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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 Zwolle 

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. 

Dit docentontwerpteam heeft verder gewerkt met de concepten en ontwerpmaterialen van een eerste 

docentontwerpteam in de regio Twente. 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: module Wet van Ohm en een module 

Spelen met Engelse taal (waarvan de opzet ook toepasbaar is voor Nederlands of een andere moderne 

vreemde taal). Beide modules starten vanuit het vak en maken vanuit vakconcepten- en processen de 

koppeling naar Computational Thinking. De werkwijze gaat van concreet naar abstract. In het 

voorliggende voorbeeldlesmateriaal is een speciale functie aan kleuren toegekend. De kleuren worden 

ingezet om het begrip van CT vaardigheden te ondersteunen: het gaat in beide voorbeeldlesmaterialen 

om kleur ondersteuning voor visualiseren, patronen herkennen, automatiseren en abstraheren. 

Bovendien wordt in de les Spelen met Engelse taal kleur ook gebruikt bij het opstellen van algoritmes. 

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


  

6

We hopen dat u gaat experimenteren met de CT-modules. De principes van dit aangereikte 

voorbeeldmateriaal zijn eenvoudig toe te passen in andere vakinhouden. We zijn erg benieuwd naar uw 

ervaringen, inzichten en suggesties!   
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Voorbeeldmodule 1: Wet van Ohm 

Voorbeeldmodule 1 is gericht op het automatiseren van de Wet van Ohm. De beroepscontext komt 

overeen met vmbo profiel PIE (produceren, installeren en energie). PIE is een richting waar leerlingen 

vaak ‘onbewust’ bezig zijn met CT. Zijn ze bijvoorbeeld werkzaam in de installatietechniek? Dan is er 

geregeld sprake van ‘probleem oplossend werken’ en systematisch werken. In deze module PIE gaan 

leerlingen PIE impliciet aan de slag met CT. Processen en procedures binnen PIE worden gekoppeld aan 

CT vaardigheden, zonder dat deze voor de leerlingen expliciet in CT taal benoemd worden. Het volgende 

principe staat centraal:  

Leerlingen leren aan de hand van waterstroming de begrippen stroom, spanning, weerstand en 

vermogen aan herkenbare patronen te koppelen. De herkenbaarheid van de patronen wordt 

ondersteund door consequent kleuren te gebruiken.  

Dit principe wordt aan diverse casussen gekoppeld, waarin leerlingen moeten rekenen aan elektrische 

schakelingen.  

Bijvoorbeeld bij het aansluiten van een apparaat, het oplossen van een storing aan een elektrische 

installatie, het aansluiten van een ledje door middel van een weerstand op de arduino.  

In al deze berekeningen is de Wet van Ohm de onderliggende wetmatigheid.  

 

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

 CT: probleem (her)formuleren, verzamelen, analyseren, visualiseren, abstraheren,  

automatiseren, algoritmes, parallellisatie, testen en debuggen. 

 Algemeen: communiceren, puzzelen, doorzettingsvermogen, samenwerken. 

 

Groepskenmerken vmbo-niveau BB KB GL – bovenbouw 

vmbo-profiel PIE (ook bruikbaar voor M&T en NASK) 

Groepsgrootte min / max: 2 / 24 

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 
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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 x x   

gemiddeld x x x  

gevorderd     

 

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 gewerkt aan de CT vaardigheden, zonder deze expliciet te 

benoemen. Immers de leerlingen zijn al gewend aan hun eigen PIE jargon. De Wet van Ohm is gekozen, 

omdat begrip van deze wet nodig is om aan schakelingen te rekenen. In de onderwijspraktijk blijkt dat 

het begrip van deze wet moeilijk ontstaat, vanwege de hoge mate van abstractie.  

 

Leerpsychologische verantwoording 

Voor leerlingen is het belangrijk om betekenis te geven aan abstracte begrippen. Koppelen van abstracte 

begrippen aan herkenbare concrete situaties of begrippen draagt bij aan betekenisvol leren.  

In deze module worden kleuren gekoppeld aan abstracte begrippen. Die begrippen komen in meerdere 

vakken voor. Kleurgebruik moet consequent en consistent in het hele programma doorgevoerd worden. 

 

Pedagogische verantwoording 

Er is voor gekozen om dicht bij de belevingswereld van de leerlingen te blijven (profiel PIE). Sommen of 

berekeningen worden eerst klassikaal doorgenomen, zodat leerlingen de werkwijze voor zich zien.  

De puzzel kan in duo’s worden gespeeld en draagt zo bij aan de groepsdynamiek. Groepsindelingen die 

de kans op succeservaringen groter maken en zorgen voor een veilige sfeer zijn van belang. 

 
 

  

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 ‘Wet van Ohm’ 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 begrip en automatisering van de Wet van Ohm.  

 Groep:  Samenwerking in duo’s draagt bij aan de automatisering van de Wet van Ohm.  

Zowel individueel als in duo’s worden vaardigheden ingezet met betrekking tot samenwerken, 

communiceren, en voor wat betreft CT vaardigheden: herformuleren, visualiseren, algoritmes en 

parallellisatie.  

Voorbereiding 

 Neem de screencast van de ontwikkelaar door om een beeld te krijgen van de informatie die bij de 

Powerpoints nodig is.  

 Digibord in de klas. 

 Powerpoint klaarzetten en eventueel benodigde tools voor interactiviteit. 

 Leerlingenmateriaal (puzzels, uitwerkblad sommen) in de juiste aantallen beschikbaar maken. Om 

de puzzel te maken kun je bijgesloten bestand gebruiken. Dit bestand is geschikt voor de 

lasersnijder.  

 download 

 Duo’s samenstellen. 

Didactische en pedagogische aanwijzingen 

De leraar is gedurende de gehele les een rolmodel. Dit komt tot uiting in het constant kunnen duiden 

wat de link van praktijk of leefwereld naar de Wet van Ohm is, het stapsgewijs aanpakken van de 

berekeningen en het consequent hanteren van de kleuren. 

 

De Powerpoint wordt onder leiding van een docent doorgenomen. Het is geen zelfstudiemateriaal.  
Aandachtpunten zijn: 

 Afhankelijk van de voorkennis de Wet van Ohm, introduceren of opfrissen én plaatsen in een 
betekenisvolle context.  

 Bij elk filmpje moet de koppeling tussen de film en de begrippen uit de Wet van Ohm benoemd 
of bevraagd worden.   

 Zorg voor extra activering van de leerlingen door de inzet van interactieve tools, zoals een 
woordenwolk, korte vragen of een quiz (bv. Mentimeter, Kahoot, Socrativ, Prowise). 

 
Differentiatie mogelijkheden kunnen gevonden worden in:  

https://youtu.be/f1cUUO0Not4
https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Projecten/P86/ct_wet_van_ohm.zip
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 Het zelf laten bedenken van (extra) voorbeelden bij de begrippen.  

 De doorlooptijd van de Powerpoint (afhankelijk van niveau). 

 Aanbieden van herhalingsmogelijkheden. 

 Extra sommen voor extra oefening. 

 De opdrachten nemen toe in moeilijkheidsgraad. 

 Om de kleuren te automatiseren kunnen leerlingen ook met kleurpotlood de schema’s tekenen. 
 
Maak duo’s waarbij er voor iedere leerling ruimte is voor inbreng. In deze les zijn de grootste 
knelpunten voor leerlingen: 

 Het koppelen van de abstracte concepten aan concrete situaties.  

 De vertaalslag van de concrete situaties naar abstracte concepten. 

 Het consequent denken in kleuren: het systematisch koppelen van een kleur aan een concept. 

Lesopzet 

De voorbeeldmodule bestaat uit vijf lessen. In les 1 staan de begrippen stroom, weerstand, vermogen en 

spanning centraal inclusief de koppeling aan de kleuren. In les 2 wordt de Wet van Ohm geïntroduceerd 

en ook weer gekoppeld aan de kleuren. In les 3 en 4 worden serie- en parallelschakelingen behandeld en 

in les 5 staan metingen centraal. 

 

Inleiding 

Start de module met de begrippen (stroom, spanning, weerstand en vermogen) en vraag leerlingen of zij 

deze begrippen kennen en of zij voorbeelden hierbij kunnen noemen. Introduceer gelijk de kleuren die 

horen bij ieder begrip en zorg dat deze zo snel mogelijk gememoriseerd worden. Hiertoe kun je een paar 

kleine oefeningen gebruiken, bijvoorbeeld: 

 Gekleurde voorwerpen omhoog houden en hardop uitspreken welk begrip daarbij hoort.  

 Foto’s laten zien en via een interactieve tool leerlingen vragen welke kleur daarbij hoort.  

 

  

 



 
 

 

Kern 

 Instructie 

De opbouw van de instructie is weergegeven in de volgende tabel 

Les, inhoud Materialen 

1 Introductie begrippen en kleuren 
De docent legt de begrippen uit aan de hand van de Powerpoint, de afbeeldingen en de video en koppelt deze aan de 

kleuren.  

 

Leerlingactiviteit  

Stimuleren van informatieverwerking door:   

 bedenken van eigen voorbeelden bij de begrippen stroom, weerstand, spanning en vermogen. 

 memoriseren van de kleuren en de begrippen. 

 

CT-vaardigheden 

Verzamelen en analyseren van beelden bij de begrippen. 

Visualiseren van begrippen in kleuren. 

Automatiseren van de koppeling tussen kleur en begrippen. 

 

Powerpoint Wet van 

Ohm download 

 

 

Dia 1-9 

2 Wet van Ohm  
Uitleg Wet van Ohm, maken van puzzel en maken van sommen. 

 

Leerlingactiviteit 

Stimuleren van informatieverwerking door:  

 reproduceren van de Wet van Ohm. 

 opnieuw memoriseren van de koppeling tussen kleuren, begrippen en de eenheden. 

Scaffolden van probleemoplossen tijdens het: 

 maken van puzzels. 

 maken van sommen. 

 

CT-vaardigheden 

 Dia 10-19 

https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Projecten/P86/De_wet_van_ohm.pdf
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Probleem (her)formuleren en abstraheren in de Wet van Ohm. 

Visualiseren, automatiseren en abstraheren:  kleuren aan eenheden koppelen en verwerken in een puzzel 

3 Serie-schakeling 

De docent geeft uitleg over de serie-schakeling en maakt enkele voorbeeld sommen klassikaal. 

 

Leerlingactiviteit 

Stimuleren van informatieverwerking door:  

 reproduceren van de Wet van Ohm. 

 laten ontdekken van de specifieke kenmerken van de serie-schakeling. 

 opnieuw memoriseren van de koppeling tussen kleuren, begrippen en de eenheden. 

Scaffolden van probleemoplossen tijdens het: 

 Rekenen aan serie-schakelingen. 

Klassikale reflectie: 

 De kenmerken van de serie-schakeling door verschillende leerlingen laten uitleggen.  

 

CT-vaardigheden 

probleem (her)formuleren, analyseren en abstraheren in de Wet van Ohm.  

Visualiseren,  automatiseren, algoritmes om duidelijk te maken hoe een serie-schakeling functioneert. 

 

Dia 20-29 

4 Parallel-schakeling 

De docent geeft uitleg over de parallel-schakeling en maakt enkele voorbeeld sommen klassikaal. 

 

Leerlingactiviteit 

Stimuleren van informatieverwerking door:  

 reproduceren van de Wet van Ohm. 

 laten ontdekken van de specifieke kenmerken van de parallel-schakeling. 

 opnieuw memoriseren van de koppeling tussen kleuren, begrippen en de eenheden. 

Scaffolden van probleemoplossen tijdens het: 

 rekenen aan parallel-schakelingen. 

Klassikale reflectie: 

 de kenmerken van de parallel-schakeling door verschillende leerlingen laten uitleggen.  

 vergelijking tussen serie- en parallel-schakeling. Laat leerlingen de rol van de kleuren hierin verwoorden. 

 

Dia 30-37 
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CT-vaardigheden 

probleem (her)formuleren, analyseren en abstraheren in de Wet van Ohm.  

Visualiseren, automatiseren, parallellisatie om duidelijk te maken hoe een parallel-schakeling functioneert. 

 

5 Metingen 

De docent bouwt een aantal proefopstellingen en hij demonstreert hoe je aan deze opstellingen meet. De docent koppelt 

constant begrippen en kleuren aan meetresultaten. Afhankelijk van de lesmethode bouwen de leerlingen de proefopstelling 

ook zelf. 

 

Leerlingactiviteit 

Scaffolden van probleemoplossen tijdens het: 

 in duo’s uitvoeren van metingen. 

Stimuleren van reflectie door:  

 Individuele eindopdracht uit te werken waarin kleuren aan begrippen, eenheden en de wet van Ohm worden 

gekoppeld.  

 

CT-vaardigheden 

Bij metingen wordt een stap voor stap protocol gehanteerd (algoritme) en de metingen worden geanalyseerd en 

geabstraheerd tot een aanpak die mogelijk leidt tot (her)formulering van het probleem (testen en debuggen. 

Dia 38-41 

 

 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. 

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. 
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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.   

 

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 

Ontwerpt enkel of 

meervoudige 

weergaves of 

modellen. 
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SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator Niet aanwezig Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

basis van een 

voorbeeld 

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 

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. 

 

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 

Herkent de 

repetitieve 

taken, ziet met 

hulp 

mogelijkheden 

om deze 

effectiever en 

Herkent de 

repetitieve taken, 

ziet zelfstandig 

mogelijkheden om 

deze effectiever en 

efficiënter uit te 

voeren. 

 

                                                           
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)? 

en efficiënter uit 

te voeren.  

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. 

 

 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 

Doorloopt stap voor 

stap alle mogelijke 

oorzaken voor de 

fout en probeert 

deze uit te sluiten 

… 
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SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator Niet aanwezig Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

niet 

gestructureerd 

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: Spelen met Engelse taal 

In onze maatschappij is de Engelse taal niet meer weg te denken. Kinderen komen al in een vroeg stadium 

in aanraking met allerlei Engelse woorden. Ook in veel beroepscontexten speelt de Engelse taal een steeds 

grotere rol. We geven enkele voorbeelden: 

 Je gaat naar Amsterdam en je wilt op een terras iets bestellen. Je bestelt twee thee en twee 

appeltaart. De serveerster zegt: “In English please”. 

 Je speelt een multi-player game en moet overleggen met je medespelers die, zo blijkt, uit de hele 

wereld kunnen komen. Engels is de enige taal de voor de meeste spelers gemeenschappelijk is. 

 Je hebt een bijbaan in een winkel en iemand vraagt in het Engels “Can you please tell me where I can 

find the carrots?”.  

 Je moet een nieuw type bloeddrukmeter gebruiken. Die werkt toch net iets anders dan de oude. Je 

pakt de gebruiksaanwijzing erbij. Die is er niet. Er is alleen een user manual.  

 

In al deze voorbeelden wordt er van de leerling verwacht dat deze op een acceptabel niveau Engels 

spreekt of leest. Dat blijkt voor veel leerlingen lastig, met name als het om begrijpend lezen gaat.  

Engelse woorden gebruiken in context is een moeilijke vaardigheid. In zijn algemeenheid is begrijpend 

lezen een aandachtspunt voor leerlingen. In deze module wordt daarom gewerkt aan leesbegrip, 

woordherkenning en patronen in zinnen.  

 

Groepskenmerken vmbo-niveau KB / GL / TL 
onderbouw 

vmbo-profiel Alle 

groepsgrootte min / max: 2 / 32  

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. 
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 BB KB GL/TL doorstroom mbo 

beginner     

gemiddeld  x x  

gevorderd     

 

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 

Door gebruik te maken van kleuren bij het ontleden van zinnen, leren leerlingen de zinsbouw in het 

Engels te herkennen. Leerlingen leren zelf goede Engels zinnen te maken door zinsdelen te rubriceren te 

spelen met woordgroepen.  

Het gebruik van kleuren ondersteunt het herkennen van patronen. 

 

Leerpsychologische verantwoording 

Kleurgebruik functioneert als brug om abstracte informatie (zinsdelen, woordsoorten) concreet te 

maken. Leerlingen kunnen zelf hun zinsopbouw controleren door te kijken of de kleuren op de juiste 

plek staan. De automatisering wordt bevorderd door het koppelen van kleurvolgordes aan soorten 

zinnen (bevestigende zin, ontkennende zin, vragend). 

 

  

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
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Pedagogische/didactische verantwoording 

Werken in kleine groepjes kan een duidelijk positief effect hebben op het gevoel van veiligheid. Deze 

voorbeeld CT les is getest in een online leeromgeving, waarbij het samenwerken in besloten digitale 

groepen duidelijk bij heeft gedragen aan de veilige leerervaring. Leerlingen hebben dit expliciet 

benoemd. In een face-to-face les is het extra belangrijk om die beslotenheid te waarborgen. 

 

Het is belangrijk dat leerlingen een succeservaring behalen. Dit kan bereikt worden door teksten 

nauwkeurig aan te laten sluiten bij het niveau van de leerlingen. Begin pas met een nieuw onderdeel als 

het voorgaande onderdeel voldoende geland is; oefen eerst met ‘gewone’ bevestigende zinnen en bouw 

dan uit naar ontkennende en vragende zinnen.  

Veel leerlingen vinden lezen niet leuk. De keuze van een thema waarover gelezen wordt én de lengte 

van de teksten, is cruciaal voor motivatie van de leerlingen.  

 

Uit onderzoek naar Leesbegrip (van Koeven & Smits, 2020) blijken een aantal aspecten van belang: 

 Kies teksten rondom een thema. 

 Begrippen die te maken hebben met het thema moeten in meerdere aansprekende teksten in 

verschillende contexten terugkomen. 

 Werk eerst een tekst gemeenschappelijk uit. De docent leest hardop voor en stelt na afloop 

vragen over de tekst. Aansluitend gaan de leerlingen zelf aan de slag.  

 Laat leerlingen iedere dag lezen. 

Zie voor uitgebreide informatie: http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2020/01/focus-op-

begrip-een-handleiding-in.html 

 

http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2020/01/focus-op-begrip-een-handleiding-in.html
http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.com/2020/01/focus-op-begrip-een-handleiding-in.html


 
 

Opzet module 
De algemene opzet van de module ‘Spelen met Engelse taal’ 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:  Uitbreiden van leesbegrip Engels. 

   Woordenschat vergroten. 

   Grammaticaregels ontdekken.  

   Transfer van taalbegrip Engels naar andere talen. 

• Groep:   Leesvaardigheid omzetten in het spelenderwijs produceren van taal. 

   Engelse woorden toepassen in verschillende contexten. 

 

Zowel individueel als in duo’s worden vaardigheden ingezet met betrekking tot samenwerken, 

communiceren, en voor wat betreft de CT vaardigheden gaat het om probleem-decompositie, 

visualiseren, analyseren, algoritme, abstraheren en testen en debuggen. 

Voorbereiding 

Voor aanvang van de les moet het volgende voorbereid zijn: 

 Digibord met browser naar https://www.commonlit.org/en/texts/the-champion-of-quiet 

 Teksten in pdf op papier 

 Groepsindeling 

 Per groepje 5 kleuren markers  

 Suggestie: Maak posters die je in de klas kunt ophangen, waarin de kleuren en zinsdelen in de 

juiste volgorde staan per soort zin. Dit fungeert als geheugensteun voor de leerlingen. In te 

zetten na les 3. 

Didactische en pedagogische aanwijzingen 

De leraar is gedurende de gehele les een rolmodel. Dit komt op verschillende momenten tot uiting: 

 Het voorlezen van de teksten in het Engels (uitspraak en intonatie). 

 Het ontleden van zinnen door zelf ook de hulpvragen steeds te stellen. 

 Het controleren van uitwerkingen door de juiste vragen te stellen. Dit op basis van de koppeling 

tussen kleur en zinsvolgorde. 

 De docent is zichtbaar en benaderbaar tijdens het groepswerk, loopt rond en beantwoordt 

vragen, laat het kleuren van de eerste 2-3 zinnen zien op het digibord. 

Maak groepjes van 2 à 3 leerlingen, zodat iedere leerling de mogelijkheid heeft zijn/haar inbreng te 

geven. Grotere groepen beperken de deelname in het markeren van teksten en het bouwen van zinnen. 

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

groepssamenstelling.  

https://www.commonlit.org/en/texts/the-champion-of-quiet
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De tekst wordt gezamenlijk gelezen. Daarna wordt de Powerpoint onder leiding van een docent 
doorgenomen. Het is geen zelfstudiemateriaal.  
Aandachtpunten zijn: 

 De lengte van de tekstdelen die groepjes moeten markeren (let op variatie). 

 De keuze van de teksten. Zorg dat deze aansluiten bij het niveau van de leerlingen. Het vinden 
van geschikte teksten (thema, lengte, woordenschat, vergelijkbare teksten over hetzelfde 
thema, werkwoord tijden) vergt de nodige aandacht. 

 Zorg voor extra activering van de leerlingen door de inzet van interactieve tools, zoals een 
woordenwolk, korte vragen of een quiz (bv. Mentimeter, Kahoot, Socrativ, Prowise). 

 Om verwarring bij vmbo-leerlingen te voorkomen beperken we ons tot kleuren gekoppeld aan 
redekundig ontleden van zinnen. Eventueel kan bij les 3 een woordwolk of Mentimeter gebruikt 
worden om klassikaal een paar zinnen taalkundig te ontleden, waarbij kort uitleg wordt gegeven 
welke functies een persoonlijk voornaamwoord kan hebben (onderwerp, lijdend voorwerp, 
etc.). 

 
Differentiatie mogelijkheden kunnen gevonden worden in:  

 de opbouw van zinnen: denk bijvoorbeeld bij onderwerp I/You/He aan de persoonsvorm, de 
werkwoord tijden. 

 de snelheid van aanbieden volgende soort zin. 

 de inbreng van eigen teksten rondom het thema. 

 het aanbieden van herhalingsmogelijkheden. 

 het verstrekken van extra opdrachten voor extra oefening. 
 
Maak duo’s waarbij er voor iedere leerling ruimte is voor inbreng. In deze les zijn de grootste 
knelpunten voor leerlingen: 

 De vertaalslag van de concrete zinnen naar de abstracte regel. 

 De complexiteit van een zin en daarmee het systematisch koppelen van een kleur aan een 

zinsdeel. 

Lesopzet 

De voorbeeldmodule bestaat uit vier lessen. In les 1 wordt het thema geïntroduceerd. Een tekst wordt 

klassikaal gelezen en leerlingen beantwoorden vragen. In les 2 worden kleuren gekoppeld aan zinsdelen 

en gaan leerlingen in de tekst deze zinsdelen markeren met de juiste kleur. In les 3 worden de kleuren 

en de zinsdelen geabstraheerd tot een algemene regel en er wordt geoefend met het maken van zinnen. 

In les 4 wordt dit herhaald en toegepast in het zelf produceren van teksten in een creatieve vorm. 

 

Inleiding 

Presenteer een aantal casussen waaruit de noodzaak van Engelse leesvaardigheid en spreekvaardigheid 

blijkt. Laat leerlingen zelf ook voorbeelden aandragen.  

Introduceer het thema. Praat met de leerlingen over dit thema. Geef het thema samen betekenis en 

koppel de voorbeelden waar mogelijk.  

 

 



 
 

 
Kern 

 Instructie 

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

Les, dianummer, inhouden en leeractiviteiten Materialen, oefening en opdrachten 

(link) 

1 1: De docent biedt het thema aan.  

Docent zet de powerpoint klaar op het bord.  

Docent selecteert teksten van commonlit.org, downloadt deze als 

pdf.  

Powerpoint spelen met Engelse taal download 

Kies een tekst van Commonlit.org (teksten: 3rd – 4th Grade) 

 2. Docent leest een tekst klassikaal voor. Voorbeeldtekst op het digibord:  

https://www.commonlit.org/en/texts/the-champion-of-quiet 

Geprinte versie van het leerlingwerkblad download  

(evt. de versie met voorbeeldkleuren download) 

 3. Klassikaal leidende vragen stellen: zie hiervoor de assessment 

questions (commonlit.org).  

Leerlingen lezen zelf de tekst. Van welke woorden weet je niet wat 

ze betekenen? Leerling zoekt betekenis op door naar de context te 

kijken en noteert de woorden die niet begrepen worden. Gebruik 

een tool waarmee een woordenwolk gemaakt kan worden om 

inzicht te krijgen in de woorden die nog niet begrepen worden en 

geef hier dan klassikaal betekenis aan.  

Voorbeeldtekst: 

https://www.commonlit.org/en/texts/the-champion-of-quiet 
 

 

 

 

Woordenwolk waarin anoniem geplaatst kan worden, bv Mentimeter, 

Socrativ, Kahoot, Prowise 

 4. Bekijken filmpje  

2 4. Samenvatten of opnieuw bekijken filmpje https://www.youtube.com/watch?v=C2k5_xRFxWA 

 5/6/7. Introductie van kleuren voor zinsdelen. 

Samen met de leerlingen wordt een deel van de tekst ingekleurd: 

onderwerp, persoonsvorm/voltooid deelwoord, lijdend voorwerp, 

bepaling van plaats en bepaling van tijd (redekundig ontleden).  

Let op de lengte van de in te kleuren tekst om te voorkomen dat het 

inkleuren monotoon wordt. 

 

https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Projecten/P86/Spelen_met_Engelse_taal.pdf
https://www.commonlit.org/en/texts/the-champion-of-quiet
https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Projecten/P86/The_champion_of_quiet_student.pdf
https://www.techyourfuture.nl/files/downloads/Projecten/P86/The_champion_of_quiet_met_voorbeeld_kleuren.docx
https://www.commonlit.org/en/texts/the-champion-of-quiet
https://www.youtube.com/watch?v=C2k5_xRFxWA
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In duo’s gaan leerlingen hiermee verder. De leerling kleurt woorden 

door telkens antwoord te geven op ‘wie doet wat waar wanneer’? 

wie=groen 

doet= geel 

wat=blauw 

waar= roze 

wanneer = oranje 

 

Als herhalingsoefening: Commonlit.org biedt mogelijkheid voor het 

woordbegrip. Daarnaast worden hier ook vergelijkbare teksten 

aangeboden waarin woorden in een andere context worden 

gebruikt. 

 8. Leerlingen kopiëren 10 gemarkeerde zinnen uit de gegeven tekst en 

plaatsen die onder elkaar in een Word document.  

 

3 9. Terugblik vorige les 

Bekijk de 10 zinnen en wat valt op. Neem de leerlingen mee. Ze 

moeten eerst naar de kleurvolgorde kijken en daarna abstraheren 

naar de zinsdeelvolgorde.  

 

 10. De leerlingen oefenen in duo’s het maken van nieuwe zinnen met 

gegeven zinsdelen. 

 

 11. Klassikaal bespreken van de samengestelde zinnen. Expliciet 

benoemen kleurvolgorde, woordvolgorde (in verschillende soorten 

zinnen). 

 

 12. Gezamenlijk regels vaststellen voor de verschillende soorten 

zinnen.   

 

4 Optioneel Toepassingsopdracht 1: 

Maak een script met de geleerde woorden en zinnen.  

  Toepassingsopdracht 2: 

Leerlingen vertalen het script in een beperkt product: dit mag een 

toneelstukje zijn, video-vlog, poster, strip, nieuwsbericht, 

reclameboodschap. (indicatie 5 minuten of 1 x A4) 

 
CT vaardigheden 
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Probleem-decompositie: Zinnen maken door zinsdelen te schuiven.  

Visualiseren: het met kleur markeren van zinsdelen in de tekst.   

Analyseren: Logische volgorde van zinnen identificeren. 

Algoritme: logische volgorde van zinnen maken. 

Abstraheren: Patronen in kleuren herformuleren als regel.  

Testen en debuggen: Staan de kleuren wel in de juiste volgorde (visuele controle). 

 

 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. 

 

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 

Probleem is 

onderkend, 

consequenties 

worden benoemd en 
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SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator … Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

worden 

benoemd. 

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.   

 

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.  

… 
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SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator … Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

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. 

 

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. 

 

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

vaardigheden 

Indicator … Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

 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. 

 

 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 

Is niet in staat om 

meer dan een taak 

uit te voeren. 

Organiseert of 

realiseert twee 

eenvoudige 

Organiseert of 

realiseert twee 

taken 

tegelijkertijd. 

Organiseert of 

realiseert meerdere 

(complexe) taken 

tegelijkertijd. 
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SLO-CT-

vaardigheden 

Indicator … Beginner Gemiddeld Gevorderd Extra 

(maatwerk)? 

(eventueel met 

behulp van de 

computer) 

taken 

tegelijkertijd. 
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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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