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Voorwoord 

TechYourFuture en het lectoraat Onderwijsinnovatie & ICT van Hogeschool Windesheim zetten zich 

samen in om vanuit de onderwijskant bij te dragen aan het stimuleren van de keuze van leerlingen voor 

profielen waarin ICT een grote rol speelt. Onderwijs rondom Computational Thinking (CT) kan hierin een 

rol spelen, omdat CT eraan bij kan dragen dat vmbo-leerlingen hun profielkeuze baseren op een goed 

beeld van de ICT-sector als een aantrekkelijke toekomstige beroepssector. CT is een van de 21-eeuwse 

vaardigheden die noodzakelijk wordt geacht voor iedereen om te kunnen participeren in de maatschappij 

in het algemeen. In dit document volgen we de definitie van CT van het Ontwikkelteam Digitale 

Geletterdheid (curriculum.nu):  

 

Het TechYourFuture-project Computational Thinking voor het vmbo beoogt dat vmbo-leerlingen hun 

profielkeuze baseren op een goed beeld van de ICT-sector als een aantrekkelijke toekomstige 

beroepssector. In dit project heeft het docentontwerpteam TechYourFuture regio Twente 

voorbeeldmaterialen rondom Computational Thinking ontwikkeld die inzetbaar zijn in diverse 

beroepssectoren en die aansluiten bij de ICT-kennis en -vaardigheden die belangrijk zijn in deze sectoren. 

De voorbeeldmaterialen voldoen aan de volgende criteria: 

 Relevantie: een CT-module sluit aan bij diverse beroepssectoren en de daarin relevante ICT 

kennis/vaardigheden. 

 Praktische bruikbaarheid: een CT-module is bruikbaar in de beschreven context (vmbo-niveau, 

onderbouw en/of bovenbouw, profiel, CT-niveau, groepskenmerken zoals grootte). 

 Aantrekkelijkheid: een CT-module is aantrekkelijk voor alle leerlingen in het vmbo, dus niet alleen 

voor mannelijke leerlingen in technische- of ICT profielen. 

 Betekenisvol: een CT-module draagt, met het oog op de toekomstige profielkeuze, bij aan de 

ontwikkeling van een goed beeld van de ICT-sector als een aantrekkelijke toekomstige beroepssector. 

Voor u ligt een tweetal concreet uitgewerkte CT-modules, elk bestaande uit een verantwoording en een 

uitwerkte lesopzet inclusief achtergrondinformatie voor de docent. De eerste CT module 

Bakkerijtechnieken start vanuit het vak en maakt vanuit vakconcepten- en processen de koppeling naar 

Computational Thinking. De werkwijze gaat van concreet naar abstract. De tweede CT module ‘Probleem 

oplossen’ werkt andersom. Van abstract naar concreet. Hierbij wordt vanuit Computational Thinking de 

vertaalslag naar de concrete beroepspraktijk gemaakt.  

We hopen dat u gaat experimenteren met de CT-modules. Het aangereikte voorbeeldmateriaal van 

Bakkerijtechnieken is eenvoudig in te vullen met andere vakinhouden. Het voorbeeldmateriaal voor de 

module ‘Probleem oplossen’ is eenvoudig uit te breiden met koppelingen naar andere beroepscontexten.  

We zijn erg benieuwd naar uw ervaringen, inzichten en suggesties!   

Computational Thinking is het oplossen van problemen, het ontwerpen van systemen en het 

begrijpen van menselijk gedrag, gebruik makend van concepten en werkwijzen uit de informatica, 

werkend vanuit een persoonlijk perspectief. 

https://www.techyourfuture.nl/a-1116/computational-thinking-voor-het-vmbo
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Voorbeeldmodule 1: CT in de bakkerij! 

Voorbeeldmodule 1 is gericht op het integreren van Computational Thinking bij Bakkerijtechnieken. De 

beroepscontext komt overeen met de onderwijsrichting Horeca, Bakkerij, Recreatie (HBR). HBR is een 

richting waar leerlingen vaak ‘onbewust’ bezig zijn met CT. Zijn ze bijvoorbeeld werkzaam in de horeca? 

Dan is er geregeld sprake zijn van ‘probleem oplossend werken’, meestal ad hoc. In deze module gaan 

Leerlingen Bakkerij expliciet aan de slag met CT in hun eigen beroepscontext. De volgende casus staat 

centraal:  

De leerling moet iets bakken maar uiteindelijk is het resultaat niet goed. Wat is er fout gegaan 

en kan de leerling dit zelf herkennen? Een docent is niet in staat om bij elke individuele student of 

leerlinggroep langs te gaan om uit te leggen wat het probleem is. Leerlingen moeten zelf 

controlemomenten inbouwen. Dit kan m.b.v. zintuigelijke ervaringen, zoals ruiken, voelen, 

proeven.  

 

Er wordt in deze module een beroep gedaan op CT-vaardigheden en algemene vaardigheden: 

 CT: probleem (her)formuleren, verzamelen, analyseren, visualiseren, probleem-decompositie, 

abstraheren, algoritmes en procedures, automatiseren, simuleren en modelleren, parallellisatie 

en testen.  

 Algemeen: communiceren, puzzelen, (zelf-)discipline, onderzoeken, doorzettingsvermogen, 

samenwerken. 

 

Groepskenmerken vmbo-niveau BB en KB – bovenbouw 

vmbo-profiel HBR 

groepsgrootte min / max: 2 / 30 

CT-kenmerken 
 beginner 

gegevens verzamelen, ordenen; enkelvoudig 
probleem; gebruiken van oplossingen 

 gemiddeld 

plus  
patronen herkennen, abstraheren; meervoudig 
probleem; aan elkaar rijgen van (verschillende) 
bestaande oplossingen 

 gevorderd  
plus  
parallel geschakelde problemen; creëren van 
oplossingen 

Verantwoording  

Door alle CT-modules die een school aanbiedt in een overzicht als hieronder samen te brengen kan 

zichtbaar worden gemaakt hoe de spreiding is: over de vmbo-niveaus, over de CT-niveaus, en over de 

CT-vaardigheden. 

 BB KB GL/TL doorstroom mbo 

beginner     

gemiddeld     

gevorderd x x   
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In voorgaande tabel is weergegeven waar deze CT-module in het curriculum kan worden geplaatst. In de 

cellen is weergegeven aan welke CT-vaardigheden (zie ook website SLO) wordt gewerkt. Dat kan op 

verschillende niveaus: 

- beginner: probleem (her)formuleren, gegevens verzamelen, gegevens ordenen;  

enkelvoudig probleem; gebruiken van oplossingen; 

- gemiddeld: plus analyseren, visualiseren, patronen herkennen, probleemdecompositie,  

abstraheren, algoritmes en procedures, automatisering en testen;  

meervoudig probleem; aan elkaar rijgen van (verschillende) bestaande oplossingen; 

- gevorderd:  plus simulatie en modellering, fouten opsporen en oplossen, parallellisatie; 

parallel geschakelde problemen; creëren van oplossingen. 

 

Inhoudelijke verantwoording 

In deze module wordt vanuit een vak-context de vertaalslag gemaakt van procedureel werken binnen dit 

vak naar meer procedureel denken (met het accent op voorbereidend werken) in de context van 

Computational Thinking. 

 

Leerpsychologische verantwoording 

Voor vmbo leerlingen lijkt het eenvoudiger om vanuit concrete situaties naar een hoger abstractieniveau 

te gaan, dan andersom. 

 

Pedagogische/didactische verantwoording 

Er is voor gekozen om dicht bij de belevingswereld van de leerlingen te blijven (profiel Horeca, Bakkerij 

en Recreatie). De vaktermen zullen bekend zijn en kunnen gebruikt worden om daaraan de CT termen te 

koppelen. 

  

http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmatig-leerplankader
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Opzet module 
De algemene opzet van de module ‘CT in de bakkerij’ wordt hier besproken, waaronder het leerdoel, de 

voorbereiding, de didactische en pedagogische aanwijzingen en de lesopzet. Deze algemene opzet kan 

aangepast worden aan een specifieke school- of klassencontext. 

Leerdoel 

In deze module wordt gewerkt aan individuele en groepsdoelen, namelijk: 

 Individueel: De leerling werkt aan een vakprobleem; om dit probleem op te lossen zet hij/zij 

CT-vaardigheden in (namelijk probleem-decompositie, verzamelen en analyseren van data, 

ontdekken van algoritmes en procedures, testen). 

 Groep:  De groep werkt aan een vakprobleem; om dit probleem op te lossen zet de 

groep vaardigheden in met betrekking samenwerken, communiceren en CT-vaardigheden 

(namelijk probleem-decompositie, verzamelen en analyseren van data, parallellisatie, algoritmes 

en procedures, testen).  

Voorbereiding 

 De voor het vak benodigde materialen klaarleggen in de juiste hoeveelheden en indien nodig 

machines bedrijfsklaar maken. 

 Leerlingenbladen in de juiste aantallen beschikbaar maken.  

 Groepsindeling maken. 

 Mogelijke aanvulling: de afzonderlijke stappen uit het stappenplan plastificeren, waarmee leerlingen 

het werkschema als “algoritme” kunnen visualiseren. Aandacht voor volgorde en parallelle 

processen (bv. oven tijdig aan). 

Didactische en pedagogische aanwijzingen 

De leraar is gedurende de gehele les een rolmodel. Dit kan met name zichtbaar worden in het gebruik 

van de intermezzo’s, waarbij met name de koppeling tussen vakprocessen en CT-vaardigheden in het 

leerlinghandelen zal moeten worden geëxpliciteerd, maar zeker ook in het docenthandelen. 

Bijvoorbeeld: er doet zich een probleem voor: deeg te warm. Docent laat op dat moment zien door 

hardop te denken, alle handelingen voor te doen en deze van een toelichting te voorzien, hoe hij dit 

probleem oplost. 

 

Maak groepjes van 3 à 4 leerlingen, zodat er voor iedere leerling ruimte is voor inbreng. Zorg bij de 

groepsindeling dat er voor iedere leerling een rol op zijn of haar eigen niveau is (berekenen 

hoeveelheden, wegen, afwassen, kneden etc.), denk ook aan het verschil tussen uitvoerende en 

aansturende vaardigheden. In deze les module zijn de grootste knelpunten voor leerlingen: 

 Berekenen hoeveelheden (bij afwijkingen van het recept, bij variatie in de eenheden) en 

afwegen van ingrediënten. 

 De werkvolgorde en met name de parallelle processen. 

 Invloed van de temperatuur op tussen- en eindproduct. 
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Lesopzet 

De voorbeeldmodule bestaat uit vier lessen. In les 1 staat de voorbereiding centraal, in les 2 de 

productie en presentatie, in les 3 automatisering en procedures en in les 4 trail and error. Les 4 is 

speciaal voor 4e klas leerlingen. Zij maken voorbeeldmateriaal voor jongerejaars leerlingen. Doel voor de 

4e klas leerlingen is dat zij zich bewust zijn van de CT vaardigheden testen en debuggen. De leraar 

verkrijgt hiermee producten waarmee jongerejaars leerlingen hun tussen- en eindproducten kunnen 

controleren.  

 

Inleiding 

Start de module met twee voorbeeldcasussen en laat leerlingen hierover meedenken.  

 

Voorbeeld 1: restaurant 

Denk eens aan een drukke avond in een restaurant. Van tevoren zijn er standaard besteksetjes gemaakt 

en halverwege de avond blijkt dat deze op zijn. Dan ben je te laat en heb je een probleem. Hoe zou je dit 

probleem kunnen ondervangen en/of wat zou je kunnen doen om dit probleem op te lossen?  

 

Voorbeeld 2: bakkerij 

Stel je hebt deeg gemaakt en klaargezet zodat het kan rijzen, maar het deeg is mislukt en komt niet 

omhoog. Waar kan het aan liggen? Je kunt de stappen opnieuw doorlopen en controleren of je iets bent 

vergeten: 

 Heb je alle ingrediënten wel gebruikt? Of liggen de eieren nog op de werkbank?  

 Is de rijskast/oven wel op temperatuur?  

 

Vervolgens gaan ze aan de slag met de opdracht. Deze staat hieronder per les beschreven. 



 
 

 

Kern 

 Instructie 

De opbouw van de instructie is weergegeven in de volgende tabel 

Inhoud Materialen 

1 Les 1 Voorbereidende werkzaamheden en benodigdheden; schrijf een productieplan 
Recepten zijn stappenplannen om een product te kunnen maken. Bestaat een recept uit twee delen, bijvoorbeeld 

taartbodem en taartvulling, dan zul je controlemomenten voor beide delen invoeren om tot een goed eindproduct te 

komen.   
 

Maak een stappenplan waarin je de voorbereidingen voor les 2, productie, treft, zodat je heel snel alles tevoorschijn kunt 

halen en met de productie kunt starten. Kijk goed naar het recept en bedenk welke  benodigdheden aanwezig moeten zijn in 

de juiste hoeveelheid, welke werkzaamheden je moet doen en in welke volgorde. Noteer dit in het  stappenplan voor de 

productie.  

 

Probleem formuleren & gegevens verzamelen 

Wat moet je maken? Wat moet je bakken, wat heb je daarvoor nodig, welke ingrediënten heb je nodig en welke 

gereedschappen? 

 
Gegevens analyseren 

Omzetten van een algemeen recept naar een specifiek recept. Dus recept van één persoon omzetten naar een recept voor 

het gevraagde aantal  personen. 

Heb je alles? Bakblik groot genoeg? Genoeg ingrediënten?  

 

Probleem-decompositie & abstractie 

Productieplan maken.  

Leerlingwerkblad 1 

(download) 

2 Les 2 Productie en presentatie  
 

Probleem (her)formuleren & gegevens verzamelen 
Je moet een taart/broodje bakken – wat zijn de stappen? 
Recept, benodigdheden en werkplek klaar voor gebruik? Heb je het productieplan?  

Leerlingwerkblad 2 

(download) 

https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Projecten/P86/Leerlingwerkblad_1_CT_in_de_bakkerij.docx
https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Projecten/P86/Leerlingwerkblad_2_CT_in_de_bakkerij.docx
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Probleem-decompositie & abstractie 

Voer het productieplan uit om het doel te bereiken. 
 

Automatiseren, testen (gegevens verzamelen) en modelleren 
Is het gelukt, tevreden over de tussenproducten en het eindproduct? Gebruik je zintuigen! Vergelijk met andere groepjes. 

3 Les 3 Automatisering en procedures 

 

Start met de “’s morgens opstaan” routine. 

Je wordt wakker. Wat doe je precies? Laat een leerling hardop vertellen wat hij doet nadat de 

wekker gaat. Reageer op iedere opmerking met een vraag of er niet iets is overgeslagen. 

Bijvoorbeeld. Als de leerling zegt “ik kleed mij aan”, dan vraagt de docent “gaat de wekker nog 

steeds?” of “doe je dat liggend in bed?” of “houd je de pyjama aan onder je kleding?”. 

Doel is dat de leerling zich bewust wordt van impliciete handelingen. Handelingen die wel nodig zijn om tot een goed 

eindresultaat te komen.  

 
Gegevens verzamelen en analyseren 

Wat kan je verbeteren aan je proces?  

 
Algoritmes en procedures 

Wat kan je de volgende keer opnieuw gebruiken? 

 

Automatiseren en modelleren 

Wat is je globale stappenplan/productieplan voor alles wat je bakt?  

Leerlingwerkblad 3 

(download) 

4 Les 4 Trial and error (alleen geschikt voor 4e klas) 

 

De docent vertelt iedere leerling welke fout hij/zij expres gaat maken:  

- Ingrediënt vergeten 

- Ingrediënt in de verkeerde hoeveelheid 

- Verkeerde instelling van een machine (tijd/temperatuur) 

- Stappenplan niet goed/niet compleet gevolgd. 

 

Leerlingwerkblad 4 

(download) 

https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Projecten/P86/Leerlingwerkblad_3_CT_in_de_bakkerij.docx
https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Projecten/P86/Leerlingwerkblad_4_CT_in_de_bakkerij.docx
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Algoritmes, procedures en automatisering, testen en debuggen 

Je gaat voor hetzelfde recept mogelijke fouten uitwerken en documenteren. 

 
Simuleren en gegevens visualiseren  
(Parallellisatie wanneer we allemaal hetzelfde gaan doen en ieder groepje vergeet iets anders) 

Deze fouten voer je uit en leg je vast (bv. eieren vergeten, te snelle gisting). 

 

Algoritmes, procedures en parallellisatie 

Waar kun je in het productieplan controlemomenten invoeren om fouten tegen te gaan? Wat kun je efficiënter doen? 

Bijvoorbeeld: eerder de oven aan? Taken anders verdelen? 

 

Les maken voor leerlingen 3e klas (kun je het productieplan versimpelen?) 

 

 Leerlingactiviteiten  

In de tabel is opgenomen welke activiteiten de leerlingen uitvoeren bij de verwerving en verwerking van de inhouden. Hierbij zijn kritieke 

activiteiten voor de ontwikkeling van CT-vaardigheden (Barendsen, 2019) geborgd. 

 

 Intermezzo 

Het is belangrijk om CT-activiteiten en -vaardigheden expliciet te herkennen, benoemen en te herhalen. In de lesbladen wordt hiervoor 

regelmatig even een pas op de plaats gemaakt. 
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Afsluiting 

In CT-modules wordt expliciet gewerkt aan de ontwikkeling van CT-vaardigheden. Voor iedere leerling kan zijn/haar ontwikkeling zichtbaar 

worden gemaakt door onderstaande rubric in te vullen na elke CT-module die is afgesloten. De SLO-CT-vaardigheden vormen de 

beoordelingscriteria, die zijn omschreven voor 4 beheersingsniveaus (niet aanwezig > beginner > gemiddeld > gevorderd). De omschrijvingen 

zijn gebaseerd op het beoordelingsmodel voor ‘problem solving skills’ van Hesse, Care, Buder, Sassenberg en Griffin (2015). Daarnaast is er 

een uitloopniveau (laatste kolom, Extra – maatwerk?): hierin kan de docent zelf verwoorden in welk opzicht de leerling eventueel boven het 

niveau ‘gevorderd’ uitstijgt. 

De beoordeling heeft vooral een formatieve functie. Door de rubric op meerdere momenten (binnen en/of buiten deze CT-module) te 

gebruiken ontstaat zicht op de ontwikkeling van de individuele leerling. 

 

SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator Niet aanwezig Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

Probleem 

(her)formuleren 

 

Beschrijft het 

probleem in eigen 

woorden. 

Probleem wordt 

niet onderkend 

zoals het zich 

voordoet.  

Probleem is 

onderkend zoals 

het zich 

voordoet.  

Probleem is 

onderkend en 

ook de 

consequenties 

worden 

benoemd. 

Probleem is 

onderkend, 

consequenties 

worden benoemd en 

mogelijke 

oplossingsrichtingen. 

 

Gegevens 

verzamelen 

Verzamelt 

benodigde 

informatie 

Ziet niet wat aan 

informatie nodig is. 

Herkent dat 

concrete 

informatie 

ontbreekt die op 

dat moment 

nodig is 

Herkent het 

soort informatie 

welke op dat 

moment nodig 

is. 

Herkent de 

informatie die nodig 

is voor de huidige, 

toekomstige en 

eventuele 

alternatieve 

activiteiten.   
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SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator Niet aanwezig Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

Gegevens 

analyseren 

Herkent relaties en 

verbindingen 

tussen  elementen. 

Focust niet op de 

informatie.  

Focust op losse 

stukjes 

informatie.  

Ordent en 

verbindt stukjes 

informatie.  

Ordent en 

analyseert 

informatie uit 

verschillende 

bronnen. 

… 

Gegevens 

visualiseren 

Kan gegevens 

visueel weergeven. 

Er wordt niets 

gevisualiseerd. 

Tekent 

enkelvoudige 

weergaves op 

basis van een 

voorbeeld 

Maakt 

meervoudige 

weergaves of 

modellen op 

basis van een 

voorbeeld 

Ontwerpt enkel of 

meervoudige 

weergaves of 

modellen. 

 

Probleem-

decompositie 

Kan een probleem 

opdelen in kleine 

onderdelen.  

Probleem wordt 

niet onderkend 

zoals het zich 

voordoet. 

Probleem wordt 

als een geheel 

benaderd. 

Probleem is 

onderverdeeld in 

subtaken.  

Herkent de 

noodzakelijke 

sequentie van 

subdiaken.  

… 

Abstractie 

 

Stelt een duidelijk 

doel voor 

probleemoplossing. 

Stelt geen doelen.  Stelt een 

algemeen doel 

zoals taak 

afronding.  

Stelt doelen voor 

subtaken.  

Stelt doelen waarbij 

de relatie tussen 

subdoelen erkend 

wordt.  

… 

Algoritmes en 

procedures 

Kan een proces om 

problemen op te 

lossen 

generaliseren, 

zodat het ook bij 

andere problemen 

Ziet geen generieke 

kenmerken van 

probleemoplossing. 

Herkent 

generieke 

elementen, maar 

zet deze niet om 

in een 

oplossingsregel. 

Herkent 

generieke 

elementen. Zet 

deze met een 

hulpmiddel om 

in een 

oplossingsregel. 

Herkent generieke 

elementen. Zet deze 

zelfstandig om in 

een oplossingsregel. 
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SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator Niet aanwezig Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

toegepast kan 

worden. 

Automatisering 

en testen1 

Kan stappen zetten 

om repetitieve 

taken effectiever 

en efficiënter uit te 

voeren (eventueel 

met behulp van de 

computer). 

Herkent de 

repetitieve taken 

niet. 

Herkent de 

repetitieve 

taken, maar ziet 

geen 

mogelijkheid om 

deze effectiever 

en efficiënter uit 

te voeren.  

Herkent de 

repetitieve 

taken, ziet met 

hulp 

mogelijkheden 

om deze 

effectiever en 

efficiënter uit te 

voeren. 

Herkent de 

repetitieve taken, 

ziet zelfstandig 

mogelijkheden om 

deze effectiever en 

efficiënter uit te 

voeren. 

 

 Implementeert 

mogelijke 

oplossingen voor 

een probleem en 

bekijkt de 

voortgang. 

Ze beginnen, maar 

passen de opdracht 

niet toe.  

Trial & Error 

handelingen: 

uitproberen.  

Doelgerichte 

opeenvolging 

van handelingen.  

Systematisch alle 

mogelijke 

oplossingen 

verkennen.  

…. 

Simulatie en 

modellering en 

fouten opsporen 

en oplossen1 

Kan met een 

simulatie of een 

model een 

oplossingsrichting 

weergeven. 

Is niet in staat om 

een simulatie of 

model te maken. 

Bouwt een 

simulatie of een 

model na. 

Ontwerpt aan de 

hand van een 

voorbeeld een 

eenvoudig 

model of 

simulatie. 

Ontwerpt een eigen 

model of simulatie. 

 

                                                           
1 Cursief: aanvulling ten opzichte van SLO-CT-vaardigheden (Van der Linde, Van Aar, & Voogt, 2017). 
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SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator Niet aanwezig Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

 Is in staat fouten 

op te sporen en op 

te lossen. 

Snapt niet waarom 

het fout gaat 

Herkent één 

mogelijke reden 

van de fout. De 

aanpak om tot 

foutoplossing te 

komen is nog 

niet 

gestructureerd 

Herkent 

meerdere of 

zelfs alle 

mogelijke 

redenen van de 

fout. De aanpak 

om tot 

foutoplossing te 

komen is nog 

niet 

gestructureerd 

Doorloopt stap voor 

stap alle mogelijke 

oorzaken voor de 

fout en probeert 

deze uit te sluiten 

… 

Parallellisatie Kan meerdere 

taken gelijktijdig 

organiseren en uit 

laten voeren 

(eventueel met 

behulp van de 

computer) 

Is niet in staat om 

meer dan een taak 

uit te voeren. 

Organiseert of 

realiseert twee 

eenvoudige 

taken 

tegelijkertijd. 

Organiseert of 

realiseert twee 

taken 

tegelijkertijd. 

Organiseert of 

realiseert meerdere 

(complexe) taken 

tegelijkertijd. 

 

 



 
 

Voorbeeldmodule 2: Problemen oplossen 

In allerlei beroepscontexten worden producten gemaakt. Het komt regelmatig voor dat het eindproduct 

niet aan de verwachtingen voldoet. Vaak komt dat doordat opdrachtgever en uitvoerder elkaar niet goed 

begrepen hebben of ze hebben elkaar niet voldoende (kwalitatief) bevraagd. Door de juiste vragen te 

stellen wordt het mogelijk om een probleem te expliciteren en daarmee te voorkomen dat het 

eindproduct niet voldoet. In deze module staat het ‘problemen oplossen’ centraal door middel van het 

spel ‘Zendo’.  

 

Het spel Zendo draait om een vraagstuk welke door inductief redeneren opgelost moet worden. 

Centraal staat het ontdekken van een regel. Hiervoor worden bouwwerken gemaakt van figuurtjes in 

diverse kleuren, vormen en maten. De spelleider bedenkt een geheime regel en concretiseert die door 

twee bouwwerken te maken van deze figuurtjes (variërend in kleur, vorm en maat). Het ene bouwwerk 

voldoet aan de regel, de andere breekt de regel. Bijvoorbeeld: Er moet een piramide met de kleur rood 

in het bouwwerk zitten. Het ene bouwwerk heeft de rode kleur wel. Het andere bouwwerk bevat die 

rode kleur niet. Het doel van de groep is om gezamenlijk de regel te ontdekken.  

 

Groepskenmerken vmbo-niveau alle (adaptief) 
bovenbouw 

vmbo-profiel Alle 

groepsgrootte min / max: 6 / 12  

CT-kenmerken 
 beginner 

gegevens verzamelen, ordenen; enkelvoudig 
probleem; gebruiken van oplossingen 

 gemiddeld 

plus  
patronen herkennen, abstraheren; meervoudig 
probleem; aan elkaar rijgen van (verschillende) 
bestaande oplossingen 

 gevorderd  
plus  
parallel geschakelde problemen; creëren van 
oplossingen 

 

Verantwoording  

Door alle CT-modules die een school aanbiedt in een overzicht als hieronder samen te brengen kan 

zichtbaar worden gemaakt hoe de spreiding is: over de vmbo-niveaus, over de CT-niveaus, en over de 

CT-vaardigheden. 

 

 BB KB GL/TL doorstroom mbo 

beginner     

gemiddeld x x x X 

gevorderd     
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In voorgaande tabel is weergegeven waar deze CT-module in het curriculum kan worden geplaatst. In de 

cellen is weergegeven aan welke CT-vaardigheden (http://curriculumvandetoekomst.slo.nl/21e-eeuwse-

vaardigheden/digitale-geletterdheid/computational-thinking/voorbeeldmatig-leerplankader) wordt 

gewerkt. Dat kan op verschillende niveaus: 

- beginner: probleem (her)formuleren, gegevens verzamelen, gegevens ordenen;  

enkelvoudig probleem; gebruiken van oplossingen; 

- gemiddeld: plus analyseren, visualiseren, patronen herkennen, probleemdecompositie,  

abstraheren, algoritmes en procedures, automatisering en testen;  

meervoudig probleem; aan elkaar rijgen van (verschillende) bestaande oplossingen; 

- gevorderd:  plus simulatie en modellering, fouten opsporen en oplossen, parallellisatie; 

parallel geschakelde problemen; creëren van oplossingen. 

 

Inhoudelijke verantwoording 

In deze module wordt vanuit het conceptuele kader CT terug geredeneerd naar de procedures in een 

specifieke beroepscontext.  

 

Leerpsychologische verantwoording 

Voor vmbo leerlingen lijkt het eenvoudiger om vanuit concrete situaties naar een hoger abstractieniveau 

te gaan dan andersom. Het spelelement in deze module helpt om het abstracte, procedurele denken 

voorstelbaar te maken.  

 

Pedagogische/didactische verantwoording 

Het spelelement is hier cruciaal. Het spel draagt bij aan het concretiseren van de abstracte en 

onbekende CT vaardigheden. Daarvoor is het wel nodig om de concretisering in de beroepscontext te 

plaatsen.  

Aandachtspunt is het competitie element dat in alle spellen zit. Houd hierbij rekening met leerlingen die 

niet van spellen houden, in hun schulp kruipen of niet tegen hun verlies kunnen. 

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


 
 

Opzet module 
De algemene opzet van de module ‘Problemen oplossen’ door middel van het spel ‘Zendo’ wordt hier 

besproken, waaronder het leerdoel, de voorbereiding, de didactische en pedagogische aanwijzingen en 

de lesopzet. Deze algemene opzet kan aangepast worden aan een specifieke school- of klassencontext. 

Leerdoel 

In deze module wordt gewerkt aan individuele en groepsdoelen, namelijk: 

 Individueel: De leerling neemt actief deel aan het groepsproces, wat zichtbaar wordt in het laten 

zien van eigen ideeën, het leren herkennen van patronen en het aanbrengen van kleine 

wijzigingen daarin. De leerling leert dat het nemen van kleine stappen een manier is om een 

ongedefinieerd probleem te duiden en tot probleemoplossing te komen.  

 Groep: Door gezamenlijk een set van “vragen”/”ideeën” te formuleren ontstaat er inzicht in 

visuele patronen. Hierbij worden vaardigheden ontwikkeld op het terrein van helder 

communiceren, luisteren naar elkaar en elkaars inbreng waarderen. 

 

Voorbereiding 

 Het spel klaarzetten en de tafelopstelling realiseren. 

 Zorg dat de spelleider zich het spel goed eigen gemaakt heeft.  

 De spelleider moet een aantal regels hebben bedacht die aansluiten bij het niveau van de 

leerlingen. Stap niet in de valkuil om te complexe regels te bedenken. 

 Eventuele groepsindeling maken. Denk na over een homogene of juist heterogene 

groepssamenstelling.  

 

Didactische en pedagogische aanwijzingen 

De leraar is gedurende de les de spelleider. In een later stadium, bij oudere leerlingen of op de hogere 

niveaus, zou ook een leerling spelleider kunnen zijn.  

Maak gebruik van de intermezzo’s: het is cruciaal dat de docent de koppeling legt tussen spel en 

beroepscontext.  

 

Maak groepjes van maximaal 3 leerlingen. Grotere groepen beperken de deelname mogelijkheid in het 

bouwen. Waarborg door de groepsindeling dat samenwerking centraal staat. Dat vereist een 

gebalanceerde groepssamenstelling.  

 

In deze les zijn de grootste knelpunten, waar kans op persoonlijk falen bestaat:  

- De rol van de spelleider: zelf te onbekend met het spel, geeft te complexe opdrachten of kan niet 

snel bepalen of een bouwwerk goed of fout is. 

- Opdrachten die te complex zijn voor de doelgroep. 
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- Samenwerking lukt niet, bijvoorbeeld doordat een leerling veel sneller is in het vinden van de regel 

dan anderen of omdat een leerling zijn oplossing niet hardop durft te noemen. 

- Er wordt geen koppeling gelegd met de beroepscontext, waardoor het spel alleen maar een 

oppervlakkig spel blijft. 
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Lesopzet 

Het verloop van elke les is te vinden in deze lesopzet. 

 

Inleiding 

De module begint met één of meerdere voorbeeldcasussen die worden besproken met de leerlingen:  

 

Ik kom bij een bakker en wil een feestelijke taart bestellen voor mijn broer die geslaagd is. Als ik 

de taart ophaal, dan staat daar een roze taart met bloemetjes en hartjes. Die gaat mijn broer niet 

leuk vinden! De bakker had hier door moeten vragen voor wie de taart bedoeld is en voor welke 

gelegenheid. 

 

Een bedrijfje wil een website door jou laten ontwikkelen. Ze zeggen dat ze een eenvoudige layout 

willen hebben. Jij hebt wel een idee en gaat aan het werk. Bij de oplevering blijkt dat jouw layout 

als saai wordt ervaren, terwijl jij dacht dat je een eenvoudige layout toegepast had. Het woord 

“eenvoudig” had hier bevraagd moeten worden. 

 

Wanneer mensen samen aan een product werken is het belangrijk om te weten wat er van elkaar 

verwacht mag worden. Wanneer het mis gaat moet je om tafel om te kijken wie iets op een andere 

manier moet gaan doen, of wie misschien het probleem niet helemaal goed heeft begrepen.  

 

In deze casussen moeten de volgende punten duidelijk naar voren komen: 

 Het is belangrijk om op een open manier te vragen wat een collega van plan is met zijn (of haar) 

product. Het is waardevol om te vragen “Wat gebeurt er als...?” in plaats van “Waarom heb jij 

niet...?” 

 Wanneer een klant aangeeft welk product hij/zij wil, dan is het belangrijk om vergelijkbare 

vragen te stellen. “Mag dit dan ook?” “Moet er rekening gehouden worden met…..?” “Wat is 

wel/niet mijn verantwoordelijkheid?” 

 

Deze aanpak is bruikbaar in diverse beroepscontexten. De leerling leert door het spelen van het spel 

‘Zendo’ om een vraagstuk stap voor stap te benaderen om tot een oplossing te komen. In les 1 gaan 

leerlingen meteen aan de slag met het spel.  

 

Centraal staat het ontdekken van een regel. Hiervoor worden bouwwerken gemaakt van figuurtjes in 

diverse kleuren, vormen en maten. De spelleider bedenkt een geheime regel en concretiseert die door 

twee bouwwerken te maken van deze figuurtjes (variërend in kleur, vorm en maat). Het ene bouwwerk 

voldoet aan de regel, de andere breekt de regel. Bijvoorbeeld: Er moet een piramide met de kleur rood 

in het bouwwerk zitten. Het ene bouwwerk heeft de rode kleur wel. Het andere bouwwerk bevat die 

rode kleur niet. Het doel van de groep is om gezamenlijk de regel te ontdekken.  
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Iedere leerling/groepje leerlingen bouwt een eigen bouwwerk van een aantal figuurtjes. De spelleider 

geeft aan of dat bouwwerk al dan niet aan de regel voldoet. Beide mogelijkheden zorgen voor meer 

informatie, dus voor de leerling levert iedere poging informatie op over de regel. De leerlingen laten de 

bouwwerken van iedere poging staan, waardoor na enige tijd een grotere set van bouwwerken ontstaat. 

Hierdoor kunnen de leerlingen het patroon steeds beter gaan herkennen. Dit totdat een leerling de 

juiste regel ontdekt. 

 

 

 

 



 
 

 
Kern 

 Instructie 

De opbouw van de instructie is weergegeven in de onderstaande tabel. 

Inhoud Leerlingactiviteit Materialen 

Les 1a Algemene regels van het spel: 

Groepjes van 3 leerlingen 

Benodigdheden: Zendo.  

Tafelopstelling: Ieder groepje moet zicht hebben op de tafel van de spelleider en op de 

bouwwerken van de andere leerlingen. 

 

De spelleider legt aan de hand van een eenvoudig bouwwerk uit wat de bedoeling is. Hierbij 

vertelt hij dat het alleen om de figuurtjes gaat en niet om de tafel.  

Informatieverwerving Powerpoint 

Zendo les 1 

(download) 

1b Opdracht: Maak zo verschillend mogelijke bouwwerken. Verzamelen 

1c Opdracht: Bouw twee zo gelijk mogelijke bouwwerken. 

Beperk dit tot de basis: Er moet bijvoorbeeld een rood figuurtje in zitten of er moet 1 

piramide op de kop in zitten. 

Gegevens 

visualiseren/analyseren 

Les 2a Korte herhaling bedoeling spel 

Uitleg van een regel: 

1. Wat is het omgekeerde van deze regel? 

2. Wat betekent deze regel niet? 

3. Schrijf de omgekeerde regel zo duidelijk mogelijk op. 

(her)formuleren Powerpoint 

Zendo les 2 

(download) 

2b Opdracht: Hier zijn vier bouwwerken. Twee goed, twee fout.  

Welke regels gelden niet? Waarom? 

Analyseren 

2c Hier wordt het spel voor het eerst (echt) gespeeld. 

Spelleider verzint een regel.  

Opdracht: zoek de regel uit via bouwwerken. 

Spreek de regels af wat leerlingen moeten doen als ze de regel denken te weten (direct 

roepen, opschrijven, beurt afwachten,…). 

Verzamelen, 

Analyseren, 

Testen 

Les 3a Hier wordt Zendo gespeeld zoals bedoeld: met goed/fout fiches en scores. Leerlingen spelen 

in meerdere rondes en bedenken samen hun strategie om de regel(s) te ontdekken.  

Algoritme, 

Zendo-les1.pptx
https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Projecten/P86/Zendo-les1.pdf
https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Projecten/P86/Zendo-les2.pdf
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Speel het spel nog een keer. Werkt de afgesproken strategie? Automatiseren en 

testen 

Powerpoint 

Zendo les 3 

(download) 3b Wat zijn duidelijke regels? Welke regels zijn eigenlijk niet duidelijk. Algoritme, 

Automatiseren en 

testen 

3c Wat zijn goede strategieën om een vraagstuk op te lossen en wat eigenlijk niet? 

Koppeling inductief redeneren/beroepscontext maken: Herken je deze strategieën in je 

beroepscontext? (ongeschreven regels bespreken) 

Kun je voorbeelden noemen van regels in je beroepscontext (stage/bijbaan) die onduidelijk 

zijn/waren?  

Algoritme, 

Automatiseren en 

testen 

 

 

 Leerlingactiviteiten 

In de tabel is opgenomen welke activiteiten de leerlingen uitvoeren bij de verwerving en verwerking van de inhouden. Hierbij zijn kritieke 

activiteiten voor de ontwikkeling van CT-vaardigheden (Barendsen, 2019) geborgd. 

 

 Intermezzo 

Het is belangrijk om CT-activiteiten en -vaardigheden expliciet te herkennen, benoemen en te herhalen. Hiervoor moet tijdens de les 

regelmatig even een pas op de plaats gemaakt worden om de spelactiviteiten te koppelen aan processen in de beroepscontext. 

 

  

https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Projecten/P86/Zendo-les3.pdf
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Afsluiting 

In CT-modules wordt expliciet gewerkt aan de ontwikkeling van CT-vaardigheden. Voor iedere leerling kan zijn/haar ontwikkeling zichtbaar 

worden gemaakt door onderstaande rubric in te vullen na elke CT-module die is afgesloten. De SLO-CT-vaardigheden vormen de 

beoordelingscriteria, die zijn omschreven voor 4 beheersingsniveaus (ontbreekt > beginner > gemiddeld > gevorderd). De omschrijvingen zijn 

gebaseerd op het beoordelingsmodel voor ‘problem solving skills’ van Hesse, Care, Buder, Sassenberg en Griffin (2015). Daarnaast is er een 

uitloopniveau (laatste kolom, Extra – maatwerk?): hierin kan de docent zelf verwoorden in welk opzicht de leerling eventueel boven het 

niveau ‘gevorderd’ uitstijgt. 

De beoordeling heeft vooral een formatieve functie. Door de rubric op meerdere momenten (binnen en/of buiten deze CT-module) te 

gebruiken ontstaat zicht op de ontwikkeling van de individuele leerling. 

 

SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator … Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

Probleem 

(her)formuleren 

 

Beschrijft het 

probleem in eigen 

woorden. 

Probleem wordt 

niet onderkend 

zoals het zich 

voordoet.  

Probleem is 

onderkend zoals 

het zich 

voordoet.  

Probleem is 

onderkend en 

ook de 

consequenties 

worden 

benoemd. 

Probleem is 

onderkend, 

consequenties 

worden benoemd en 

mogelijke 

oplossingsrichtingen. 

 

Gegevens 

verzamelen 

Verzamelt 

benodigde 

informatie 

Ziet niet wat aan 

informatie nodig is. 

Herkent dat 

concrete 

informatie 

ontbreekt die op 

dat moment 

nodig is 

Herkent het 

soort informatie 

welke op dat 

moment nodig 

is. 

Herkent de 

informatie die nodig 

is voor de huidige, 

toekomstige en 

eventuele 

alternatieve 

activiteiten.   
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SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator … Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

Gegevens 

analyseren 

Herkent relaties en 

verbindingen 

tussen  elementen. 

Focust niet op de 

informatie.  

Focust op losse 

stukjes 

informatie.  

Ordent en 

verbindt stukjes 

informatie.  

Ordent en 

analyseert 

informatie uit 

verschillende 

bronnen. 

… 

Gegevens 

visualiseren 

Kan gegevens 

visueel weergeven. 

Er wordt niets 

gevisualiseerd. 

Tekent 

enkelvoudige 

weergaves op 

basis van een 

voorbeeld 

Maakt 

meervoudige 

weergaves of 

modellen op 

basis van een 

voorbeeld 

Ontwerpt enkel of 

meervoudige 

weergaves of 

modellen. 

 

Probleem-

decompositie 

Kan een probleem 

opdelen in kleine 

onderdelen.  

Probleem wordt 

niet onderkend 

zoals het zich 

voordoet. 

Probleem wordt 

als een geheel 

benaderd. 

Probleem is 

onderverdeeld in 

subtaken.  

Herkent de 

noodzakelijke 

sequentie van 

subtaken.  

… 

Abstractie 

 

Stelt een duidelijk 

doel voor 

probleemoplossing. 

Stelt geen doelen.  Stelt een 

algemeen doel 

zoals taak 

afronding.  

Stelt doelen voor 

subtaken.  

Stelt doelen waarbij 

de relatie tussen 

subdoelen erkend 

wordt.  

… 

Algoritmes en 

procedures 

Kan een proces om 

problemen op te 

lossen 

generaliseren, 

zodat het ook bij 

andere problemen 

toegepast kan 

worden. 

Ziet geen generieke 

kenmerken van 

probleemoplossing. 

Herkent 

generieke 

elementen, maar 

zet deze niet om 

in een 

oplossingsregel. 

Herkent 

generieke 

elementen. Zet 

deze met een 

hulpmiddel om 

in een 

oplossingsregel. 

Herkent generieke 

elementen. Zet deze 

zelfstandig om in 

een oplossingsregel. 
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SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator … Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

Automatisering 

en testen2 

Kan stappen zetten 

om repetitieve 

taken effectiever 

en efficiënter uit te 

voeren (eventueel 

met behulp van de 

computer). 

Herkent de 

repetitieve taken 

niet. 

Herkent de 

repetitieve 

taken, maar ziet 

geen 

mogelijkheid om 

deze effectiever 

en efficiënter uit 

te voeren.  

Herkent de 

repetitieve 

taken, ziet met 

hulp 

mogelijkheden 

om deze 

effectiever en 

efficiënter uit te 

voeren. 

Herkent de 

repetitieve taken, 

ziet zelfstandig 

mogelijkheden om 

deze effectiever en 

efficiënter uit te 

voeren. 

 

 Implementeert 

mogelijke 

oplossingen voor 

een probleem en 

bekijkt de 

voortgang. 

Ze beginnen, maar 

passen de opdracht 

niet toe.  

Trial & Error 

handelingen: 

uitproberen.  

Doelgerichte 

opeenvolging 

van handelingen.  

Systematisch alle 

mogelijke 

oplossingen 

verkennen.  

…. 

Simulatie en 

modellering en 

fouten opsporen 

en oplossen1 

Kan met een 

simulatie of een 

model een 

oplossingsrichting 

weergeven. 

Is niet in staat om 

een simulatie of 

model te maken. 

Bouwt een 

simulatie of een 

model na. 

Ontwerpt aan de 

hand van een 

voorbeeld een 

eenvoudig 

model of 

simulatie. 

Ontwerpt een eigen 

model of simulatie. 

 

                                                           
2 Cursief: aanvulling ten opzichte van SLO-CT-vaardigheden (Van der Linde, Van Aar, & Voogt, 2017). 



  

  28 

SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator … Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

 Is in staat fouten 

op te sporen en op 

te lossen. 

Snapt niet waarom 

het fout gaat 

Herkent één 

mogelijke reden 

van de fout. De 

aanpak om tot 

foutoplossing te 

komen is nog 

niet 

gestructureerd 

Herkent 

meerdere of 

zelfs alle 

mogelijke 

redenen van de 

fout. De aanpak 

om tot fout-

oplossing te 

komen is nog 

niet 

gestructureerd. 

Doorloopt stap voor 

stap alle mogelijke 

oorzaken voor de 

fout en probeert 

deze uit te sluiten 

… 

Parallellisatie Kan meerdere 

taken gelijktijdig 

organiseren en uit 

laten voeren 

(eventueel met 

behulp van de 

computer) 

Is niet in staat om 

meer dan een taak 

uit te voeren. 

Organiseert of 

realiseert twee 

eenvoudige 

taken 

tegelijkertijd. 

Organiseert of 

realiseert twee 

taken 

tegelijkertijd. 

Organiseert of 

realiseert meerdere 

(complexe) taken 

tegelijkertijd. 
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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. 
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Het project Computational Thinking voor het vmbo is een samenwerking tussen TechYourFuture en het  
lectoraat Onderwijsinnovatie & ICT (Hogeschool Windesheim). In dit rapport zijn concreet uitgewerkte 
CT-modules gebundeld die het docentontwerpteam TechYourFuture regio Twente in het kader van het 

project heeft ontwikkeld. Deze CT-modules vormen voorbeeldmateriaal voor vmbo-docenten die aan de 
slag willen met CT. De modules zijn inzetbaar in diverse beroepssectoren en sluiten aan bij de ICT-kennis 
en -vaardigheden die belangrijk zijn in deze sectoren. De modules zijn getoetst op relevantie, praktische 

bruikbaarheid, aantrekkelijkheid en betekenisvolheid. 
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