
Leerlijn programmeren in het 
basisonderwijs

Versnellingsvraag van de besturen:

OPONOA – gemeente Berkelland en Groenlo

Onderwijsgroep Fier – Noord-west Friesland



Leerlijn programmeren door en voor het 
onderwijs

• Versnellingsvragen zijn vragen waar diverse 
schoolbesturen tegenaan lopen bij de 
ontwikkeling of implementatie van ICT in het 
onderwijs.

• PO-Raad & Kennisnet ondersteunen en 
begeleiden

• Samenwerking SLO: Leerlijn gespiegeld aan
uitwerking computational thinking, voeden
we het kader ook weer met invulling en 
feedback.

• Resultaten delen met de sector.

• Hoofdindieners

– OPONOA – gemeente Berkelland
en Groenlo

– Onderwijsgroep Fier – Noord-west 
Friesland

• Ondersteunende besturen

– PCBO Tytsjerksteradiel

– STWT

– WereldKidz

– Leeuwarder schoolvereniging

– Kath.Scholenst. Utrecht (KSU)

– PriMA

– OBS De Mienskip te Buitenpost

– ABBS Vlissingse schoolvereniging



Het proces om te komen tot een leerlijn 
programmeren in het basisonderwijs

Programmeren is geen taal, het is 
materiaal om mee te bouwen

Mark Vrolijk, Directeur-Bestuurder onderwijsgroep Fier
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• Leerlingen hebben in de huidige maatschappij 
andere vaardigheden nodig dan 30 jaar geleden.
– Mediawijsheid
– Omgaan met grote hoeveelheden informatie
– Probleemoplossend vermogen
– Creatief denken
– Samenwerken

• Computational thinking kan hieraan een prima 
bijdrage leveren

Waarom de versnellingsvraag
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• Algemeen overzicht

• Geschikte programma’s

• Leerlijn SLO

• Leerlijn vanuit de praktijk

Het proces tot nu toe



Eerste opzet concept leerlijn 
programmeren in het 

basisonderwijs
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Onderwijskundige doelen van leren programmeren 
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• Leerlijn = Wat moet er behandeld worden in welke groep (of bouw) 
voordat een volgende stap kan worden gezet. 

• Koppeling met kader digitale geletterdheid van het SLO, specifiek met het 
deel computational thinking.

• In deze eerste opzet gekozen voor veel unplugged opdrachten: 
1. context: staat dichtbij leerlingen en leerkrachten 
2. het (soms beperkt) aantal beschikbare devices (en de diversiteit aan 

beschikbare devices). 

• Als de kinderen deze “grammatica” beheersen (unplugged of plugged) 
maakt het niet meer zoveel uit met welke tool of taal zij vervolgens aan de 
slag gaan. Daarom nemen we de doelen als leidraad.

Inleiding op eerste opzet concept leerlijn
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Concept leerlijn (deel 1)
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Concept leerlijn (deel 2)
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Concept leerlijn (deel 3)
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• Verslag met daarin:

– Hoofdstuk 1. Waarom willen we dat kinderen leren programmeren. Wat is de 
meerwaarde hiervan.

– Hoofdstuk 2. Hoe zorgen we ervoor dat het urgentiebesef (bestuurders, 
directies, leerkrachten) om het programmeren een vaste plek in het 
onderwijsaanbod te geven bij de scholen duidelijk wordt?

– Hoofdstuk 3. Een mogelijke leerlijn op basis van doelen SLO

– Hoofdstuk 4. Het creëren van draagvlak. 

• Welke delen uit het huidige leerstofaanbod kunnen vervangen door 
programmeeropdrachten

– Hoofdstuk 5. Verschillende scholingsopties

– Hoofdstuk 6. Wat kan het bedrijfsleven / de uitgeverijen bieden

Het eindresultaat (april 2016)


