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In een eerder nummer van Volgens Bartjens lieten 
Anna Hotze en Ronald Keijzer (Hotze & Keijzer, 
2018) zien dat het gaat om een specifieke manier 
van denken, die kinderen op weg helpt om digitale 
apparaten niet alleen te gebruiken, maar ook aan 
te sturen. Het betreft vaardigheden die ze ook heel 
goed zonder computer kunnen leren. 
Om uit te vinden hoe computational thinking al op 
de basisschool ontwikkeld kan worden in combi-
natie met de vakinhoud die al jaren op het rooster 
staat, heeft Lisanne Huizing haar afstudeeronder-
zoek gericht op ‘programmeren in de reken-wiskun-
deles’. In het kader hiervan heeft ze verschillende 
activiteiten rond programmeren ontwikkeld en 
uitgevoerd in groep 5. Met kleine aanpassingen 
kunnen ook jongere leerlingen deze activiteiten 
aan. Dit artikel geeft de belangrijkste bevindingen 
van Lisanne weer en sluit af met de presentatie 
van het hierop gebaseerde HIP-model voor de 
integratie van programmeren in de les. 

programmeren in de reken-wiskundeles

De kinderen van vandaag groeien op in een digitale wereld. 
Zij bewegen zich daarin met een voor volwassenen ongekend 
gemak: een filmpje bekijken op de iPad, een berichtje of foto 
versturen, kinderen doen het van jongs af aan. Maar maken zij 
zich daardoor als vanzelf de 21e eeuwse vaardigheid eigen, 
die aangeduid wordt als computational thinking? Zo eenvoudig 
is dat niet. De vaardigheden die samengevat worden als 
computational thinking (zie SLO, 2015) behelzen veel 
meer dan alleen het handig kunnen bedienen van digitale 
apparaten.

een wereldreis
Het is half 11 en de leerlingen van groep 5 van 
Lisanne komen na hun pauze de klas binnen. 
Voor vandaag staat de meetkundeles ‘Lengtes 
van routes berekenen met schaalstokjes’ op 
het programma. ‘Ga snel zitten, dan kunnen wij 
beginnen’, zegt Lucas. ‘Ja, want wij gaan iets cools 
doen in plaats van gewoon rekenen’, reageert 
Yari. Lisanne wijst op het digibord en vertelt dat 
zij vandaag samen een wereldreis gaan maken, 
waarbij het poppetje Jack van het computerpro-
gramma CodeWise de leiding heeft. De kinderen 
reageren met allerlei vragen: ‘Hoe kan iemand 
in het bord ons nu leiden juf? Dat gaat toch 
helemaal niet?’ Lisanne zet door: ‘Jack gaat met 
ons op wereldreis met als doel: dieren zoeken en 
bekijken. Hoe kan Jack bij de dolfijnen komen?’ 
Noud suggereert: ‘Je moet tegen hem vertellen 
wat zijn opdracht is.’ Dat doet Lisanne. Met haar 
gezicht dichtbij het bord zegt ze: ‘Oké Jack, luister 
goed. Wij hebben een opdracht voor je. Je wilt 
ons graag de dolfijnen laten zien. Dus loop naar 
de dolfijnen’. De kinderen lachen. Noud reageert: 
‘Neehee gekke juf. Je doet het verkeerd. Dat moet 
zo: Jack, je gaat naar de dolfijnen. Je moet een stap 
naar voren, je draait om en dan loop je door tot de 
dolfijnen’. Maar Jack verroert zich nog niet… Dan 
komt Lucas met een idee: ‘Wow, kijk daar! Er staan 
gewoon vierkantjes met dingen erin. Als we die 
misschien daarheen slepen, kan Jack ons wel de 
dolfijnen laten zien’. Lucas mag dit uitproberen. Hij 
staat met enkele andere kinderen bij het bord (zie 
afbeelding 1). Samen ontwerpen zij een route voor 
Jack. ‘En dat is nu programmeren’, stelt Lisanne tot 
verbazing van de kinderen vast. Samen met hun 
juf stellen de kinderen vervolgens een doel voor de 
rekenles op: ‘Wij gaan leren om Jack te program-
meren. Ook leren wij om de afstanden van Jack uit 
te rekenen door het stokje’. De kinderen maken 
op hun wisbordjes routes en laten die uitvoeren 
door hun schoudermaatje. Vol enthousiasme 
roept Sienna na een tijdje: ‘Yes, ik heb hem! Ik ben 
bij de leeuw. Ik ga even zitten hoor, want ik heb 
echt veel gelopen. Even uitrekenen met het stokje 
hoeveel ik nu gereisd heb’. Lisanne loopt rond, 
helpt hier en daar een koppel op weg en creëert 
extra uitdaging door de werkelijke afstand van 
het schaalstokje groter te maken of de manier van 
reizen aan te passen. Voor jongere kinderen is het 
programmeren zonder schaalstokje al spannend 
en leerzaam genoeg.

‘Ja, want wij gaan iets cools doen 
in plaats van gewoon rekenen’, 
reageert Yari.

© 2018 Koninklijke Van Gorcum
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computational thinking en 
programmeren
De les over de wereldreis vormde de start van een 
serie lessen waarin rekenen-wiskunde verbonden 
werd met programmeren. Wat betreft rekenen-
wiskunde ging het over meetkunde en meten 
waarbij het onderwerp ‘schaal’ door kinderen vaak 
als lastig ervaren wordt. Het schaalstokje helpt 
ze op weg om te redeneren over de verhouding 
tussen de afstand op de kaart en de afstand in 
de werkelijkheid. En het poppetje Jack maakt dit 
betekenisvol. Het programmeren voegde er nog 
een dimensie aan toe. Jack had de instructies van 
de kinderen nodig om zijn taak goed uit te voeren. 
De kinderen ‘programmeerden’ hem om zijn doel 
te bereiken met behulp van een set instructies. Dat 
is een voorbeeld van ‘denken als een computer’, 
met andere woorden computational thinking. De 
SLO definieert dit als vaardigheden en inzichten 
om een probleem op een zodanige wijze te kunnen 
(her)formuleren dat het mogelijk wordt dit met 
computertechnologie op te lossen (2015). Tijdens 
het programmeren wordt er niet alleen aan 
computational thinking gewerkt, maar ook aan 
andere 21e eeuwse vaardigheden, namelijk creatief 
denken en handelen, mediawijsheid, kritisch 
denken, samenwerken, ICT-basisvaardigheden, 
communiceren en probleemoplossend denken 
en handelen (Programmeren in het PO, 2015). 
Leerlingen leren denken in stappen (algoritme), 
structureren, lineaire en parallelle processen, 
variabelen, parameters, verkortingen (herha-
lingen en functies) en volgordes, ze redeneren 
in oorzaak en gevolg en vergelijken en beslissen. 
Programmeren straft onzorgvuldig werken 
direct af: een verkeerd geplaatste hoofdletter of 
een vergeten symbool in het algoritme en het 

programma gaat niet zoals je zou willen. Kinderen 
leren door deze directe feedback van jongsaf aan 
om door te zetten en niet te snel op te geven. 
Kijkend naar de samenleving waarin het soort 
werk sterk in ontwikeling is en veel functies 
veranderen, is te verwachten dat jongeren de 
hierboven genoemde vaardigheden nodig hebben 
(Pijpers, z.j.). Naar alle waarschijnlijkheid wordt 
in 2021 een nieuw curriculum ingevoerd met 
een vaste plek voor digitale geletterdheid. Het 
betekent dat basisscholen dan allemaal verplicht 
zullen moeten werken met een aantal nieuwe 
kerndoelen op dit terrein (die nu nog niet 
vaststaan). 

wat vooraf ging
Om de leerlingen voldoende mee te geven om zich 
te handhaven in de digitale wereld zet de school 
waar Lisanne haar onderzoek uitvoerde, sterk in 
op innovatie. Het team wil programmeren en de 
21e eeuwse vaardigheden een vaste plek op het 
rooster geven en is als voorbereiding gezamenlijk 
op studiereis gegaan naar Londen. Tijdens een 
bezoek aan een beurs en een basisschool werd 
de nodige inspiratie opgedaan. Op de BETT-beurs 
(motto: Creating a better future by transforming 
education) waren allerlei nieuwe ontwikkelingen 
op het terrein van onderwijs, technologie en 
innovatie te zien. De bezochte Oakington Manor 
Primary school waar programmeren al sinds 2014 
een vast onderdeel van het curriculum van de 
basisschool is, vervult een voortrekkersfunctie
in Groot Brittannië. Het bezoek aan deze school 
leverde inzicht op in de volgende didactische tips 
(zie ook Gastel-Firet, 2017):

1. Kinderen gebruiken de 
CodeWise tools op het 
digibord

© 2018 Koninklijke Van Gorcum



6

Volgens Bartjens jaargang 38, september 2018, nummer 1

1. Stap voor stap (begin bij de praktijk)
Laat de leerling na een korte instructie meteen 
beginnen, dan reflecteren en daarna pas theorie 
verwerken. Hoe meer tijd de leerlingen krijgen 
om te experimenteren, hoe meer hun kennis en 
programmeervaardigheden vergroot worden. 
2. Verdeel de les in segmenten
Naast programmeren werken de leerling 
ook aan ontwerpen, documenteren, fouten 
opsporen, reflecteren enz. 
3. Werk groepsgewijs
Geef alle leerlingen een eigen taak en zorg dat 
ze hun werk documenteren, presenteren en 
uitleggen. Laat leerlingen per project wisselen 
van rol.
4. Stimuleer discussie
Discussies zijn volgens Britse computing-
docenten essentieel. Laat leerlingen met elkaar 
in gesprek gaan en laat ze bijhouden wat ze van 
elkaar opsteken.

Aanvullend hierop heeft Lisanne workshops bijge-
woond over diverse tools die bruikbaar zijn voor 
het basisonderwijs: Lego WeDo, Microbit, Ozobot, 
Bee-bot en Blue-bot, Dash en Dot en Scratch 
(zie afbeelding 2). Volgens de didactische tips 
hierboven (1. Stap voor stap. Begin bij de praktijk) 
gingen de kinderen in de workshops al snel met de 
tools aan de slag en experimenteerden zij er lustig 
op los voor ze gingen reflecteren (zie ook Van den 

Berg, 2012). Dit gold voor alle aanwezige kinderen, 
van groep 3 tot aan 2e klas voortgezet onderwijs.

Zo kon Lisanne met behulp van de tools voor haar 
groep 5 een serie lessen samenstellen met en 
zonder de computer, gekoppeld aan meetkundige 
en andere reken-wiskundige activiteiten. Hiervan 
worden in dit artikel de activiteiten ‘Het restau-
rant’ en ‘Ruimtelijke oriëntatie met Bee-bot en 
Lego WeDo’ beschreven. Als conclusie en aanbeve-
ling voor haar school en andere geïnteresseerde 
scholen, heeft Lisanne op basis van haar ervaringen 
het HIP-model ontwikkeld als hulpmiddel voor het 
integreren van programmeren in het onderwijs-
aanbod. 

het restaurant
Tussen de middag is de klas omgetoverd tot het 
restaurant, waar Lisanne in haar vrije tijd werkt. Op 
het bord staat een menu waarop belegde broodjes 
met de bijbehorende prijzen te zien zijn. Op de 
instructietafel staan ingrediënten om broodjes te 
maken, borden, bestek en een stapel servetten. 
Lisanne start de les: ‘Nu is het zo dat ik heel goed 
weet hoe ik al deze broodjes moet bereiden. Maar 
er is iets vervelends gebeurd. Ik wilde een broodje 
gezond maken en ik wist helemaal niet meer welke 
ingrediënten ik op dit broodje moest doen en waar 
ik moest beginnen’. Kinderen reageerden direct en 
kwamen met allemaal oplossingen: ‘Juf als jij nou 
een robot wordt, gaan wij jou programmeren en dan 
kan je weer lekkere broodjes maken door ons!’
In tweetallen bespreken de kinderen hoe zij nu robot 
Lisanne kunnen programmeren en haar alsnog een 
broodje kunnen laten bereiden. Charlotte vertelt 
aan leerling Ruben: ‘Als ik ’s ochtends een broodje 
maak dan pak ik eerst een broodje, snijd ik hem 
doormidden en besmeer het met pindakaas’. Dit 
doe ik met allebei mijn handen’. Ruben reageert: 
‘Eigenlijk is het heel logisch voor ons en ik doe het 
zonder dat ik erbij nadenk. Charlotte lacht en zegt: 
‘Tuurlijk moet je wel nadenken, anders kun je toch 
niet kiezen wat je op je brood wilt en waar je zin 
in hebt’. Alle kinderen hebben een blad gekregen 
waarop een lege tabel staat. Zij bedenken indivi-
dueel welke stappen zij zetten bij het maken van 
een broodje hagelslag en schrijven dit in een reeks 
op (zie afbeelding 3).
Het doel van de les was drieledig: 
1. Een compleet belegd broodje programmeren 

(hoofddoel).

2. Tools, bruikbaar voor het 
basisonderwijs

Games Unplugged

Robots

Sandwich robot

Kaartspel CodeWise

Prowise presenter

3. Algoritme van een programmeur uit groep 5

© 2018 Koninklijke Van Gorcum
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2 De reeks van het schoudermaatje opvolgen.
3 De kommagetallen die bij het geprogrammeerde 

broodje horen bij elkaar optellen (totaalbedrag 
uitrekenen).

Na vijftien minuten wisselen alle kinderen hun 
blad met hun schoudermaatjes, net als in de 
activiteit rond de wereldreis. Nu is het de taak 
om zelf de robot te zijn en de instructies exact op 
te volgen. Wie heeft er uiteindelijk een volledig 
belegd broodje? ‘Hahaha, hoe kan ik nou boter 
smeren zonder mes’, klinkt er uit de klas. 
Dit is een voorbeeld van programmeren zonder 
computer (unplugged), waarbij de leerlingen de 
fouten (bugs) uit hun reeks moeten halen, als die 
niet naar behoren werkt. Deze activiteit is een 
opstapje naar het rekenen met kommagetallen. Als 
vervolg hebben de kinderen in tweetallen op het 
menu bekeken welke bedragen zij zouden moeten 
betalen wanneer zij hun gemaakte broodje in het 
restaurant zouden bestellen (zie afbeelding 4). 
Dan blijkt dat niet alle broodjes even duur zijn. 
Hier en daar zijn namelijk stappen vergeten. Het 
ene kind is kritischer op zijn reeks (algoritme) 
dan een ander. Om iedereen uiteindelijk een 
compleet belegd broodje voor dezelfde prijs te 
kunnen geven, moeten de kinderen de fouten in 
hun algoritme oplossen (debuggen, didactische tip 
2). Het rekendoel: Ik kan de kommagetallen die bij 
mijn broodje horen bij elkaar optellen (totaalbedrag 
juist uitrekenen) wordt hier gecombineerd met: 1. 
Ik kan een compleet belegd broodje programmeren 
en 2. Ik kan de reeks van schoudermaatje opvolgen.

ruimtelijke oriëntatie met bee-bot 
enlego wedo 
Een ander voorbeeld is een les ruimtelijke oriën-
tatie met Bee-bots. Deze tool geeft de mogelijkheid 
om te programmeren met robots. De kinderen 
werken in tweetallen en gebruiken tijdens de 
verwerking de Blue-bot (broertje van de Bee-bot) 
en opdrachtenkaartjes. De Bee- en Blue-bot rijden 
15cm per instructie en kunnen in alle groepen 
van de basisschool gebruikt worden, omdat de 
opdrachten volledig aangepast kunnen worden 

aan het niveau van de kinderen. ‘Jij mag nu een 
kaartje trekken’, zegt Stephanie tegen Kees. Kees 
trekt een kaartje en samen bekijken zij de afbeel-
dingen. ‘Zoek jij de tweede afbeelding Kees? Dan 
ga ik de eerste zoeken’, zegt Stephanie. ‘Ik zie veel 
blauw en ik ben dus in het water met wat stenen 
erin. Ik ga even daar zitten dan zie ik het vanaf 
de andere kant. Aha, hier op A1. Heb jij hem al’, 
vraagt ze. ‘Ja, na A1 moet de Blue-bot naar B2. Oké, 
hij mag beginnen op A5, dan kan hij lekker veel 
zien onderweg’ antwoordt Kees. Samen tellen de 
kinderen hoeveel stappen de Blue-bot naar voren 
en opzij moet om bij B2 uit te komen. ‘Wil jij de 
instructies invoeren Kees? Dan houd ik mijn vinger 
op de eerste stop. Of andersom?’, vraagt Stephanie. 
De kinderen leren met deze activiteiten belang-
rijke meetkundige vaardigheden als oriënteren en 

4. Een broodje hagelslag 
en kommagetallen

 5. Kinderen aan het werk 
met de Blue-bot

1 euro en
20 eurocent

0,50

.  .  .  .  .

65 eurocent 2,00

© 2018 Koninklijke Van Gorcum
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lokaliseren (plaats bepalen in de ruimte) en viseren 
(kijklijnen gebruiken om een richting te bepalen) 
(zie afbeelding 5).

Ook bij de meetkundige activiteit construeren 
zet Lisanne de kinderen aan het programmeren. 
Met behulp van een Lego WeDo kist en een iPad 
die verbonden is met het bord laat Lisanne de 
kinderen stap voor stap kennis maken met Lego 
WeDo. Via de software van Lego WeDo, Lego 
education, worden de kinderen geleid door 
de verschillende beschikbare projecten. Deze 
bevatten diverse niveaus. Een opdracht gaat van 
bouwen, naar programmeren en tot slot naar 
documenteren. Zo kunnen kinderen steeds een 
andere rol aannemen (vergelijk didactische tip 
3 uit Groot Brittannië). Via Bluetooth wordt de 
iPad met o.a. de Smart Hub en bewegingssensor 
verbonden. Kinderen oefenen activiteiten als 
transformatie (verschuiven, spiegelen en draaien) 
en projecteren (het aanzicht van een bouwwerk 
herkennen en verder kunnen bouwen). 

conclusie
De voorbeelden laten zien dat program-
meren nauw aansluit bij het rekenonderwijs. 
Rekenvaardigheden worden vrijwel met elke 
programmeertool gestimuleerd. Het rekenonder-
wijs wordt door de integratie van programmeren 
weer als leuk ervaren door de kinderen. Kinderen 
zijn enthousiast en hebben zin in de rekenlessen. 

1. Lesinhoud. 
Bekijk het lesdoel en de verwerking van de les.

2. Tools
Maak een keuze. Welke tool is beschikbaar? Sluit deze aan bij de lesstof? Biedt hij differentiatie? Test 
voordat je verder gaat de tool uit. Zo ervaar je zelf of deze tool geschikt is voor het lesdoel. 

3. Organisatie
Bepaal op welk moment van de les (instructie / verwerking) en hoe je de tool wilt inzetten (leerlingen 
werken: alleen/ in tweetallen/ met tafelgroepje). 
Bedenk ook welke materialen je nodig hebt + de hoeveelheid materialen. 

4. Didactiek
Welke begrippen, vaardigheden en kennis laat je aan bod komen? Wanneer (instructie / verwerking / 
evaluatie) ga je deze uitleggen, toelichten en/of gebruiken? 
Wat is de koppeling tussen het lesdoel en de gekozen tool? Geef dit in een kader weer. 

5. Lesopbouw 
• Introductie  ➞ Maak de leerlingen nieuwsgierig
• Instructie  ➞ Laat de nieuwe stof ontdekken
• Verwerking  ➞ Leerlingen: proberen en leren + onderzoeken/ontwerpen
• Delen  ➞ Ervaringen van de leerlingen laten uitwisselen
• Terugkijken  ➞ Samen evalueren: Wat heb je geleerd en/of ontdekt? Hoe is het gegaan?  

      Leerkracht brengt ordening aan, haalt misconcepties eruit, vat samen.
• Vooruitkijken  ➞ Verbind de leeropbrengsten van deze les met stof die hierop zal/kan volgen

HIP-model

De betrokkenheid tijdens de lessen is zeer hoog en 
de integratie heeft invloed op de actieve, onder-
zoekende houding van de kinderen. Zij worden 
nieuwsgieriger, meer geïnteresseerd en het reken-
onderwijs krijgt meer betekenis voor ze getuige de 
volgende uitspraken: 

‘Programmeren is heel leuk en je kan leren hoe 
computers werken, want als ik later groot ben 
en alles van computers is kapot dan kan ik het 
maken.’

‘Normaal heb ik niet zoveel zin in rekenen, 
maar nu we mogen programmeren in de 
rekenles is het veel leuker’.

Het integreren van programmeren in het reken-
wiskunde onderwijs vergt enige voorbereiding 
en verdieping in de verschillende tools en de 
daarbij horende kennis en vaardigheden. Om 
dit toe te passen en de toegevoegde waarde te 
benutten, hoef je geen programmeerexpert te 
zijn. In het begin kostte het Lisanne veel voorbe-
reidingstijd om een rekenles kloppend te maken 
met zowel de juiste tools als de bijpassende 21e 
eeuwse vaardigheden. Gaandeweg is er echter een 
algoritme ontstaan dat Lisanne geholpen heeft 
bij de voorbereiding en uitvoering van de geïnte-
greerde lessen. Op grond van haar ervaringen 
heeft ze dit algoritme omgezet in een model: 
het HIP-model (afbeelding 6). Het model geeft 

6. Het Hipmodel

© 2018 Koninklijke Van Gorcum
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Bewijs 
uit het 

gerijmde

Jong geleerd

Jaap van Lakerveld

Aftelrijmpjes, vliegers vouwen, 

Knikkeren en tekenen

Alles is al rekenen

Hup, twee handjes uit de mouwen

Ach je weet wel hoe dat gaat

Leeftijd, grootte, hoeveel vingers? 

Knippen van verjaardagsslingers

Wiskunde, het ligt op straat.

Al die stoepen met hun tegels

Alle ruitjes in het gaas

Balken, binten, blokjes kaas

Ballen, bollen, paaltjes, kegels

Je leert al tellen op de trap

Of aan de spijlen van je bed

De wereld is een lespakket

Ontdekdoos en een leerlandschapIll
us

tr
at

ie
: M

ar
jo

lij
n 

Br
ou

w
er

leerkrachten van onderbouw-, midden- en boven-
bouwgroepen Handvatten voor het Integreren van 
Programmeren binnen kernvakken. 

tip met HIP
Het HIP-model is gebaseerd op een combinatie 
van durven om lesdoelen op een andere manier 
te bereiken, kennis van de beschikbare tools en 
vertrouwen in de vaardigheden van de kinderen 
om onderzoekend te leren. Stap 1 tot en met 4 zijn 
gericht op de leerkrachten. De leerlingen komen 
bij stap 5 in beeld. De lesopbouw maakt gebruik 
van de cycli van onderzoekend en ontwerpend 
leren (Van Keulen & Van Oosterheert, 2016). 
De les van het restaurant is hier een geschikt 
voorbeeld bij: de betekenisvolle introductie 
en context, het oplossen van het probleem, het 
ontdekken hoe het probleem op te lossen is en het 
ontwerpen van een algoritme etc. Deze wijze van 
werken is geschikt voor alle leerlingen, van onder-
bouw tot bovenbouw, en daarmee ook voor hun 
leerkrachten. Voor beide groepen geldt: ‘Alles is 
moeilijk voordat het makkelijk wordt’. Uiteindelijk 
wordt de school zo een leeromgeving waarin 
kinderen zichzelf ontplooien en waar ruimte is 
voor betekenisvol leren en het ontwikkelen van 
toekomstbestendige vaardigheden en talenten. 
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