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Voorwoord 

In het debat over de toekomst van het onderwijs in Nederland is steeds meer aandacht voor het belang 

van digitale geletterdheid in het curriculum van het funderend onderwijs.  

 

Een deeldomein van digitale geletterdheid is Computational Thinking (afgekort als CT). Voor veel 

scholen en docenten is CT een nieuw en onbekend domein. In deze verkennende casestudie is een 

portret geschetst van een nieuwe onderwijsroute, Onderwijsroute 10-14 in Zwolle (OR10-14), die CT een 

duidelijke plek wil geven in het curriculum. OR10-14 geeft onderwijs aan 10 tot 14 jarigen en beweegt 

zich dus zowel in het basis- als voortgezet onderwijs.  

 

Deze verkennende casestudie is uitgevoerd met financiering van TechYourFuture. Wij willen docenten, 

management en leerlingen van OR10-14 bedanken voor hun bereidheid om hun ervaringen met ons te 

delen. Wij hebben ons zeer welkom gevoeld. Daarnaast willen we de twee voorloperscholen (de 

emergent practices) van harte bedanken voor hun bereidwilligheid hun aanpak van CT, met name de 

strategie voor docentprofessionalisering, met ons te delen. In het kader van dit onderzoek is een 

netwerk gevormd van scholen, onderzoekers en experts op het gebied van CT. De discussies tijdens de 

netwerkbijeenkomsten waren inspirerend en gaven inzichten in de wijze waarop CT in het onderwijs 

vorm kan krijgen. Onze dank voor de inbreng. Wij verwachten dat het netwerk blijvend kan bijdragen 

aan het onderwijs in CT in Oost Nederland.   

 

Wij hopen dat het portret van het onderwijs in CT op OR10-14 dat deze rapportage biedt andere scholen 

helpt bij het nadenken over en vormgeven van onderwijs in dit nieuwe deeldomein.  

 

Prof. Dr. Joke Voogt 

Dr. Wim Trooster 

Dr. Erik Bolhuis 

Oktober, 2019 
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Samenvatting 

Aanleiding voor deze verkennende studie is de discussie over de noodzaak van Computational Thinking 

(afgekort als CT), als onderdeel van digitale geletterdheid, in het curriculum van het funderend onderwijs. 

Mede door deze discussie bieden steeds meer scholen onderdelen van CT aan in hun curriculum. Om zicht 

te krijgen op de uitdagingen waar scholen voor staan als zij onderwijs in CT willen verzorgen richt deze 

verkennende casestudie zich op de vormgeving CT in een specifieke onderwijsomgeving, Onderwijsroute 

10-14 (OR10-14). Deze onderwijsroute biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar en 

omvat dus zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Met behulp van documentanalyse, observaties 

en interviews is het beoogde, uitgevoerde en bereikte curriculum in beeld gebracht inclusief de 

uitdagingen waar de onderwijsroute tegenaan liep. Om de ervaringen op OR10-14 te kunnen duiden is 

ook gekeken naar de manier waarop twee andere scholen, zogenaamde emergent practices, onderwijs in 

CT vormgeven.  

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat het beoogde CT-curriculum op OR10-14 op 

hoofdlijnen overeenkomt CT-doelen die in de literatuur worden gesteld. OR10-14 biedt CT zowel 

geïntegreerd in de vakken als tijdens speciale techniekdagen aan. De leerlingen waren enthousiast over 

het CT-onderwijs op de techniekdagen en waren zich bewust van de aandacht voor CT in andere vakken.  

 

Een van de grootste uitdagingen voor OR10-14 was de professionalisering van docenten en de beschikking 

over up-to-date materialen om het CT-onderwijs aantrekkelijk vorm te geven. De aanvankelijke 

samenwerking met Techatelier, een extern innovatielab, verbonden aan de Hogeschool Windesheim, 

bleek echter niet te resulteren in de gewenste professionalisering van de eigen docenten. Het 

professionaliseringsmodel waarin studenten van de hogeschool en docenten van OR10-14 samen lessen 

CT voorbereidden en uitvoerden, bleek niet te werken. De studenten wisselden te vaak en leerden 

daardoor de leerlingen niet kennen en de docenten werden niet geprofessionaliseerd, omdat de 

studenten de lessen uitvoerden. Professionalisering via een intern innovatielab en netwerkvorming, zoals 

dat op de emergent practices vorm kreeg leek een meer duurzame aanpak voor professionalisering.  

 

Een opbrengst van deze verkennende studie is de vorming van een netwerk van scholen, experts en 

onderzoekers op het terrein van onderwijs in CT. Dit netwerk biedt OR10-14 en andere scholen de 

mogelijkheid om samen met andere scholen te werken aan de ontwikkeling van het CT-curriculum en 

bijbehorende docentprofessionalisering. 

 

Het onderzoek schetst een portret van de wijze waarop OR10-14 het CT-curriculum heeft vormgegeven. 

Het portret geeft een realistisch beeld van het onderwijs in CT op OR10-14, met aandacht voor de context 

en de uitdagingen. Dit portret is verrijkt door een inkijkje te geven in de aanpak op een tweetal andere 

scholen van de uitdagingen waar OR10-14 mee te maken kreeg. Ons inziens kan een dergelijk realistisch 

beeld andere scholen helpen bij de vormgeving van hun eigen CT-onderwijs. Dit is des te relevanter nu CT 

een belangrijk aspect vormt van het advies over digitale geletterdheid van Curriculum.Nu. Het valt immers 

te verwachten alle scholen in Nederland op termijn aandacht moeten besteden aan CT in het curriculum. 
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1 Inleiding 

In 2006 deed Jeanette Wing een oproep om in het onderwijs meer ruimte te geven aan Computational 

Thinking (Afgekort als CT). CT, volgens Wing, betreft het oplossen van problemen, het ontwerpen van 

systemen, en het begrijpen van menselijk gedrag, door te putten uit concepten die fundamenteel zijn voor 

informatica. Volgens haar gaat het bij CT om een ‘universeel toepasbare houding en vaardigheden die 

iedereen, niet alleen informatici, zouden moeten leren en gebruiken’ (Wing, 2006, p. 33). CT zou daarom 

onderdeel moeten zijn van het analytisch vermogen van ieder kind.   

Wereldwijd is de oproep van Wing opgepakt door denktanks en belangenorganisaties (bijv. The 

Royal Society, 2012;  KNAW,2013;  Code.org, nd). Dit heeft in veel landen geleid tot de vraag naar ruimte 

voor CT in het curriculum van het funderend onderwijs (Bocconi et al., 2016). In de praktijk is CT vaak een 

onderdeel van digitale geletterdheid (Voogt, Godaert, Aesaert & van Braak, 2019).  

 

In Nederland werd de discussie opgepakt door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 

in het rapport “Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs” (2013) waarin aandacht werd gevraagd 

voor de vernieuwing van het informaticaonderwijs. De Onderwijsraad vroeg aandacht voor digitale 

geletterdheid in haar rapport ‘Een eigentijds curriculum” (2014). Mede door deze rapporten werd aan 

SLO door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen gevraagd om het leergebied digitale 

geletterdheid in kaart te brengen (Thijs, Fisser & van der Hoeven, 2014). In de uitwerking van SLO werd 

CT gezien als een onderdeel van digitale geletterdheid1 . In het rapport van de commissie Schnabel 

(Onderwijs2032, 2017) werd ook uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor digitale geletterdheid en CT in het 

bijzonder in het curriculum van het funderend onderwijs. Als vervolg hierop werd in 2018 de 

ontwikkelgroep digitale geletterdheid van Curriculum.nu in het leven geroepen, die werkt aan doelen voor 

digitale geletterdheid, waaronder CT.  

 

Ondertussen zijn er scholen die zich willen profileren op het gebied van aantrekkelijk en uitdagend 

onderwijs in informatietechnologie aan alle leerlingen. Zij brengen actief (aspecten van) CT in de praktijk. 

Zij bieden CT aan in de context van informatietechnologie/informatica en laten zien dat aantrekkelijk 

onderwijs in informatietechnologie leerlingen opties kan laten zien voor vervolgonderwijs in ICT-

gerelateerde beroepen. Op deze wijze willen ze bijdragen aan een positief beeld van 

informatietechnologie/informatica als mogelijke optie voor vervolgonderwijs en/of loopbaan 

Informatietechnologie-onderwijs als optie voor vervolgonderwijs is vooral van belang in de laatste jaren 

van het basisonderwijs wanneer de schoolkeuze belangrijk is, en in de eerste twee jaar van het voortgezet 

onderwijs als over het vakkenpakket wordt beslist. Dit zijn de belangrijke momenten in het bepalen van 

de keuze voor toekomstige mogelijkheden.  

In deze verkennende casestudie brengen we in beeld hoe CT wordt geïmplementeerd op een nieuwe 

onderwijsroute voor 10 tot 14 jarigen. In het bijzonder gaan we na hoe beoogde doelen in de praktijk 

                                                           
1 http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/digitale-geletterdheid 

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/projecten/digitale-geletterdheid
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worden gebracht en door leerlingen ervaren, waar Onderwijsroute 10-14 (verder afgekort als OR10-14) 

tegenaan loopt en wat we kunnen leren voor de vormgeving van onderwijs in CT in Nederland.  

 

1.1 Computational thinking 
Wanneer gekeken wordt wat CT-skills precies zijn is het lastig een eenduidige definitie verkrijgen (Garneli, 

Giannakos, & Chorionopulous, 2015). Met name is er onduidelijkheid over wat wel en wat niet onder CT 

wordt verstaan en wat de relatie is met leren programmeren (Voogt, Fisser, Good, Mishra, & Yadav, 2015). 

CT-skills zijn gericht op het ontwikkelen van denkvaardigheden, die vaak in verband wordt gebracht met 

probleemoplossend vermogen en logisch redeneren (Voogt, Brand-Gruwel, & Van Strien, 2017). Fletcher 

en Lu (In Voogt, et al., 2015, p. 720) stellen “In sum, computational thinking is a conceptual way to 

“systematically, correctly, and efficiently process information and tasks’ to solve complex problems”. Kern 

in deze beschrijving van CT is dat het gaat om vaardigheden die gericht zijn op het oplossen van complexe 

problemen met behulp van computers en omvat het kunnen onderscheiden van verschillende niveaus 

van abstractie en het toepassen van logisch redeneren en het op ontwerpen gebaseerd denken (Wing, 

2014). Het idee van abstractie en het vermogen van leerlingen om met verschillende abstractieniveaus 

om te gaan, alsook om algoritmisch te denken en de consequenties van schaal (big data) te begrijpen, zijn 

fundamenteel voor CT (Denning 2009; Lu & Fletscher, 2009). Programmeren is niet hetzelfde als CT en is 

niet essentieel voor CT (bijv. Yadav et al., 2011; Lu & Fletscher, 2009). Fletcher en Lu (2009, In Voogt, et 

al. 2017, p. 2) geven aan dat een te grote nadruk op programmeren zelfs de interesse in informatica teniet 

kan doen. Tegelijkertijd wordt programmeren wel vaak ingezet in onderwijs dat CT beoogt te ontwikkelen 

(Voogt et al., 2017).  

 

In de Nederlandse context is CT een onderdeel van digitale geletterdheid. Binnen dit leerdomein 

definieert SLO (2018) CT als het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat 

het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een 

verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -

representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -

gereedschappen. Bovenstaande beschrijving levert weliswaar handvatten op om CT in te voeren, maar is 

te weinig richtinggevend om onderwijs te ontwerpen, en docenten op dit gebied te scholen.  

 

Implementatie van CT in de onderwijspraktijk  

Scholen die CT willen implementeren in hun curriculum worstelen vaak met de invulling van deze nieuwe 

vaardigheden. Vragen rijzen als, wat moet er geleerd worden (Voogt et al., 2015), op welke wijze kunnen 

‘CT-skills’ een plaats krijgen in het curriculum, en wat levert dit op aan resultaten op (OECD, 2015)? In 

nationaal (SLO, 2015; Van der Linde, Van Aar, & Voogt, 2017) en internationaal verband (e.g. Berry, 2017; 

CSTA, 2017; Curzon, Dorling, Ng, Selby, & Woollard, 2014) zijn er wel voorstellen gedaan, maar deze 

hebben nog niet geleid tot duurzame aanpak voor de implementatie van CT in het curriculum. Vooral over 

de volgende implementatieaspecten bestaat veel onzekerheid in de onderwijspraktijk. 
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Curriculum 

In diverse Europese landen (Bocconi et al., 2016) wordt het debat over de noodzaak van CT-skills gevoerd, 

maar er is nog een overeenstemming over wat nu de kern van dit leerdomein is. Voor Nederland heeft 

SLO weliswaar voorbeeldleerdoelen en-leerlijnen geformuleerd2, maar deze hebben geen status. Omdat 

CT-skills voor veel scholen een nieuw onderdeel is in het curriculum zijn er ook zorgen over de plek (apart 

of geïntegreerd) in het curriculum en over de ruimte en tijd die moet worden gereserveerd om CT vorm 

te geven, zodat er bij docenten geen gevoel van overladenheid ontstaat. Tot slot zijn er zorgen om de 

beoordeling van CT-skills: hoe kan worden nagegaan wat leerlingen hebben geleerd? 

 

Ondersteuning van docenten 

Er is geen goed beeld van de wijze waarop in de lerarenopleidingen in Nederland aandacht is voor het 

onderwijzen van digitale geletterdheid. Er is geen specifieke tweedegraadsopleiding gericht op het 

verzorgen van onderwijs in informatietechnologie/informatica en het is ook onduidelijk of en hoe digitale 

geletterdheid aan bod komt in de opleiding van andere vakken. Op sommige pabo’s wordt weliswaar 

aandacht besteed aan digitale geletterdheid en CT in het bijzonder, maar het is zeker geen omvangrijk 

onderdeel van het curriculum (zie bijv. van der Linde & Voogt, 2019). Al met al kan worden gesteld dat de 

meeste docenten niet zijn opgeleid om CT-skills te onderwijzen (Yadav et al., 2018) en dat er nog weinig 

gebeurt op het gebied van professionalisering. Om de professionalisering van docenten te bevorderen 

pleiten Yadav et al. (2018) voor netwerkvorming van docenten die met dit onderwerp bezig zijn en voor 

ondersteuning vanuit eerstegraads informaticadocenten en docentopleiders. Dit laatste zou kunnen 

werken als eerstegraadsdocenten informatica bereid zijn om ook vanuit een vakoverstijgend perspectief 

naar CT te kijken, omdat in het basis- en voortgezet onderwijs CT vaak vakoverstijgend wordt aangeboden 

(Barr & Stephenson, 2011).  

 

Middelen 

Scholen beschikken niet altijd over de leermiddelen die nodig zijn om CT-skills op een aantrekkelijke 

manier te onderwijzen. Weliswaar komen er steeds meer websites beschikbaar met suggesties voor 

leermiddelen die bij CT kunnen worden ingezet3 , maar scholen zijn huiverig om zonder een helder 

perspectief op het leerdomein losse leermiddelen aan te schaffen. Voor scholen die informatica-

onderwijs, en CT in het bijzonder, willen verbinden met beroepsvoorbereiding is het ook belangrijk om te 

kunnen beschikken over actuele leermiddelen die aspecten van de beroepspraktijk laten zien, zoals 

bijvoorbeeld 3D printers, VR en drones. Voor veel scholen vallen dergelijke investeringen echter buiten 

de financiële mogelijkheden.  

 

                                                           
2 http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-

thinking/voorbeeldmatig-leerplankader 
3 http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-

thinking/voorbeeldmaterialen 

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmatig-leerplankader
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmatig-leerplankader
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmaterialen
http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmaterialen


 

Eindrapport: Vormgeven van onderwijs in Computational Thinking (CT) 10

1.2 Context 
De context van dit onderzoek is de samenwerking tussen Onderwijsroute 10-14 (afgekort tot OR10-14) en 

het TechAtelier van de Hogeschool Windesheim. OR10-14 is een nieuw onderwijsinitiatief binnen de 

stichting Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ) (Onderwijsroute 10-14, 2017a). Stichting Openbaar Onderwijs 

Zwolle (OOZ) biedt sinds september 2017 via OR10-14 onderwijs aan leerlingen van 10-14 jaar ongeacht 

niveau. Het onderwijs in OR10-14 bereidt voor op vervolgonderwijs in het vmbo, havo of vwo. Een van de 

ambities is om leerlingen te interesseren voor techniek. In OR10-14 heeft techniekonderwijs daarom een 

centrale plaats in het curriculum, naast de leerlijnen voor taal en rekenen/wiskunde en thematisch 

onderwijs rond kernconcepten (bijlage A).  

 

In cursusjaar 2018/2019 jaar is vanuit Hogeschool Windesheim het Techatelier ingericht, met als doel 

kinderen van 10 tot 14 jaar in Zwolle in aanraking te brengen met de nieuwste toepassingen van 

informatietechnologie. Het Techatelier zou een voorziening willen aanbieden waarbij scholen digitale 

middelen (als robots, drones, 3d-printers e.d.) kunnen lenen. Zij nemen het onderhoud en beheer voor 

hun rekening. Scholen hoeven de materialen dan niet zelf aan te schaffen. Daarnaast kunnen scholen bij 

Techatelier terecht voor expertise met betrekking tot de didactische inzet van deze digitale middelen, 

welke mede met behulp van studenten van de lerarenopleiding kan worden geleverd. De digitale 

middelen kunnen ingezet worden om aantrekkelijk en uitdagend onderwijs in informatietechnologie aan 

te bieden. Daarbij zijn niet alleen goed opgeleide docenten van belang, maar ook een up-to-date 

curriculum en de beschikbaarheid van deze materialen.   

OR10-14 en het Techatelier zijn enthousiast begonnen met het vormgeven van CT in het curriculum, maar 

bij de start moesten het kader van de samenwerking en de concrete doelstellingen nog worden 

uitgewerkt. De samenwerking tussen Techatelier en OR1014 biedt een unieke experimenteeromgeving 

voor de verkenning van een doorlopende leerlijn van aantrekkelijk en uitdagend onderwijs in 

(toepassingen van) informatietechnologie (met een accent op CT) voor 10-14-jarigen. Het Techatelier 

levert technologische expertise en middelen en OR10-14 de didactische en pedagogische expertise. 

 

1.3 Probleemstelling en doelstelling  
In dit verkennende praktijkonderzoek streven we twee doelstellingen na. Allereerst willen we inzicht 

ontwikkelen in het beoogde, uitgevoerde en bereikte CT-curriculum en de uitdagingen waar scholen die 

CT willen implementeren mee te maken krijgen. Dit doen we door de praktijk van het CT-onderwijs op 

OR10-14 te evalueren. Hiermee doen we tegelijkertijd ervaring op met de aanpak voor dergelijk 

evaluatieonderzoek. Het tweede doel is om te komen tot een netwerk van onderzoekers, scholen en 

experts dat de vormgeving en invoering van CT-skills wil bevorderen en wil bijdragen aan 

praktijkonderzoek en op evidentie-gebaseerde productontwikkeling op dit gebied. Dit netwerk zou de 

basis kunnen zijn van een consortium voor eventueel vervolgonderzoek.  
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Om de doelen van het praktijkonderzoek te realiseren worden de volgende deelvragen onderscheiden: 

1. Welke kennis is beschikbaar over leerlijnen en curricula op het terrein van informatietechnologie-
onderwijs met aandacht voor CT aan 10-14-jarigen? 

2. Wat is de plaats en vormgeving CT in het curriculum van OR10-14? 
Beoogd curriculum 

a. Welke CT-skills worden er in het huidige CT-curriculum van OR1014 onderwezen en welke 
ontbreken?  

Uitgevoerd curriculum 

b. Hoe is het CT-curriculum vormgegeven in de praktijk en wat zijn de uitdagingen? 
c. Worden aangeboden kennis en vaardigheden ook belegd in andere vakken van het curriculum 

van OR10-14 en hoe zou dat kunnen? 
d. Met welke doorstroomkenmerken t.b.v. het vervolgonderwijs voor 10-14-jarigen moet rekening 

gehouden worden met het vormgeven van het curriculum? 
Bereikt curriculum 

e. Hoe ervaren leerlingen het CT-curriculum? 
f. Welke CT-vaardigheden hebben leerlingen ontwikkeld? 

3. Op welke manier kan, gezien de technologische ontwikkelingen, het CT-curriculum up-to-date worden 
gehouden? 

Het antwoord op deze vragen moet leiden tot inzichten over kenmerken van een aantrekkelijk, realistisch 

CT-curriculum voor 10-14-jarigen.  
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2 Methode 

Dit verkennende onderzoek richtte zich op twee aspecten: (1) een evaluatieonderzoek waarbij 

bovenstaande praktijkvragen leidend waren; en (2) netwerkvorming rondom CT. 

 

2.1 Evaluatieonderzoek 
Om een beter inzicht te verkrijgen in de geschetste problematiek rondom CT in het onderwijs voor 10-

14-jarigen, werd een evaluatieonderzoek uitgevoerd op OR10-14. Daarnaast is gericht gezocht naar 

andere veelbelovende voorbeelden voor de aanpak van CT in het onderwijs aan 10-14-jarigen. Omdat de 

voorbeelden zelf vaak ook nog in ontwikkeling zijn, laten ze vooral zien wat mogelijke aanpakken 

kunnen zijn voor problemen waar OR10—14 tegenaan loopt, zonder dat er al gesproken kan worden van 

een evidence-based praktijk. Voogt en Odenthal (1997) spreken daarom over emergent practices. 

Tevens doen we in dit verkennende onderzoek ook ervaring op voor de aanpak van evaluatieonderzoek 

naar CT, inclusief de ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten voor een dergelijke evaluatie.  

 

In het evaluatieonderzoek is het huidige CT-onderwijs in OR10-14 object van evaluatie. Door de 

verschillende verschijningsvormen (het bedoeld-, uitgevoerd- en bereikt curriculum; McKenney, 

Nieveen, & Van den Akker, 2006) te beschrijven en te vergelijken met wat bekend is uit de literatuur 

levert dit onderzoek een beeld op van het CT-curriculum van OR10-14. 

 

Om de deelvraag omtrent leerlijnen (deelvraag 1) te beantwoorden is een literatuurverkenning 

uitgevoerd. Om de deelvragen omtrent de plaats en vormgeving van CT in het curriculum van OR10-14 

te onderzoeken (deelvragen 2a-f) zijn gegevens verzameld met behulp van documentanalyses, 

observaties en vragenlijsten. Door middel van een gap-analyse zijn de drie verschijningsvormen van het 

curriculum (beoogd, uitgevoerd, bereikt) met elkaar vergeleken. De deelvraag omtrent het up-to-date 

houden van het CT-curriculum (deelvraag 3) is onderzocht via focusgesprekken en een vragenlijst voor 

docenten. De interpretatie van de informatie die werd verzameld, is drie keer - ter validatie - voorgelegd 

aan een resonansgroep. Het onderzoek resulteert in een beeld van het CT-onderwijs op OR10-14 en van 

de uitdagingen waar een school mee te maken krijgt in de doorontwikkeling van dit onderwijs. 

 

Deelnemers  

 

OR10-14  

De deelnemers aan het onderzoek op OR10-14 waren vertegenwoordigers van het management 

(netwerkregisseur, de coördinator CT), zeven docenten (interviews, vragenlijsten; zie Tabel 1), vijf 

leerlingen (focusgesprek; zie Tabel 2) en een groep (één docent met 26 leerlingen; in de leeftijd van 11.7 

– 13.2 jaar - observatie). 
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Tabel 1. De onderwijsachtergrond van de docenten 

 PO of VO  

Docent 1 PO  

Docent 2 VO  

Docent 3 PO  

Docent 4 VO  

Docent 5 PO/VO (Tevens TC-student4) 

Docent 6 PO  

Docent 7  PO/VO (Tevens TC-student1) 

  

Tabel 2. Kenmerken van de leerlingen die deelnamen aan het focusgesprek  

 Geslacht Leeftijd (jaar. maand) 

Leerling 1 Vrouw 12.3 

Leerling 2 Man 11.9 

Leerling 3 Vrouw 12.1 

Leerling 4  Vrouw 12.2 

Leerling 5  Man 12.7 

 

Emergent practices 

Aan SLO werd gevraagd naar veelbelovende voorbeelden (emergent practices) voor de vormgeving van 

een CT-curriculum voor de leeftijdsgroep van 10-14-jaar. Dit leverde twee voorbeelden op: de Elan-

scholengroep (PO) in Friesland en de O2G2-scholengroep (PO en VO) in Groningen. Deze 

scholengroepen zijn geselecteerd voor dit verkennende onderzoek, omdat zij voldeden aan de volgende 

criteria: 

 leeftijdscategorie leerlingen 10 – 14 jaar; 

 voorlopers in de implementatie van CT; 

 curriculum gebaseerd op CT, zoals beschreven in de SLO-doelen; 

 CT niet alleen zichtbaar in het beoogd curriculum, maar ook in het uitgevoerd en bereikt 

curriculum; 

 in Nederland. 

 

Gegevensverzameling en instrumenten 

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de dataverzameling. Door triangulatie van respondenten en 

instrumenten is zorggedragen voor de interne validiteit.  

 

  

                                                           
4 TC-student: Dit zijn studenten van het Teachers College van Windesheim, die opgeleid worden tot docent en zich 

specialiseren gedurende hun opleidingstraject tot docent PO- en/of VO. 
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Tabel 3. Overzicht dataverzameling  

Onderzoeks-

vraag 

Verkenning 

literatuur 

Document-

analyse 

Interview Observatie Focus-

gesprekken 

docenten 

Focus-

gesprekken 

leerlingen 

1 x      

2a  x x; EP  x  

2b    X; EP x  

2c   x; EP 

 

 x x 

2d   x    

2e     x x 

2f     x x 

3   x 

 

 x  

Noot: x= dataverzameling op OR10-14; EP=dataverzameling bij de emergent practices 

 

Verkenning literatuur 

Om inzicht te verkrijgen in de kennis die beschikbaar is over leerlijnen en curricula op het terrein van 

informatietechnologie-onderwijs met aandacht voor CT aan 10-14-jarigen, werd een beknopte 

verkenning van de literatuur uitgevoerd. In de literatuur werd gezocht naar: (1) noodzaak van CT; (2) CT-

onderwijs als apart vak of geïntegreerd in andere vakken; (3) de inhoud en doelen van het curriculum; 

(4) wijze van uitvoering van het CT-onderwijs; (5) competenties die docenten moeten bezitten om 

onderwijs in CT te kunnen verzorgen en (6) middelen en materialen om CT goed te kunnen onderwijzen. 

 

Er werd gezocht in de volgende databases: ERIC, www.kennisnet.nl, www.slo.nl, Google Scholar, naar 

documenten in de periode 2014-2019. Aanvankelijk werd gezocht met de steekwoorden als: “CT”, 

education, policy, implementation, learning effects. Daarna is aangehaalde literatuur verder verkend. Dit 

leverde aanvankelijk 30 resultaten op, die in eerste instantie bruikbaar leken. Daarna werd gefilterd op 

relevantie en doelgroep (10-14 jaar), en zo werd een selectie van 11 bruikbare bronnen verkregen.  

 

Document analyse  

Om onderzoeksvraag 2a te beantwoorden werd gebruik gemaakt van documenten van de OR10-14, 

zoals de schoolgids en het schoolplan. Hierin werd gezocht naar een beschrijving van het curriculum met 

betrekking tot CT. Uit het gesprek met de netwerkregisseur bleek dat daartoe gezocht moest worden 

naar een beschrijving van Techniekonderwijs. Teksten die hiernaar verwezen werden geselecteerd voor 

de analyse. 

 

Interview management 

Om deelvragen 2a, 2c, 2d en 3 te beantwoorden werd gesproken met de netwerkregisseur en CT-

coördinator de aan de hand van een semi-gestructureerde vragenlijst (zie bijlage B).  

Om aanvullend inzicht te verkrijgen over deze vragen werd op de twee emergent practices de 

projectleider en de coördinator van het CT-onderwijs in de scholen hebben we geïnterviewd aan de 

hand van dezelfde semi-gestructureerde vragenlijst. 

http://www.kennisnet.nl/
http://www.slo.nl/
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Observatie 

Om deelvragen 2b, c en e te beantwoorden werd een les geobserveerd. De lesobservatie werd 

beschreven met behulp van een observatie-instrument (ontwikkeld door SLO, gebaseerd op curriculaire 

spinnenweb, Van den Akker 2013: zie bijlage C). Met dit instrument werden in kaart gebracht het “wat” 

(inhoud en doelen van de les), en het “hoe” (rollen, activiteiten, materialen, groepering, tijd, ruimte, 

toetsing en sfeer) van het CT-onderwijs.  

 

Om aanvullend inzicht te verkrijgen in de vormgeving van de leerarrangementen en met name de 

integratie van het CT-onderwijs werden op de twee emergent practices met hetzelfde instrument twee 

lessen geobserveerd.  

 

Focusgesprekken met docenten  

Er is een focusgroepgesprek met docenten gevoerd om inzicht te verkrijgen in het perspectief van 

docenten op deelvragen 2b,2c, 2e, 2f en 3. Er werd een semi-gestructureerde vragenlijst gebruikt (zelf 

ontwikkeld -zie bijlage D).  

 

Focusgesprekken met leerlingen 

Om inzicht te verkrijgen in deelvragen 2c, 2e en 2f vanuit het perspectief van leerlingen is een 

focusgroepgesprek met leerlingen van OR10-14 gehouden via een semi-gestructureerde vragenlijst. (zelf 

ontwikkeld - Bijlage E).  

 

2.2 Data-analyse  
De documenten zijn doorgenomen en de observaties, interviews en vragenlijsten zijn uitgewerkt. De 

uitgewerkte interviews en de vragenlijsten zijn ter controle voorgelegd aan de participanten, met de 

vraag of dit een correcte weergave was van hun bijdrage. Op basis van het theoretisch kader werden 

codes (zie hoofdthema’s, zoals gebruikt in Tabel 4) ontwikkeld en gebruikt om de documenten, 

interviews en observaties te analyseren. Twee onderzoekers hebben ieder apart de documenten, 

interviews en observaties geanalyseerd. Deze analyses zijn met elkaar vergeleken tot consensus werd 

bereikt. De interpretatie van de resultaten werd voorgelegd aan de resonansgroep.  

 

2.3 Netwerkvorming 
Ten behoeve van de netwerkvorming werd een resonansgroep ingericht die het evaluatieonderzoek 

volgde en drie keer gedurende het traject de implicaties van de tussentijdse onderzoeksresultaten voor 

het CT-onderwijs besprak. De resonansgroep bestond uit vertegenwoordigers van OR10-14, docenten 

lerarenopleidingen, geïnteresseerde vakdocenten en landelijke experts. Voor een overzicht zie bijlage F.  
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3 Resultaten 

3.1 Het beoogde CT-curriculum van OR10-14 vergeleken met de literatuur 

(deelvragen 1 & 2a) 
In Tabel 4 wordt de literatuur over CT vergeleken met wat er in de beleidsdocumenten van de OR10-14 

over CT is beschreven. Dit is gedaan voor de onderdelen: (1) noodzaak van CT; (2) CT-onderwijs als apart 

vak of geïntegreerd in andere vakken; (3) de inhoud en doelen van het curriculum; (4) wijze van 

uitvoering van het CT-onderwijs; (5) competenties die docenten moeten bezitten om onderwijs in CT te 

kunnen verzorgen en (6) middelen en materialen om CT goed te kunnen onderwijzen. 

 

Uit Tabel 4 blijkt dat, hoewel er veel overeenkomsten zijn tussen de literatuur en het beoogd (CT-

)curriculum van OR10-14, er toch opmerkelijke verschillen zijn. Met name zijn er verschillen met 

betrekking tot het aanbod van CT-onderwijs als apart vak of geïntegreerd in andere vakken, en de 

competenties die docenten moeten bezitten om onderwijs in CT te kunnen verzorgen. Daarnaast lijken 

de inhoud en doelen van het beoogd curriculum te verschillen met wat in de literatuur beschreven 

wordt (techniekonderwijs in plaats van CT-onderwijs), maar het betreft hier alleen een verschil in 

naamgeving voor dezelfde materie. 

 

Tabel 4: De literatuur vergeleken met het beoogd CT-curriculum van OR10-14 

Literatuur Beoogd curriculum OR10-14 

(1) Noodzaak van CT 

 Wereldwijd vragen regeringen en organisaties aandacht 

voor informatica in het primaire en secundaire onderwijs. De 

rationale achter al deze initiatieven is de noodzaak om 

studenten voor te bereiden op de banen van de toekomst in 

een digitale economie van de eenentwintigste eeuw (Yadav, 

Sands, Good, & Lishinki, 2018). 

 De huidige vakken Informatiekunde en Informatica in het 

voortgezet onderwijs bereiden de leerlingen onvoldoende 

voor op de digitale samenleving. Beide vakken schieten 

serieus tekort qua inhoud, kwaliteit en positie (KNAW, 

2012). 

 Informatica heeft gezorgd voor grote vooruitgang in de 

wetenschap en het dagelijks leven. Daarom is het belangrijk 

dat leerlingen al op jonge leeftijd, en niet pas in het hoger 

onderwijs kennismaken met aspecten van CT, als belangrijk 

onderdeel van Informatica (Barr & Stephenson, 2011).  

 Kinderen gebruiken elke dag techniek: appen, Facebooken, 

gamen, het bedienen van smartphones, laptops en tablets... 

Sommige kinderen kunnen zelfs al programmeren. Wij weten 

nog niet hoe 2030 eruit zal zien, maar zeker is wel dat techniek 

een nog grotere rol zal spelen. Dit zal de baankeuze, onderwijs 

en kwaliteit van leven van onze kinderen gaan beïnvloeden 

(Routegids).  

 Vakexperts en studenten werken binnen 10-14 

multidisciplinair samen om onze kinderen technisch breder te 

laten kijken dan hun smartphone en tablet. 3D printen, 

robotica, programmeren: we nemen onze leerlingen mee in 

wat de toekomst van ze zal vragen (Routegids). 
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(2) CT-onderwijs als apart vak of geïntegreerd in andere vakken 

 Diverse deskundigen pleiten voor CT als apart vak. Zij voeren 

aan dat de maatschappij zich steeds sneller ontwikkelt in de 

richting van een digitale informatiesamenleving, en het 

vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt vragen om leerlingen 

die basiskennis bezitten op het gebied van de informatica 

(Kennisnet, 2016). 

 Anderen pleiten voor de interactie tussen vakken als 

Informatica en Informatiekunde en de andere schoolvakken 

(KNAW, 2012). 

 Verschillende deskundigen geven aan dat onderdelen van CT 

ook in andere vakgebieden aan de orde komen, zoals 

bijvoorbeeld het stelonderwijs en de natuurwetenschappen. 

(Voogt, Brand-Gruwel, & Van Strien, 2017) 

 De leerstof op OR10-14 is geordend rond acht kernconcepten. 

Deze bestrijken meerdere vakken en komen uit de wereld om 

ons heen (Routegids) 

 Techniek en wetenschap is één van de vier dimensies 

(Routegids) .  

 Beoogd wordt om dagelijks te starten met de 

basisvaardigheden (talen, lezen, rekenen & wiskunde). 

Vervolgens wordt aan het einde van de ochtend afgerond met 

de basisvaardigheden en wordt de dag vervolgd met het 

thematisch onderwijs aan de hand van de kernconcepten 

(Routegids). 

 Taken en banen waar oppervlakkige kennis voor nodig is, 

zullen meer en meer worden overgenomen door machines, 

computers en robots. Het belang van goede, 

toekomstbestendige vaardigheden neemt toe. Daarom 

werken onze leerlingen naast een brede kennisbasis aan hun 

10-14 skills (Routegids; deze bevatten met name specifieke 

vaardigheden met betrekking tot de 21st century skills). 

(3) de inhoud en doelen van het curriculum 

 In de benadering van de SLO en ISTE gaat het overigens niet 

alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om een 

attitude gericht op het om kunnen gaan met complexiteit en 

ambiguïteit, doorzettingsvermogen bij het oplossen van 

lastige problemen en samenwerken met anderen bij het 

zoeken naar de oplossing (Van der Linde, Voogt, & Van Aar, 

2017). 

 De afgelopen jaren heeft SLO samen met leraren 

voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid (naast CT ook 

informatievaardigheden, mediawijsheid en ICT-

basisvaardigheden) ontwikkeld. Dit is gebeurd met scholen 

die al aan digitale geletterdheid werkten of ermee aan de 

slag wilden. Binnen de eigen schoolcontext hebben de 

leraren voor digitale geletterdheid of aspecten daarvan een 

lesprogramma gemaakt en input gegeven voor de leerlijnen 

(SLO, 2018).  

 Het National Curriculum (UK) for computing beoogt ervoor 

te zorgen dat elke leerling: (a) de fundamentele principes 

van computerwetenschap begrijpt en kan toepassen, 

inclusief logica, algoritmen, gegevensweergave en 

communicatie; (b) problemen in computationele termen kan 

analyseren; (c) herhaalde praktische ervaring heeft met het 

schrijven van computerprogramma's om dergelijke 

problemen op te lossen; (d) informatietechnologie, inclusief 

nieuwe of onbekende technologieën, analytisch kan 

evalueren en toepassen om problemen op te lossen zijn; (e) 

een verantwoordelijke, bekwame, zelfverzekerde en 

creatieve gebruikers van informatie- en 

communicatietechnologie is (Department for Education, 

2013). 

 Ons curriculum is verbonden met de wereld. Binnen ons 

curriculum werken wij met doelen (SLO) en acht 

kernconcepten waarmee de leerlingen zichzelf en de wereld 

kennen (Routegids).  

 De kernconcepten vormen de samenhang tussen de 

verschillende vakgebieden. Ieder kernconcept is in vier 

dimensies uitgewerkt, namelijk; mens en maatschappij, mens 

en natuur, mens en cultuur en technologie en wetenschap. Per 

dimensie wordt een aantal doelen per week centraal gesteld, 

zodat het grote thema in kleine subthema’s wordt 

aangeboden. Dit biedt onze leerlingen overzicht en structuur, 

waarbij we werken aan de doelen die per kernconcept 

nauwkeurig zijn uitgewerkt. Op deze manier krijgen alle 

kerndoelen de nodige én verplichte aandacht (Routegids). 

Verweven door deze kernconcepten komt CT aan de orde.  

 Daarnaast wordt op zogenaamde Techniekdagen apart 

aandacht besteed aan CT (het begrip CT wordt niet in de 

Routegids genoemd, daar waar gesproken wordt van techniek, 

technologie en wetenschap en techniek hebben we dit –

vanwege de concrete invulling - opgevat als CT). 

 Het curriculum vormt een solide raamwerk van doelen in een 

cyclus van steeds twee jaar. Dit houdt in dat alle 

kernconcepten gedurende een periode van twee jaar 

behandeld worden. Leerlingen die 10-14 geheel doorlopen, 

krijgen elk onderwerp dus twee keer aangeboden, waarbij de 

tweede keer de thema’s verder uitgebreid en verdiept worden 

(Routegids). 
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(4) Wijze van uitvoering van het CT-onderwijs 

 Er is een breed spectrum van methodes, variërend van de 

zandbakmethode (experimenteren en uitproberen) tot een 

gestructureerde aanpak waarin stap voor stap kennis, 

begrippen en principes worden overgebracht. Het ideaal ligt 

waarschijnlijk in het midden (‘guided discovery learning’) 

(Kennisnet, 2016). 

 Hoewel programmeren een van de belangrijkste 

instrumenten is om de ontwikkeling van CT te ondersteunen, 

hebben onderzoekers ook gesuggereerd dat unplugged-

activiteiten (dat wil zeggen, zonder gebruik van een 

computer) even waardevol zijn voor het introduceren van 

computerideeën en de aard van computerwetenschappen 

voor studenten (Yadav, Sands, Good, & Lishinki, 2018). 

 Onderzoeksvragen spelen een grote rol binnen de 

kernconcepten. Geen ‘gewone lessen’, maar workshops 

“ontdekkend leren”. 

 Daarnaast wel vaste, gezamenlijke instructiemomenten 

 Sociaal constructivisme 

 Persoonlijke leerroutes/ eigen ontwikkelingslijnen/: 

gedifferentieerd, en elk kind op zijn eigen niveau 

 Stamgroepen met leerlingen van diverse leeftijd 

 Begeleiding door vak experts/ coaches 

 10-14 biedt leerlingen alle ruimte om hun talenten en 

mogelijkheden te verkennen (Routegids).  

 10-14 is een krachtig onderwijsconcept waarbij coaching, 

persoonsvorming en onderzoekend vermogen de stap van PO 

naar VO een stuk makkelijker maken (Routegids).  

 Hierbinnen leren leerlingen vooral samen, maar soms ook 

alleen (Onderwijsroute 1014, 2017a). 

 Op 10-14 gaan wij ervanuit dat kinderen veel van elkaar leren. 

Professionals zorgen voor voldoende contact tussen kinderen. 

Zij scheppen de voorwaarden, zodat kinderen met elkaar van 

gedachten wisselen, zich aan elkaar presenteren, samen 

spelen en onderzoeken (Route info). 

(5) Competenties die docenten moeten bezitten om onderwijs in CT te kunnen verzorgen 

 In plaats van ieder voor zich kunnen docenten beter in 

teams samenwerken aan een ICT-rijke leeromgeving 

(McKenney, & Voogt, 2015). 

 Geef docenten tijd en gelegenheid om zich bij te scholen in 

ontwerptechnieken. De schoolleiding kan het proces 

ondersteunen door bijeenkomsten te faciliteren en door 

modellen en checklists aan te reiken, bijvoorbeeld voor de 

selectie van (digitale) materialen. En misschien wel de 

belangrijkste ondersteuning: geef docenten erkenning 

(McKenney & Voogt, 2015). 

 De inzet van ICT hangt bovendien af van de kennis en 

vaardigheden van de docenten. (McKenney & Voogt, 2015). 

TPACK 

 Onder lerarenopleiders computerwetenschappen wordt het 

kader van pedagogische kennis van inhoud (PCK) hoog 

aangeschreven als een geschikt kader voor het definiëren 

van de kennis die docenten moeten kunnen hebben om 

computerwetenschap te geven (e.g. Hubwieser, 

Magenheim, Mühling, & Ruf, 2013; Saeli, 2012). 

 

 Voor de docenten die werkzaam zijn op OR10-14 is het van 

belang dat ze vanuit de visie, de praktijk vormgeven: ‘Niet 

papieren, maar de juiste attitudes zijn belangrijk’.  

 Docenten zijn afkomstig uit zowel uit het primair onderwijs als 

uit het voortgezet onderwijs. 

 Vakexperts verzorgen alle vakken, workshops en coaching.  

 Naast inhoudelijke en pedagogische kennis vooral drive & 

mentaliteit & flexibiliteit (een of meerdere rollen: coach - 

begeleider - trainer – regisseur). 

 Teamleren en ontwikkelen is basis organisatie 

 Teamleden krijgen ook ‘coaching on the job’: op de werkvloer 

feedback van deskundigen die regelmatig met hen meelopen. 

 Op studiedagen houden leerkrachten en begeleiders zich 

gezamenlijk bezig met de ontwikkeling van het concept 10-14 

(Onderwijsroute 1014, 2017b). 

(6) Middelen en materialen om CT goed te kunnen onderwijzen 

 Hoewel programmeren een van de belangrijkste 

instrumenten is om de ontwikkeling van CT te ondersteunen, 

hebben onderzoekers ook gesuggereerd dat unplugged-

activiteiten (dat wil zeggen, zonder gebruik van een 

computer) even waardevol zijn voor het introduceren van 

 Materialen via LAB21, TechAtelier (beide Hogeschool 

Windesheim  

 Financiën uit regulier onderwijsbudget 



 

Eindrapport: Vormgeven van onderwijs in Computational Thinking (CT) 19

computerideeën en de aard van computerwetenschappen 

voor studenten (Yadav, Sands, Good & Lishinki, 2018). 

 

3.2 De inrichting van het CT-curriculum (deelvragen 2b, c & 3) 
 

Apart versus geïntegreerd aanbieden CT-curriculum 

Zoals in de omschrijving (zie Kader 1) gelezen kan worden, organiseert OR10-14 aparte techniekdagen 

waarin CT-doelen worden gerealiseerd. Daarnaast komen ook in andere vakken doelen uit het CT-

curriculum aan orde.  

Bij OR10-14 is ervoor gekozen is om CT zowel apart als geïntegreerd aan te bieden. De literatuur geeft 

voor beide keuzes argumenten. Daarom blijft de plaats van CT in het curriculum een vraagstuk, dat we 

ook bij de emergent practices hebben verkend. Op de ene school was het beleid om CT zowel 

geïntegreerd als apart werd aangeboden. Een belangrijk element daarin was dat docenten leerlingen 

aanspoorden om via de hard-op-denk methode de stappen die nodig zijn om het probleem op te lossen, 

(hardop) te benoemen. In de praktijk – waarin we een CT-les zagen - werden wel de CT-vaardigheden 

geoefend, maar de hard-op-denk-methode hebben we niet kunnen waarnemen. Op de andere school 

bood men CT apart aan, maar had men plannen om CT in andere vakken te integreren. Bij beide scholen 

hebben we – hoewel de wens van de scholen was om te integreren - alleen apart CT-onderwijs gezien. 

 

De inhoud en doelen van het CT-curriculum  

De formulering van de doelen en inhoud van het CT-curriculum betrok OR10-14 van de SLO (SLO, 2018). 

Concreet betekent dit dat de leerlingen leren om problemen te (her)formuleren op een zodanige manier 

dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen.   

 

Dit is geconcretiseerd in de techniekdagen waarin workshops aangeboden worden waarin deze doelen 

met aantrekkelijke inhouden (bijvoorbeeld drones) werden gerealiseerd. In Bijlage G wordt een 

overzicht gegeven van de workshops en de daarbij behorende (CT-)doelen en inhouden.  
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De uitvoering van het CT-onderwijs in de praktijk  

Voor de uitvoering van CT in de praktijk (zie Kader 1) werd de Sandboxmethode gehanteerd: leerlingen 

krijgen middelen aangeboden waarmee ze kunnen experimenteren. Dit lijkt in lijn met het beleid van 

OR10-14 en met wat er in de literatuur geschreven is (ook wel discovery-learning genoemd). Als echter 

in detail gekeken wordt naar de uitvoering dan valt op dat voorafgaand aan het experimenteren veel 

aandacht uitgaat naar het onder de knie krijgen van technologie, volgens het principe van directe 

instructie (met een stappenplan). Hierdoor was er slechts beperkte ruimte voor de leerlingen om te 

experimenteren. Leren door te experimenteren vraagt van leerkrachten dat ze op de inhoud ruimte 

bieden aan de leerlingen, en hen vooral begeleiden in het proces. Omdat bij de CT-lessen werd gewerkt 

met studenten van de lerarenopleiding (die weinig ervaring met lesgeven hadden en slechts een 

beperkte band met de leerlingen hadden opgebouwd) kwam de procesbegeleiding te weinig van de 

grond en was er te weinig sprake van het leren oplossen van problemen.  

 

Kader 1: Een dag van een OR1014-leerling 

Een dag op OR1014 begint elke ochtend om 8.00 met een stand-up voor docenten. Deze stand-up wordt gebruikt 

om de dag door te spreken, de schaduwplanning van leerlingen door te nemen en de samenwerking en verdeling 

af te stemmen. Met elkaar zijn er vijf stamgroepen en dus ook vijf docenten voor de stamgroepen en daarnaast 

vliegen nog wat inhoudelijke experts in voor een lesuur. Daarna worden vanaf 8.20 uur de leerlingen welkom 

geheten en start de lesdag om 8.45. Men start dan tot 9.15 uur in de stamgroep: de dag plannen, 

groepsdynamica. Gedurende de hele dag werken de kinderen aan kernconcepten, (dit zijn een achttal grote 

thema’s die de basis vormen voor het hele curriculum; zie bijlage A), in de ochtend gerelateerd aan 

vakonderwijs. Om 9.15 uur starten de workshops van 45 minuten tot 12.35. In de workshops kunnen kinderen 

vakonderwijs volgen. Binnen de vakken hebben ze ruimte voor eigen keuzes. Na de middagpauze is er ruimte 

voor stillezen (30 minuten) in boeken die de leerlingen interessant vinden. Elk kind heeft een persoonlijke coach, 

hierbij heeft elk kind per week 1 keer coaching in een peer group (5-6 kinderen). Om 14.00 uur is de lesdag voor 

leerlingen voorbij. Daarna hebben leerlingen de mogelijkheid om tot 16.30 op school aan huiswerk te werken. 

Naast deze reguliere dagindeling, zijn er dagen met een bijzondere invulling. Zo kent men jaarlijks 10 

zogenaamde leefstijldagen waarin de sociaal emotionele ontwikkeling centraal staat en 10 technologiedagen 

waarin CT centraal staat.  Een voorbeeld van een technologiedag betreft het vliegen met drones. Na een start in 

de stamgroep worden workshops gegeven, waarin leerlingen keuzes kunnen maken. Voorbeelden van 

workshops waren: Dream your drone (op creatieve wijze een drone maken), Regelgeving en drones, Kadaster en 

het gebruik van drones om kadastrale kaarten te maken (en te controleren) en Vliegen met drones. 

De kernvakken worden summatief getoetst (Rekenen/Wiskunde, Nederlands, Engels), daarnaast is er formatieve 

toetsing op de thema’s en op CT. Activiteiten ten aanzien van de thema’s en CT worden opgenomen in een 

portfolio en worden in een portfoliogesprek door de leerlingen gepresenteerd en met ouders en docenten 

besproken. 
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Hierdoor bleef de wijze van uitvoering van CT een probleem bij OR10-14. Daarom werd bij de twee 

emergent practices nader onderzocht hoe zij uitvoering gaven aan CT. Hieruit kwam naar voren dat 

beide scholen ook uitgingen van discovery learning (beoogd curriculum), maar dat in de praktijk de 

leerlingen strak begeleid werden op de gewenste activiteiten via het model van directe instructie. 

Hierdoor werden leerlingen meer gericht op de gewenste activiteiten, maar minder op het doel: leren 

een probleem op te lossen.  

 

Uitdaging: Competenties van docenten  

Uit de gegevens van de vragenlijst (zie Figuur 2) blijkt dat de docenten (N = 6) zichzelf voor kennis m.b.t. 

de verschillende onderdelen van CT scoren op een gemiddelde dat ligt tussen niet vaardig en 

uitmuntend vaardig (gemiddeld 3.07 op een schaal van 1 tot 5). Bovengemiddeld scoren docenten 

zichzelf op probleem decompositie (3.33) gegevens verzamelen (3.67), gegevens analyseren (3.50) en 

abstractie (3.17). Onder gemiddeld scoren de onderdelen simulatie & modelleren (2.50) en 

automatiseren (2.67). In het focusgesprek met docenten dat naar aanleiding van deze uitkomsten werd 

gevoerd kwam een beeld naar voren van twee typen docenten: zij die zich thuis voelen in CT en zij die 

daar nog moeite mee hebben.  

De docenten gaven aan dat de professionalisering van CT vorm kreeg doordat af en toe een expert mee 

liep die aanwijzingen gaf. Verder leerden de docenten van elkaar.  

Omdat bij OR10-14 de competenties van docenten rondom CT-vaardigheden en de professionalisering 

van docenten op het gebied van CT-onderwijs een punt van aandacht was, hebben we dit bij de twee 

emergent practices nader onderzocht. Bij allebei de emergent practices was professionalisering in CT 

een onderdeel van schoolontwikkeling. Bij de ene school werd kennis over CT verspreid via 

olievlekwerking: de voorlopers konden op vrijwillige basis gebruik maken van faciliteiten vanuit een 

Innovatie Lab, waarna deze collega’s de opgedane kennis konden verspreiden binnen hun school (met of 

zonder verdere begeleiding vanuit het Innovatie Lab). Bij de andere school verliep professionalisering via 

netwerkvorming: per periode was er een stichting-brede bijeenkomst, waar een nieuw thema werd 

geïntroduceerd, vaak door een externe spreker. Docenten ontwikkelden hierna onderwijs voor hun 

eigen groep en deelden dit over de scholen heen met collega’s via Microsoft Teams. 

 



 

Eindrapport: Vormgeven van onderwijs in Computational Thinking (CT) 22

 

Figuur 2 In hoeverre beschikt u kennis ten aanzien van de onderdelen van CT? (N=6) 

 

 

Figuur 3 Hoe waardevol vinden de docenten het om de onderdelen van CT te onderwijzen aan leerlingen? 

(N=6) 

 

Op de vraag hoe waardevol docenten het vinden om de onderdelen van CT te onderwijzen aan de 

leerlingen, scoren docenten (N = 6) zichzelf tussen de 4.17 en 4.83 (op een schaal van 1 tot 5; zie Figuur 
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3). In het focusgesprek met docenten dat vervolgens gevoerd werd, was het oordeel unaniem: iedereen 

vond het waardevol om de CT-onderdelen te onderwijzen. 

 

Uitdaging: Middelen en materialen om CT goed te kunnen onderwijzen 

In het gesprek met de netwerkregisseur van OR10-14 kwam naar voren hoe middelen en materialen 

voor CT-onderwijs geregeld worden. Omdat men te maken heeft met PO- als VO-financiering, is er 

weinig speelruimte om materialen aan te schaffen voor CT. OR10-14 probeert op een creatieve wijze om 

te gaan met de beperkte ruimte. Zo heeft men licenties aangeschaft voor Minecraft, zodat leerlingen in 

deze omgeving kunnen programmeren.  

 

Verder probeert men de uitgaven zoveel mogelijk te beperken door materialen te lenen bij hogeschool 

Windesheim en bij TechAtelier (zie Kader 2). Gedurende het onderzoek kwam naar voren dat de relatie 

met TechAtelier niet alleen kansen bood, maar ook risico’s: ingezette studenten (via TechAtelier) 

wisselden steeds per periode, waardoor er weinig continuïteit en borging was. Daarnaast kwam het 

TechAtelier niet tot wasdom, waardoor het niet kon uitgroeien tot een stabiele partner in het leveren 

van middelen en materialen. Inmiddels is het TechAtelier-initiatief beëindigd. OR10-14 probeert verder 

het budget te vergroten door inkomsten te genereren en deze inkomsten aan te wenden voor aanschaf 

van bijvoorbeeld CT-materialen. 

  

Door het afhaken van TechAtelier bleef de beschikbaarheid van middelen en materialen een vraagstuk 

bij OR10-14. Daarom hebben we dit bij de twee Emergent Practices nader onderzocht. Hieruit kwam 

naar voren dat bij beide Emergent Practices de scholengroep waar ze deel van uit maakten, 

geïnvesteerd had in een innovatielab, waardoor docenten in de betreffende scholen over middelen en 

materialen konden beschikken. Op de ene OR10-14 was het innovatielab een fysieke plaats (Innovatie 

Lab) dat gebruikt werd als trainingscentrum en als uitleenfaciliteit van middelen en materialen. Op de 

andere school was het innovatielab een community waar de docenten deskundigheid konden opdoen 

en ervaringen delen met docenten van de andere scholen van de scholengroep.  

 

Het TechAtelier was een initiatief van hogeschool Windesheim. Het TechAtelier wilde kinderen van 10 tot 14 

jaar in aanraking laten komen met moderne technologieën. Het TechAtelier gaf onder andere workshops, 

lessenreeksen en demonstraties in de openbare bibliotheek van Zwolle. Daarnaast werkte het TechAtelier 

aan een volledig ICT en techniek curriculum voor scholen waar digitale geletterdheid, CT en andere 21e 

eeuwse vaardigheden centraal stonden. Het TechAtelier hanteerde het zwembadmodel: scholen gaan voor 

zwemlessen naar het zwembad, voor lessen rondom technologie gaan scholen naar het Techatelier of lenen 

ze middelen van het Techatelier.  

Het TechAtelier had veel kennis in huis, maar ook middelen om CT-onderwijs aan te bieden. Om deze reden 

was het Techatelier een belangrijke partner voor OR10-14.  

Kader 1 Beschrijving van het TechAtelier 
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Uitdaging: het CT-curriculum up-to-date houden 

Gezien het jonge bestaan van OR10-14 is men vooral druk bezig met de ontwikkeling van (CT-) 

onderwijs. Men is zich er van bewust dat het een uitdaging is om het CT-onderwijs up to date te houden. 

De docenten gaven aan dat er gewerkt wordt aan het uitwerken van een (PO-VO) leerlijn CT, en dat het 

hier gepresenteerde onderzoek daar aan bijdraagt. Om een doorlopende leerlijn te ontwikkelen tussen 

PO en VO werd op één van de andere emergent practices het CT- onderwijs in het PO ontwikkeld in 

samenhang met het CT-onderwijs in het VO. 

  

3.3 Opbrengsten voor leerlingen (deelvragen 2d, e & f) 

Hoe ervaren leerlingen het CT-curriculum (bereikt curriculum)? 

Aan de hand van een aantal vragen werd met de leerlingen besproken hoe zij de CT-lessen (in de 

techniekworkshops) hebben ervaren. De resultaten zijn door de leerlingen op een Lino genoteerd (zie 

Figuur 4). 

 

 

Figuur 4 Lino met een overzicht van de antwoorden van de leerlingen op basis waarvan een verdiepend gesprek 

werd gevoerd 

 

De leerlingen gaven aan dat binnen OR10-14 het begrip CT niet wordt gebruikt, maar dat ze wel bekend 

zijn met techniekdagen, techniek, project, etc. Hierop werd doorgevraagd om te achterhalen of deze 

begrippen overeenkwamen met het wat met het CT-onderwijs werd nagestreefd, te weten het 

herformuleren van problemen die met behulp van computertechnologie kunnen worden opgelost. Het 

beeld dat de leerlingen hadden van de inhoud van de techniekdagen kwam grotendeels overeen met 

wat met het onderwijs in CT werd beoogd. De voorbeelden die de leerlingen gaven waren 

programmeren, Minecraft, drones, robot, scratch, etc. 

 

Pas nadat aan de leerlingen voorbeelden waren gegeven van CT-doelen gaf een aantal leerlingen aan 

dat er in de techniekworkshops werd gewerkt aan het oplossen van problemen, maar niet elke leerling 
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herkende dit. De docentrol werd door de leerlingen bij de studenten van de lerarenopleiding 

neergelegd: voor de leerlingen gaven de studenten les en niet de eigen docenten. Ze waren hier 

tevreden over. Op de vraag of ook buiten de techniekworkshops aandacht geschonken werd aan CT-

doelen (geïntegreerd in andere vakken), kwamen de leerlingen met voorbeelden in de vakken rekenen, 

wiskunde en Nederlands. 

 

Gerealiseerde CT-vaardigheden en relevantie voor het vervolgonderwijs  

Op de vraag welke CT-vaardigheden door leerlingen zijn bereikt, is in dit onderzoek geen helder 

antwoord gevonden. Dit kwam doordat gedurende de lessen de CT-doelen niet expliciet werden 

benoemd. Daar kwam bij dat bij de toetsing slechts enkele CT-doelen aandacht kregen in het portfolio 

van de leerlingen.  

 

Omdat er nog geen leerlingen zijn uitgestroomd naar het vervolgonderwijs was het niet mogelijk om al 

een beeld te krijgen van de relevantie van het CT-onderwijs met het oog op de vervolgopleiding.  
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4 Conclusie, discussie en aanbevelingen 

 

Dit verkennende praktijkonderzoek naar Computational Thinking (afgekort als CT) heeft de inzichten 

opgeleverd over de inrichting van een CT-curriculum op Onderwijsroute 10-14 (de casus; afgekort als 

OR10-14). Daarnaast zijn de uitdagingen bij de vormgeving van CT-onderwijs op de casus, zoals het 

afhaken van het TechAtelier, in kaart gebracht. Doordat de ervaringen van OR10-14 zijn vergeleken met 

twee andere scholen (emergent practices) die voorloper zijn in onderwijs in CT en de resultaten van het 

onderzoek zijn besproken met een breed netwerk van experts (resonansgroep) kunnen de bevindingen 

in een breder perspectief worden geplaatst.  

 

Concluderend kan gezegd worden dat het beoogde CT-curriculum op OR10-14 op hoofdlijnen 

overeenkomt met de kenmerken van CT-onderwijs die in de literatuur worden beschreven. Op OR10-14 

komt CT komt zowel geïntegreerd (kernconcepten) als apart (op techniekdagen) aan bod in het 

curriculum. Deze aanpak past bij het beleid van de onderwijsroute. Ondanks dat OR10-14 niet expliciet 

het begrip CT gebruikt, noch expliciet spreekt over de CT-doelen in documenten en met de leerlingen, 

komen de onderliggende CT-doelen wel degelijk aan de orde.  

 

De leerlingen waren erg enthousiast over de techniekdagen (i.e. CT-onderwijs), maar zij waren zich 

weinig bewust van de CT-doelen waaraan ze tijdens deze dagen werkten. Of en welke CT- doelen de 

leerlingen hebben bereikt hebben we in deze verkennende studie niet kunnen vaststellen. De reden 

hiervan is dat bij de evaluatie van de techniekdagen en de andere lessen waarin CT-doelen aan de orde 

kwamen, vooral aandacht was voor de activiteiten en niet voor de doelen. De leerlingen werden ook 

niet op CT-doelen beoordeeld. Omdat de school nog maar net is gestart is en er nog geen leerlingen zijn 

uitgestroomd, is er nog geen zicht op de effecten van het CT-onderwijs met betrekking tot keuzes voor 

het vervolgonderwijs 

 

Er is in OR10-14 een enorme drive van de docenten en het management om CT tot een succes te maken, 

maar tijdens het onderzoekjaar had men te maken met grote uitdagingen. Bij de start van het 

verkennende casestudieonderzoek was de verwachting dat de expertise van het TechAtelier OR10-14 

zou kunnen ondersteunen op het gebied van docentprofessionalisering en het verstrekken van de 

benodigde middelen. Het idee was dat de eigen docenten konden worden geprofessionaliseerd door 

samen met studenten van de lerarenopleidingen (via TechAtelier) de lessen vorm te geven en uit te 

voeren. Hieraan zat ook een keerzijde, namelijk dat de docenten de lessen voor een belangrijk deel 

(vooral de CT-vaardigheden) door de studenten lieten uitvoeren en daardoor beperkt hun eigen 

vaardigheden op dit gebied ontwikkelden. Daarnaast bleek dat de continue wisseling van de studenten 

die de leerlingen begeleidden tijdens de workshops niet ten goede kwam van de procesbegeleiding die 

nodig is om leerlingen CT te leren. De samenwerking met het TechAtelier bleek niet levensvatbaar en 

werd tijdens de periode van het onderzoek verbroken. Hierdoor moest men  op zoek naar ad-hoc 

oplossingen (zoals andere scholen) om toch deze faciliteiten (materialen als drones, printers, robots, 
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e.d.) te kunnen gebruiken. OR10-14 ontbeerde een CT-netwerk waarop zij konden terugvallen voor wat 

betreft professionaliseren en genoemde faciliteiten. Om CT-onderwijs ook in de toekomst up-to-date 

gehouden is het belangrijk om eigen docenten te hebben die geprofessionaliseerd zijn op onderwijs in 

CT. De samenwerking met het TechAtelier is op dit punt niet gelukt.  

 

De wijze waarop binnen OR10-14 het CT-onderwijs ontwikkeld en geïmplementeerd wordt, wijkt af van 

de manier waarop dat gedaan wordt bij de twee emergent practices. Op OR10-14 werd onderwijs 

ontwikkeld tijdens de uitvoering (‘de brug werd gebouwd, terwijl ze er op liepen’), terwijl bij de 

emergent practices CT-onderwijs ontwikkeld en geïmplementeerd werd op basis van een van tevoren 

ontworpen plan. Daarnaast werd in de twee emergent practices gestuurd op de ontwikkeling van 

docentvaardigheden met betrekking tot CT via een gestructureerde professionaliseringsaanpak 

ondersteund vanuit een eigen innovatielab. 

 

Discussie en aanbevelingen 
Deze verkennende casestudie onderzoek heeft plaatsgevonden op een nieuwe onderwijsroute met een 

innovatief onderwijsconcept. Het voordeel hiervan was dat OR10-14 echt de intentie heeft om binnen 

het onderwijsconcept aandacht te besteden aan CT en zich hierop wil profileren. Tegelijkertijd heeft het 

onderzoek ook te maken gehad met uitdagingen die samenhangen met de inrichting van een nieuwe 

onderwijsroute. In dat opzicht zijn de bevindingen uit deze casestudie niet makkelijk overdraagbaar naar 

andere scholen die CT willen invoeren. Dit hebben we enigszins proberen te ondervangen door ook bij 

twee andere voorloperscholen te kijken, de emergent practices. 

 

Het gesprek over hoe leerlingen het CT-curriculum ervaren, leverde om twee redenen geen scherp beeld 

op. De eerste reden is dat op OR10-14 het begrip CT niet gebruikt werd (zij gebruikten termen als 

techniek, techniekdagen, probleemoplossen) terwijl in het onderzoek het begrip CT expliciet werd 

gebruikt. Daardoor duurde het even voordat het gesprek met de leerlingen de juiste wending nam. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het begrip dat de leerlingen hanteerden breder was dan alleen 

CT. De begrippen techniek en techniekdagen die op OR10-14 werden gehanteerd, roepen een 

veelomvattender beeld op dan de scherpe definiëring die CT kent.  De leerlingen in dit onderzoek waren 

weliswaar enthousiast over het CT-onderwijs, maar er is een onvoldoende beeld verkregen van de mate 

waarin zij CT-onderwijs relevant vinden voor het vervolgonderwijs en de beroepenwereld.  

De tweede reden is dat de CT-doelen in de lessen en bij de lesproducten en toetsen onvoldoende 

geëxpliciteerd werden, daardoor werd het ook moeilijker om vast te stellen hoe leerlingen CT-onderwijs 

ervaren hadden en welke CT-vaardigheden zij ontwikkeld hadden. Hierdoor was het ook moeilijk om 

gegevens te krijgen over wat de leerlingen hebben geleerd van het CT-onderwijs. Omdat de 

onderwijsroute nog maar net van start was en er nog geen leerlingen waren uitgestroomd was er ook 

geen zich op het effect van het CT-onderwijs op keuzes voor het vervolgonderwijs. Om zicht te krijgen 

op de effecten van onderwijs in CT is het nodig dat het CT-curriculum een zekere stabiliteit heeft.  
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Scholen die met CT aan de slag gaan doen er goed aan om de CT-doelen expliciet in het onderwijs te 

benoemen en deze te integreren in het toetsbeleid. Dat betekent dat in de lessen niet alleen de 

activiteiten de aandacht krijgen, maar dat de activiteiten expliciet gekoppeld worden aan de CT-doelen: 

leerlingen krijgen door middel van de lessen de mogelijkheid om de CT-doelen zich eigen te maken. In 

de formatieve en summatieve toetsing kan dan gekeken worden in hoeverre de leerlingen de CT-doelen 

verworven hebben. Daarnaast zou er in evaluaties over CT-onderwijs ook aandacht moeten zijn voor het 

langere termijn effect van CT-onderwijs, waaronder de interesse voor vervolgonderwijs waarin kennis 

van CT van belang is.  

 

Dit verkennende onderzoek had ook als doel om na te gaan of een constructie zoals beoogd was met het 

TechAtelier, mogelijkheden biedt voor scholen om aantrekkelijk en up-to-date onderwijs in CT aan te 

bieden. Op grond van dit onderzoek moeten we over de potentie van een extern innovatielab, zoals het 

TechAtelier was, niet al te optimistisch zijn. De intentie van het TechAtelier was om zowel 

professionalisering van docenten als nieuwe middelen aan te bieden. Uit de resultaten van deze 

casestudie kunnen we vaststellen dat met name de docentprofessionalisering verre van optimaal was. 

Het professionaliseringsmodel was om docenten samen met studenten van de lerarenopleiding CT te 

laten ontwikkelen en uitvoeren. Maar de studenten wisselden te vaak, hadden onvoldoende didactische 

expertise in huis en de professionalisering van de eigen docenten kwam via dit model niet op gang. 

Doordat het TechAtelier afhaakte ontbraken ook de materialen (`zoals bijv. drones en 3d printers) om 

aantrekkelijk CT-onderwijs te ontwikkelen. Grote schoolbesturen zouden kunnen overwegen om te 

investeren in een eigen innovatielab (geëquipeerd met nieuwe up-to-date technologie ) en 

netwerkvorming, zoals dat op de emergent practices gebeurde.  

 

De inrichting en uitvoering van een curriculum CT is geen sinecure voor een school. Met het 

instrumentarium dat ontwikkeld is voor deze verkennende casestudie  was het mogelijk om een portret 

te schetsen van de wijze waarop OR10-14 het CT-curriculum heeft vormgegeven. Onder een aantal 

voorwaarden kan een dergelijk portret andere scholen helpen om het CT-onderwijs in te richten, te 

weten: het voorbeeld is vernieuwend en laat zien wat er daadwerkelijk gebeurt en waarom dat gebeurt 

(Tondeur, Pareja Roblin, van Braak, Fisser & Voogt, 2013) . We hebben in dit onderzoek geprobeerd aan 

deze voorwaarden te voldoen door een realistisch beeld te geven van het onderwijs in CT op OR10-14, 

met aandacht voor de context en de uitdagingen. Door de uitdagingen te vergelijken met de aanpak van 

andere scholen is het portret verrijkt. Deze casestudie kan daarom andere scholen helpen bij de 

vormgeving van CT-onderwijs. Dergelijke casestudies dragen ons inziens bij aan de kwaliteit van het CT-

onderwijs.  

 

Tenslotte is een netwerk gevormd van onderzoekers, scholen en experts dat kan bijdragen om het 

onderwijs in CT verder vorm te geven. Het netwerk biedt OR10-14 en andere scholen de mogelijkheid 

om samen met andere scholen te werken aan de ontwikkeling van het CT-curriculum en bijbehorende 

docentprofessionalisering. 
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Daarnaast biedt dit netwerk een basis voor een breed consortium voor praktijkonderzoek naar het 

onderwijs in CT in de praktijk. In de bespreking van de tussenliggende bevindingen van het onderzoek in 

het netwerk bleek telkens weer dat onderwijs in CT gebaat is bij geprofessionaliseerde docenten. Dit 

geldt zowel voor een CT-curriculum dat geïntegreerd wordt aangeboden als een CT-curriculum dat als 

apart onderdeel op het rooster staat. Uit het huidige onderzoek blijkt dat een interne innovatielab en 

netwerkvorming een mogelijke richting is om het professionaliseringsprobleem aan te pakken. In dit 

verband is het interessant om te kijken wat de bevindingen zijn met de docentontwerpteams 

(netwerkvorming) voor CT-onderwijs in het vmbo, welke gericht zijn op docentprofessionalisering via 

het ontwerpen van beroepsgerelateerd CT-onderwijs5. In vervolgonderzoek zouden de bevindingen van 

beide studies moeten worden meegenomen.  

 

Met de aandacht voor CT in het advies van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid (Curriculum.Nu) 

valt te verwachten dat CT onderdeel wordt van de eindtermen van het funderend onderwijs. Via deze 

verkennende casestudie hebben we een bijdrage geleverd aan de wijze waarop CT in het curriculum van 

het funderend onderwijs vorm kan krijgen en inzichten verworven in de uitdagingen die er liggen.  

  

                                                           
5 zie https://www.techyourfuture.nl/a-1116/computational-thinking-voor-het-vmbo 

https://www.techyourfuture.nl/a-1116/computational-thinking-voor-het-vmbo
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Bijlage A: Kernconcepten 
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Bijlage B: Instrument interview management 

1. Welke documenten hebben we meer nodig om een volledig zicht te krijgen op visie, beleid en 

uitvoering van CT in OR1014 (Route Info en Route Gids) 

2. Waar kunnen we dit op 'papier' terugvinden? 

3. Voor Computational Thinking worden o.a. de begrippen Techniek, Technologie, CT, 

Onderzoekend en Ontwerpend Leren en Wetenschap & Techniek gebruikt. Welke  begrip 

gebruiken jullie hiervoor? 

4. Waar kunnen we dit op 'papier' terugvinden? 

5. Wat is de visie op GEBRUIKT BEGRIP van de school? 

6. Waar kunnen we dit op 'papier' terugvinden? 

7. Wat is de achterliggende reden dat OR1014 met GEBRUIKT BEGRIP aan slag is gegaan? 

Mogelijke rationales zijn: onderwijskundig, beroepsvoorbereidend, economisch, cultureel-

sociaal, katalytisch 

8. Waar kunnen we dit op 'papier' terugvinden? 

9. Zelfde vraag met behulp van Cart Sort Method: leg ze op volgorde van belangrijkheid. 

10. Waar kunnen we dit op 'papier' terugvinden? 

11. Wat is de visie van de school op de plaats van GEBRUIKT BEGRIP in het curriculum? apart vak, 

geïntegreerd of beiden)? 

12. Waar kunnen we dit op 'papier' terugvinden? 

13. Hoe zien we deze visie (apart, geïntegreerd of beiden) van GEBRUIKT BEGRIP  terug in het 

curriculum? 

14. Waar kunnen we dit op 'papier' terugvinden? 

15. Wat is de (bewuste) relatie tussen GEBRUIKT BEGRIP en CT 

16. Wat is de (bewuste) relatie tussen GEBRUIKT BEGRIP en OOL? 

17. Wat is de (bewuste) relatie tussen GEBRUIKT BEGRIP en W&T? 

18. Wat is de (bewuste) relatie tussen GEBRUIKT BEGRIP en Techniek (of technologie)? 

19. Waar kunnen we dit op 'papier' terugvinden? 

20. Welke SLO-doelen t.b.v. CT worden in OR1014 gebruikt (beoogd curriculum)?  

21. Is CT een helder doel voor OR1014? Kun je dat vertalen naar het GEBRUIKT BEGRIP? 

22. Wat is de verhouding tussen de SLO-doelen en de doelen die OR1014 hanteert voor het 

GEBRUIKT BEGRIP (beoogd curriculum)?  

23. Waar kunnen we dit op 'papier' terugvinden? 

24. Wat zien we daarvan terug in de praktijk? 

25. Is er een overzicht van waar welke doelen gerealiseerd moeten worden, bijvoorbeeld een 

matrix?  

26. En waarom is dit zo gepland? 

27. Hoe vertalen jullie dit verantwoordingsdocument naar het onderwijs op 'papier' (beschrijving 

van het onderwijs? 

28. Waar in de praktijk van het onderwijs (vaklijnen, kernconcepten) komt GEBRUIKT BEGRIP terug?  
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29. Waar kunnen we dit op 'papier' terugvinden? 

30. Met welke werkvormen komen de GEBRUIKT BEGRIP-doelen in de praktijk aan de orde in de 

instructielessen en de workshops? 

31. Hoe wordt het bereiken van de GEBRUIKT BEGRIP-doelen getoetst (geïntegreerd of apart)? 

32. Voelen docenten zich bekwaam om te werken aan de GEBRUIKT BEGRIP-doelen 

33. Mogen we hierna de docenten een digitale enquête sturen omtrent hun bekwaamheid op dit 

gebied? 

34. Hoe waardevol vindt de docent de onderwijsactiviteiten GEBRUIKT BEGRIP voor deze leeftijden 

35. Hoe sluit de school aan op de scholingsbehoefte van de individuele docenten? 

36. Waar komen de materialen en de financiën voor het GEBRUIKT BEGRIP vandaan? 

37. Hoe bevalt dit? 
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Bijlage C: Observatieinstrument voor in de klas 

Met behulp van onderstaand observatie-instrument (ontwikkeld door het SLO) kan de didactiek in 

lessen geobserveerd worden. De aspecten uit dit instrument zijn afkomstig van het curriculaire 

spinnenweb van Van den Akker (2013). Daarnaast is het observatie-instrument met één aspect 

aangevuld dat niet naar voren komt in dit spinnenweb. Dit betreft de sfeer. 

Alvorens gericht wordt gekeken naar het 'HOE' vraagstuk, is het raadzaam om een beeld te krijgen WAT 

leerlingen precies leren. Uit bovenstaande is namelijk gebleken dat de doelstellingen van een les 

medebepalend zijn voor de te kiezen didactiek. De componenten: doelstellingen en inhoud gaan in op 

deze WAT vraagstukken. Om deze reden zijn de drie eerstgenoemde componenten uit het spinnenweb, 

componenten die ingaan op het WAT vraagstuk, eveneens meegenomen. 

In het kader van dit onderzoek wordt gekozen voor een niet-participerende observatie. Bij deze vorm 

probeert de observator zo min mogelijk de normale gang van zaken te beïnvloeden. Getracht wordt om 

zodoende een zo eerlijk mogelijk beeld te krijgen van de toegepaste didactiek binnen de reguliere, dan 

wel de belangstellingsles. Wanneer er twee observatoren zijn, kan de een de docent observeren en de 

ander de leerlingen. Indien gewenst, kan tijdens het observeren per aspect de tijd genoteerd worden.6 
 

Algemene gegevens 

 

 

Vak: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

(Type) docent: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Tijdstip: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Locatie: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Leerlingen(aantal): ……………………………………………………………………………………………… 

                                                           
6 Aangezien er slechts 1 belangstellingsles en/of 1 reguliere les geobserveerd is, bestaat de kans dat niet alle 
aspecten tijdens die lessen zichtbaar worden. Zo kan het bv. zijn dat er tijdens de lessen geen toetsing is. 
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Voorafgaand aan de les: WAT 

 

Aandachtsgebied 

 

Vraag Antwoord 

Inhoud 

(leerinhoud) 

WAT 

 

Wat leren de leerlingen?  

 

 

Doelen 

(beoogde 

doelstellingen) 

WAT 

 

Wat zijn de beoogde doelstellingen 

die de docent met zijn les wil 

realiseren? 

 

 

 

Tijdens de les: HOE 

 

Aandachtsgebied Vraag 

 

Waarneming Tijd 

Rollen 

(Hoe geeft de 

docent instructie en 

begeleiding) 

 

Wat is /zijn de rol(len) van de 

docent tijdens de les (bv. 

instructeur, coach, adviseur, etc.)? 

 

 

 

 

n.v.t. 

Activiteiten 

(Hoe verloopt het 

leren) 

Welke activiteit(en) voert de 

docent uit? 

 

 

 

 

 

Welke activiteit(en) voeren de 

leerlingen uit? 

 

 

 

 

 

Wie bepaalt welke activiteit(en) 

uitgevoerd worden? 

 

 

 

 

n.v.t. 

Wie bepaalt de aanpak van de 

activiteit(en)? 

 

 

 

 

 

Hebben de leerlingen 

keuzemogelijkheden?(bv. zelf 

bepalen welke activiteit ze doen, 

etc.) 

  

  

Welke werkvormen worden er 

toegepast tijdens de les? (bv. 
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doceren, onderwijsleergesprek, 

groepswerk, etc.) 

 

Zijn de gehanteerde werkvormen 

functioneel voor deze les? 

 

 n.v.t. 

Hoe wordt er ingespeeld op 

individuele verschillen tussen 

leerlingen? (bv. 

niveaudifferentiatie, 

tempodifferentiatie, inspelen op 

verschillende leerstijlen) 

 

 n.v.t. 

Hoe worden leerlingen 

gestimuleerd en/of uitgedaagd? 

 

 n.v.t. 

Materialen 

(Hoe maak ik 

gebruik van 

leermaterialen) 

Welke leermiddelen worden er 

gebruikt? (bv. ict, lesmethoden, 

aanvullende leermiddelen etc.) 

 

  

Zijn alle leermiddelen functioneel 

voor deze les?  

 

 

 

 

Groepering 

 (Hoe zijn de 

leerlingen 

gegroepeerd) 

Welke groeperingvormen worden 

er gehanteerd? 

(alleen, tweetallen, groepjes….) 

 

 

 

 

 

Indien de leerlingen in tweetallen 

of groepjes zijn gegroepeerd, hoe 

zijn deze dan samengesteld (bv 

naar taak, niveau, geslacht, etc.) 

 

 n.v.t. 

Is de gekozen groeperingvorm 

functioneel? 

 

 

 

n.v.t. 

 Zijn de leerlingen gemotiveerd aan 

het werk? 

 

  

Tijd 

(Hoe is de tijd 

verdeeld) 

Wie bepaalt wanneer welke 

activiteit(en) uitgevoerd worden? 

 

 

 

 

Wie bepaalt hoe lang een activiteit 

duurt? 
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Is de tijdsplanning van de les en/of 

de activiteiten helder voor de 

leerlingen?  

 

 n.v.t. 

Ruimte 

 

Hoe ziet de ruimte eruit? 

 

 n.v.t. 

past de ruimte bij het type les? 

 

 n.v.t. 

Toetsing 

(Hoe wordt 

nagegaan wat 

leerlingen geleerd 

hebben en/of ze de 

stof beheersen) 

 

Wordt de les teruggekoppeld? 

 

  

Is er mogelijkheid voor evaluatie 

voor leerlingen en/of docent? 

 

  

Welke toetsingvorm wordt 

gehanteerd (bv. werkstuk, 

proefwerk, portfolio, etc.)? 

 

  

Wie beoordeelt de leerresultaten? 

 

 n.v.t. 

Wat wordt er precies beoordeeld?  

(product, proces, beiden, etc.) 

 

 n.v.t. 

Sfeer Heerst er een prettig werkklimaat?  

 

 

Hoe gaan leerlingen onderling en 

met de docent om? (bv. gezellig, 

vriendelijk, afstandelijk etc.) 

 

 

 

 

 

 

Slotvraag op basis van bovenstaande bevindingen: 

'Wat zijn volgens de observator belangrijke elementen uit de belangstellingsles, die bijdragen aan de 

positieve ervaringen met deze lessen?' 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Bijlage D Interviewschema Docentenpanel 

1. Jullie (de docenten) hebben onlangs onze vragenlijst ingevuld. Hierbij vallen een aantal dingen 
op die we jullie willen voorleggen (overzicht uitkomsten tonen): 
a. De groep is maar klein, en een kwart van jullie heeft niet gereageerd. Daarom is het goed 

met jullie stil te staan bij de uitkomsten: Herkennen jullie je als groep in het totaalbeeld dat 
uit de resultaten naar voren komt (hoe representatief zijn de antwoorden)? 

b. We zien een spreiding in de uitkomsten:  
i. Twee scoren laag op de vaardigheden: waar komt dat vandaan? 

ii. Twee scoren hoog op de vaardigheden: waar komt dat vandaan? 
 

2. Over jullie lesgeven m.b.t. CT: 
a. In de vragenlijst heb je aangegeven hoe je eigen vaardigheden op het gebied van CT zijn. 

We zijn benieuwd hoe dit zich vertaalt in jullie lesgeven.  
 

Docenten vullen vragenlijst A (vraag 9:  Siero, 2017) in, en gelijk daarna samen totaalbeeld 

bekijken/interpreteren 

 

b. We zien een spreiding in de uitkomsten:  
i. x scoren laag op de vaardigheden: waar komt dat vandaan? 

ii. x scoren hoog op de vaardigheden: waar komt dat vandaan? 
 

3. We willen nu kijken naar jullie Ondersteuningsbehoefte t.a.v. (lesgeven in) CT 
Model Siero (2017)tonen en uitleggen fasen 1, 2, 3  en 4. 

 
 

a. Welke fasen van Ondersteuning mbt CT hebben jullie ervaren, en welke niet? 
b. Welke ondersteuningsbehoefte tav CT hebben jullie: zie vragenlijst B (vraag 13: Siero, 

2017) 
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Vragenlijst A: Bekwaamheid bij het lesgeven in CT (Siero, 2017) 

De volgende vragen geven een beeld van aspecten waar jij jezelf positief of minder positief over inschat 

als het gaat om lesgeven in CT.  

 

Zelfbeoordeling competenties 

 Volledig 

oneens 

Gedeeltelijk 

oneens 

Noch 

eens/noch 

oneens 

Gedeeltelijk 

eens 

Volledig 

eens 

Niet van 

toepassing 

1. Ik geef even goed les in CT als in 
andere vakken 

o  o  o  o  o  o  

2. Ik weet hoe ik concepten van CT 
moet aanleren 

o  o  o  o  o  o  

3. Ik kan leerlingen op zo’n manier 
begeleiden in opdrachten binnen 
CT, dat zij in staat zijn om 
antwoorden te vinden op hun 
eigen vragen 

o  o  o  o  o  o  

4. Over het algemeen ben ik 
tevreden met de manier waarop 
ik lesgeef in CT 

o  o  o  o  o  o  

5. Ik begrijp de inhouden van CT 
goed genoeg om er effectief les 
in te kunnen geven 

o  o  o  o  o  o  

6. Ik kan de leerlingen uitleggen wat 
de reactie van de computer is bij 
een opdracht in CT 

o  o  o  o  o  o  

7. Ik ben over het algemeen in staat 
om vragen van leerlingen over CT 
te beantwoorden 

o  o  o  o  o  o  

8. Ik heb de benodigde 
vakdidactische vaardigheden om 
les te geven in CT 

o  o  o  o  o  o  

9. Als mijn directeur of een collega 
bij een les aanwezig is, dan vind 
ik het prima als dat een les in CT 
is 

o  o  o  o  o  o  

10. Als een leerling moeite heeft met 
een CT-concept dan weet ik hoe 
ik een leerling moet helpen om 
het beter te begrijpen 

o  o  o  o  o  o  

11. Als ik les in CT geef vind ik het fijn 
als leerlingen vragen stellen 

o  o  o  o  o  o  

12. Ik weet hoe ik leerlingen kan 
motiveren in CT 

o  o  o  o  o  o  
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Vragenlijst B: Ondersteuningsbehoefte ten behoeve van lesgeven in CT (Siero, 2017) 

 

Geef in onderstaande tabel aan welke vorm van ondersteuning je denkt nodig te hebben om (meer) 

bekwaam te worden in het lesgeven in CT. Er is ook ruimte om je eigen oplossing aan te dragen. 

Graag alleen de twee voor jou best passende ondersteuningsvormen kiezen. 

 

Om (meer) bekwaam te worden in het lesgeven in CT heb ik behoefte aan: 

 

o Geen ondersteuning nodig 
o Online professionaliseringsaanbod (online training) 
o Methodes/leermiddelen op school 
o Website met lesideeën, informatie, goede voorbeelden, etc. 
o Co-teaching in de klas met professional 
o Tijd om ideeën uit te wisselen en onderwijs te ontwerpen met collega’s 
o Face-to-face professionaliseringsaanbod (training) 
o Anders, namelijk:  
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Bijlage E: Interviewschema Leerlingen Visie 

1. Jullie gebruiken binnen OR1014 het begrip CT 

2. Kan je voorbeelden geven wat je geleerd hebt op het gebied van CT? 

3. Heb je gewerkt aan deze CT doelen (zie lijstje van 9 doelen)? 

4. Kun je een voorbeeld noemen? 

5. Hoe werkte je hier aan de CT-doelen? 

6. Hoe vond je dat dat ging (leg uit waarom)? 

7. Hoe vond je de materialen die gebruikt werden (leg uit waarom)?  

8. Hoe vond je dat de docent het deed (leg uit waarom)? 

9. Zijn er ook andere lessen, behalve de techniek-dagen, waar je aan CT gewerkt hebt? 

10. Heb je ook buiten de school gewerkt aan het ontwikkelen van CT-vaardigheden? 
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Bijlage F: Gevormd netwerk 

De tussenresultaten van het evaluatieonderzoek werden besproken in onderstaande Resonansgroep. 

Daarnaast werden de resultaten en implicaties van het project werden besproken met de achterban 

(algemeen directeur Domein Lerarenopleidingen, directeur Technische Lerarenopleidingen, directeur 

Lerarenopleidingen VO en PO, coördinator PO), om tot een verdere duurzame borging van CT-onderwijs 

in de lerarenopleidingen te komen.  We bespraken daar de tussentijdse vorderingen van het onderzoek.  

Tenslotte werden de resultaten en implicaties van het project besproken met de achterban (algemeen 

directeur Domein Lerarenopleidingen, directeur Technische Lerarenopleidingen, directeur 

Lerarenopleidingen VO en PO, coördinator PO), om tot een verdere duurzame borging van CT-onderwijs 

in de lerarenopleidingen te komen.  

 

Naam Organisatie Functie 

Annelies Robben OR10-14 Netwerkcoördinator 

Nicole Koenders OR10-14 CT-coördinator 

Allard Strijker SLO Curriculum-ontwikkelaar 

Anika Embrechts Hogeschool Saxion Projectleider Duurzame 

integratie Wetenschap & 

Techniek 

Ingrid Breymann Universiteit Twente Vakdidacticus Informatica 

Remco Pijpers Kennisnet Strategisch adviseur Digitale 

Geletterdheid 

Jeroen Wagenaar  Elan-scholengroep Medewerker Innovatorium 

Teun Meijer Elan-scholengroep Coördinator Innovatorium 

Ginette Bakema O2G2-scholengroep ICT-coördinator/Icoach 

Jasper ’t Hart O2G2-scholengroep Projectleider Digitale 

Geletterdheid 

Stephanie van Kieboom Het Erasmus (VO-school) Specialist Digitale Geletterdheid 

Bertrand Weegenaar  Techatelier en HBO-ICT Projectleider 

 

 

Sonia (Abrantes Garcez) Palha 

 

 

Hogeschool Amsterdam 

 

 

Docent-onderzoeker 

lerarenopleiding (eerste en 

tweedegraads) wiskunde 

Erik Ploeger Hogeschool Windesheim Docent Robotica 

Danielle Spieart Hogeschool Windesheim Docent LTB 

Diane van de Linde Hogeschool Windesheim Projectleider LAB21 

Rina Timmerman-Schultink Hogeschool Windesheim Docent minor Leren & ICT 
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Inbreng in het netwerk: 

 Het Techatelier: (virtuele en/of fysieke) een werkplaats waar de onderwijsuitvoering met 

betrekking tot Techniekonderwijs plaatsvindt;  

 De opleiding Windesheim HBO-ICT ICT-kennis;  

 De opleiding Windesheim Bewegen &Educatie: opleiden van leraren (PABO, Lerarenopleiding 

Technische Beroepen);  

 Het lectoraat Onderwijsinnovatie & ICT: verbinding met dit onderzoek; 

 LAB21: kennis rondom didactiek alsmede het onderzoek naar didactiek;  

 OOZ OR1014 Zwolle: naast dat ze als context fungeert van het onderzoek, kennis in over 

algemene didactiek t.a.v. de doelgroep; 

 SLO: curriculumdeskundigheid; 

 TechYourFuture: expertisecentrum TechniekOnderwijs. 



 

Bijlage G Jaaroverzicht van de workshops en de daarbij horende (CT-)doelen en inhouden 
Datum Thema Workshop 1 Doelen Workshop 2 Doelen Workshop 

3 

Doelen Workshop 4 Doelen Workshop 5 Doelen 

27 

septem-

ber 

2018 

Lego-

League 

LegoLeague 

Team 1 (LL1): 

deze groep is het 

team wat 

meedoet aan LL 

en is alleen 

hiermee bezig 

(Her)formu-

leren van een 

probleem 

zodat een 

computer het 

kan oplossen 

LL Hulpteam: 

in deze 

workshop de 

hulptroepen 

voor LL1 

(Her)formu-

leren van een 

probleem 

zodat een 

computer het 

kan oplossen 

OSO-bots (Her)formu-

leren van een 

probleem 

zodat een 

computer het 

kan oplossen 

Oso-bots (Her)formu-

leren van een 

probleem 

zodat een 

computer het 

kan oplossen 

Van een 

probleem de 

gegevens 

verzamelen, 

analyseren en 

visualiseren 

Gegevens 

verzamelen, 

analyseren en 

visualiseren 

      Probleem of 

taak opdelen 

in kleinere 

deelproble-

men of 

deeltaken om 

de 

complexiteit te 

kunnen 

hanteren 

  Probleem of 

taak opdelen 

in kleinere 

deelproble-

men of 

deeltaken om 

de 

complexiteit te 

kunnen 

hanteren 

  Probleem of 

taak opdelen 

in kleinere 

deelproble-

men of 

deeltaken om 

de 

complexiteit te 

kunnen 

hanteren 

  Probleem of 

taak opdelen 

in kleinere 

deelproble-

men of 

deeltaken om 

de 

complexiteit te 

kunnen 

hanteren 

    

11 

oktober 

2018 

Lego-

League 

LL1: deze groep is 

het team wat 

meedoet aan LL 

en is alleen 

hiermee bezig 

(Her)formu-

leren van een 

probleem 

zodat een 

computer het 

kan oplossen 

LL Hulpteam: 

in deze 

workshop de 

hulptroepen 

voor LL1  

(Her)formu-

leren van een 

probleem 

zodat een 

computer het 

kan oplossen 

OSO-bots (Her)formu-

leren van een 

probleem 

zodat een 

computer het 

kan oplossen 

Nutteloze 

machine 

maken 

(Her)formu-

leren van een 

probleem 

zodat een 

computer het 

kan oplossen 

Program-

meren met 

IFTT 

Auto-

matisering  

      Probleem of 

taak opdelen 

in kleinere 

deelprobleme

n of deeltaken 

om de 

complexiteit te 

kunnen 

hanteren 

  Probleem of 

taak opdelen 

in kleinere 

deelprobleme

n of deeltaken 

om de 

complexiteit te 

kunnen 

hanteren 

  Probleem of 

taak opdelen 

in kleinere 

deelprobleme

n of deeltaken 

om de 

complexiteit te 

kunnen 

hanteren 

      Algoritmes en 

procedures  
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Datum 

 

Thema Workshop 1 Doelen Workshop 2 Doelen Workshop 3 Doelen Workshop 4 Doelen Workshop 5 Doelen 

15 

novem-

ber 

2018 

Lego-

League 

LegoLeague 

Team 1: deze 

groep is het team 

wat meedoet aan 

LegoLeague en is 

alleen hiermee 

bezig 

(Her)formu-

leren van 

een 

probleem 

zodat een 

computer 

het kan 

oplossen 

LegoLeague 

Hulpteam: in 

deze 

workshop de 

hulptroepen 

voor 

LeagoLeague 

Team 1 

(Her)formu-

leren van een 

probleem 

zodat een 

computer het 

kan oplossen 

OSO-bots (Her)formu-

leren van een 

probleem 

zodat een 

computer het 

kan oplossen 

3D-printing (Her)formu-

leren van een 

probleem 

zodat een 

computer het 

kan oplossen 

Van een 

probleem de 

gegevens 

verzamelen, 

analyseren en 

visualiseren 

Gegevens 

verzamelen, 

analyseren en 

visualiseren 

      Probleem of 

taak opdelen 

in kleinere 

deelproble-

men of 

deeltaken 

om de 

complexiteit 

te kunnen 

hanteren 

  Probleem of 

taak opdelen 

in kleinere 

deelproble-

men of 

deeltaken om 

de 

complexiteit 

te kunnen 

hanteren 

  Probleem of 

taak opdelen 

in kleinere 

deelproble-

men of 

deeltaken om 

de 

complexiteit te 

kunnen 

hanteren 

        

13 

decem-

ber 

2018 

 
Blue-bot: 

Vloerrobot die 

geschikt is om 

door middel van 

programmeren 

een doel te laten 

bereiken. Kan tot 

max 40 stappen 

onthouden. Los 

te gebruiken of in 

combinatie met 

een speelmat. 

Door Edubot zijn 

bij de robots 

opdrachtenkaart

en ontwikkeld 

die vrij te 

gebruiken zijn. 

Parallellisatie Onderzoeken: 

leerlingen 

krijgen een 

probleem 

voorgescho-

teld en gaan 

een klein 

onderzoekje 

doen, waarbij 

de computer 

hun helpt om 

de gegevens 

te 

verzamelen 

Gegevens 

verzamelen 

Van een 

probleem de 

gegevens 

verzamelen, 

analyseren en 

visualiseren 

Gegevens 

verzamelen, 

analyseren en 

visualiseren 

Minecraft Simulatie en 

modellering 

Route maken Simulatie 
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Datum 

 

Thema Workshop 1 Doelen Workshop 2 Doelen Workshop 3 Doelen Workshop 4 Doelen Workshop 5 Doelen 

10 

januari 

2019 

 
Minecraft Simulatie en 

modellering 

Flow-chart: 

van een 

keuzeproces 

maken 

leerlingen 

een stappen-

schema en 

uiteindelijk 

een flowchart 

Abstractie Complexe 

taak opdelen 

in deeltaken 

en gelijktijdig 

uit laten 

voeren 

Parallellisatie Program-

meren met 

IFTT 

Auto-

matisering  

Rekenen met 

Excel 

Auto-

matisering 

  
 

Presenteren met 

behulp van Prezi 

Gegevens 

analyseren 

Raspberry-Pi Auto-

matisering 

Power-Bi Gegevens 

visualiseren 

Presentatie 

maken die 

automatisch 

loopt 

Auto-

matisering  

Complexe 

taak opdelen 

in deeltaken 

en gelijktijdig 

uit laten 

voeren 

Parallellisatie 

   
Gegevens 

visualiseren 

        

7 maart 

2019 

 
Modelbouwen Van een 

gegeven een 

model 

kunnen 

maken 

Van een 

recept naar 

stappenplan 

Algoritmes en 

procedures 

Onderzoeken Gegevens 

verzamelen 

Abstractie Complexe taak 

opdelen in 

deeltaken en 

gelijktijdig uit 

laten voeren 

Wat gebeurt 

er met de 

ovale 

kettingblad 

(op de fiets)? 

Simulatie 

 

 

 



 

 
 

  



 

 

 

 
Dit is een uitgave van TechYourFuture 

TechYourFuture is een expertisecentrum dat zich richt op het professionaliseren van het onderwijs op 

het gebied van bèta, wetenschap en technologie en die samen met het werkveld praktijkgericht 

onderzoek uitvoert. We leggen de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven met als doel: 

 meer en betere  technici. 

 

TechYourFuture is een samenwerking van Saxion, Universiteit Twente en Windesheim, mede mogelijk 

gemaakt door de provincie Overijssel. 

 

www.techyourfuture.nl 
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