep te lijken op een bos van sardines! 
 

§ Big Fat Pony 
Laten we in een cirkel staan. Ik begin door de cirkel te rennen en het lied te zingen.  

This is the story of my pony, 
Story of my big fat pony, 
This is the story of my pony, 
This is what they told me. 

Op dit moment stop ik voor een persoon in de kring en begin ik met hem/haar te dansen:  

Front, front, front, my baby. 
Side, side, side, my baby. 
Back, back, back, my baby. 
This is what they told me. 

Dan neem ik de persoon met wie ik danste mee en begin ik er met haar/hem rond te rennen.  
 

§ Woosh:  
 
Laat iedereen een cirkel vormen. Vertel de leerlingen dat je een energiebal hebt die je om de 
cirkel heen stuurt. Deze energiebal beweegt rond de cirkel met het geluid, "Whoosh! Moedig 
de leerlingen aan om hun hele lichaam in te zetten als ze "Whoosh!" zeggen en het naar de 
persoon naast hen te sturen. Verzend de energie één keer rond de cirkel. Wanneer het 
terugkomt naar je, introduceer de volgende manier waarop het beweegt: Als je "Whoa!" zegt 
en je handen omhoog steekt, keert dat de richting van de energie om. Speel een beetje met 
"Whoosh" en "Whoa". Voeg dan "Zap" toe, die de energie naar iemand over de cirkel stuurt, 
terwijl je oogcontact maakt en naar die persoon wijst. Speel met deze drie commando's. 
 

§ People Bingo 
 

Mensen bingo is een geweldig ijsbreker spel voor volwassenen, omdat het leuk, gemakkelijk 
te organiseren en bijna iedereen weet hoe het te spelen is. In ongeveer 30 minuten, kan je 
een klaslokaal of een vergadering activeren en je studenten of collega's helpen om elkaar 
beter te leren kennen met slechts een handvol bingo kaarten en een aantal slimme vragen. 

Ongeacht of je evenement drie personen of 300 heeft, is het gemakkelijk om te spelen 
menselijke bingo. Hier zie je hoe we aan de slag  gaan. 
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Creëer jouw eigen bingo-vragen  
 
Als je je deelnemers kent, maak dan een lijst van 25 interessante eigenschappen die 
verschillende aspecten van hen beschrijven, zoals, "speelt de bongo's", "woonde ooit in 
Zweden," "heeft een karate trofee," "heeft een tweeling" of "heeft een tatoeage". 
Als je je deelnemers niet kent, maak dan een lijst van meer algemene kenmerken zoals 
"thee drinken in plaats van koffie", "de kleur oranje mooi vindt", "twee katten heeft", "een 
hybride rijdt" of "het afgelopen jaar op cruise ging". Je kan de bingo makkelijk of moeilijk 
maken, afhankelijk van hoeveel tijd je wil dat het spel in beslag neemt. 
Nog steeds vastzittend aan ideeën? Begin met deze lijst van 100 great people bingo 
questions. 

Maak jouw eigen bingo-kaarten 
Het is heel gemakkelijk om je eigen bingo kaarten te maken met behulp van gewoon 
printpapier. Bekijk deze eenvoudige stap-voor-stap instructies om te leren how to make a 
people bingo card.  
Er zijn ook veel websites online waar je aangepaste bingo kaarten kunt maken . 
Sommige zijn gratis, andere niet. Eén site, Teachnology, heeft een kaartmaker waarmee je 
de zinsdelen op elke kaart kunt verschuiven. Op een andere site, Print-Bingo.com, kan je 
met je eigen woorden dingen personaliseren of hun suggesties gebruiken. 
 

BIJLAGE IV: ACTIEVE EVALUATIE ACTIVITEITEN  
Actieve evaluatie beschrijft hoe coaches de werelden van gesprek en actie in ervaringsgericht 
leren kunnen samenbrengen door gebruik te maken van deze actieve leermethoden. 
Actieve evaluatie verbetert ons vermogen om van ervaringen te leren. De meest actieve 
beoordeling is eenvoudig en direct. Als het verstandig wordt gebruikt, kan het het proces van 
het beoordelen van ervaringen opwekken en aanscherpen. 
 
De Hand 
Iedereen tekent de omtrek van zijn linker- of rechterhand op een vel papier. In de vingers 
schrijven ze de volgende dingen:  

§ Duim: wat je vandaag het mooist vond 
§ Wijsvinger: iets waar je meer aandacht aan moet besteden of waarmee je rekening 

moet houden.  
§ Middelvinger: wat je vandaag niet leuk vond 
§ Ringvinger: iets dat belangrijk is voor jou, een waarde of iets wat je hebt geleerd  
§ Pink: iets waar je jou onzeker over voelt, waarover je meer wil oefenen, … 
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Tot slot leest iedereen hardop wat hij of zij op de vingers heeft geschreven. Deze bladen 
kunnen achteraf in de werkplaats worden opgehangen. 

 
Soort activiteit:  Active reviewing – Evaluatie 
Looptijd: 30 min 
Wat je nodig hebt: lege vellen papier voor alle deelnemer, pennen, krijtjes, markers  
Onderwijzer neemt deel? Ja 
 

§ Koelkast, Vuilnisbak, Rugzak 
Vraag aan het einde van de training welke van de aangeleerde activiteiten, ze stoppen in de 
prullenbak, welke in de koelkast en welke in de rugzak. 
U kunt een koelkast, een vuilnisbak en een rugzak tekenen en werken met post-its. 
 
Soort activiteit:  Active reviewing – Evaluatie 
Looptijd: 30 min 
 

§ Mijn luchtballon  
Stel je voor dat je de piloot bent van je eigen luchtballon; om op te tillen moet je een paar 
zandzakken loslaten. Eenmaal ze over de zijkant zijn van de mand zijn ze voorgoed weg. 
Wees voorzichtig waar je jouw zandzakken stort en overweeg deze hieronder. 
 

§ Twitter Unplugged 
Maak een evaluatie van de activiteit met behulp van 140 karakters, hashtags 
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