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‘Hoe ver reikt bluetooth?’

Tussen enkele kleuters ligt een in vlakken 

verdeelde tekening met dieren in de natuur. Kun 

je de Bee-Bot, een zwart-geel gestreept robotje 

op wieltjes, van de zebra naar de olifant laten 

rijden? Het jongetje knikt en drukt pijltjestoet-

sen ‘forward, forward, right’ op de rug van het 

robotje in en de Bee-Bot rolt keurig naar de 

olifant. Zo ontdekken de kleuters op basisschool 

de Vlissingse Schoolvereniging (VSV) spelen-

derwijs de beginselen van programmeren en de 

Engelse taal. En niet alleen de kleuters; de school 

ontwikkelt in twee jaar een leerlijn programmeren 

voor groep 1 tot en met 8, bestaande uit tien à 

elf modules. ‘Na een half jaar zijn twee modules 

af en twee andere draaien momenteel proef in de 

klassen’, vertelt Pieter-Paul Eppings, projectleider 

en leerkracht van groep 5.

Met de Codeweek, Codekinderen, Codepact en 

zelfs een leerlijn van SLO en Kennisnet is er al 

veel lesmateriaal beschikbaar voor programme-

ren. Toch besloot de VSV een eigen leerlijn te 

ontwikkelen. Eppings: ‘Er zit weinig samenhang 

tussen en een didactische visie ontbreekt. De 

initiatieven richten zich of alleen op leerlingen die 

extra uitdaging behoeven, of alleen op meisjes 

of er is één keer per jaar een programmeerweek. 

Dat is te weinig. De leerlijn van SLO en Kennisnet 

werkt offline, alleen op papier, en richt zich op de 

grammatica van programmeren. Daar kunnen we 

mooi bij aansluiten. Bij ons programmeren alle 

kinderen vanaf 4 jaar. Bij groep 5 koppelen we 

het bijvoorbeeld aan topografie en je oefent met 

rekenen.’

Bee-Bot
De VSV gebruikt in de leerlijn wel bestaand 

materiaal, zoals Ko de Kraker van Codekinderen 

waarbij een vogel commando’s krijgt om noten in 

een doolhof te vinden. En bij Kodable program-

meren kinderen een route en leren ze Engels-

talige programmeertermen. Een vijfdegroeper 

moet zijn robotje op het scherm langs blokkades 

van A naar B brengen. Hij mag maximaal vijf 

commando’s gebruiken. ‘Dat dwingt kinderen om 

commando’s te gebruiken als loops (herhaling) 

en conditions (voorwaarden): als er een rood 

blokje in de weg staat, ga dan rechts’, verklaart 

Eppings. In een razend tempo klikt het jongetje 

de juiste codes aan en het robotje vindt zijn weg.

De opbouw van de VSV-leerlijn verloopt van 

concreet naar abstract, legt Eppings uit. ‘De 

jongste kinderen leren met de Bee-Bot de relaties 

tussen de pijltjesknoppen en afgelegde afstand. 

De hogere klassen werken met zijn grote broer: 

de Blue-Bot, een robotje dat via bluetooth met 

de iPad te besturen is.’ Leerlingen leren in de 

bovenbouw via ontdekkend en onderzoekend 

leren aan de hand van eigen onderzoeksvragen. 

‘Bijvoorbeeld hoe ver reikt bluetooth en waarom 

legt de iPad contact met die ene robot en niet 

met de andere.’

Digitale wereld
De school kiest voor programmeren omdat 

leerlingen opgroeien in een digitale wereld. ‘We 

willen ze die wereld laten begrijpen en beter 

leren beheersen. Kinderen leren een probleem op 

te lossen door de computer opdrachten te geven. 

Daarnaast is er een tekort aan ICT’ers. Al zal niet 

ieder kind programmeur worden.’ De Vlissingse 

Schoolvereniging deed inspiratie op in  

Groot-Brittannië, waar programmeren onderdeel 
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is van het vak Computing dat leerlingen vanaf 4 

jaar volgen. ‘Het is jammer dat het in Nederland 

geen verplicht vak is, al heeft het ons wel gesti-

muleerd om zelf een leerlijn te ontwikkelen.’

In hoeverre past het maken van een leerlijn bin-

nen de taak van een individuele school? ‘Het kost 

de tien collega’s in de projectgroep tijd, maar 

het geeft ook veel energie. We krijgen subsidie 

van het Leraren Ontwikkelfonds van de Onder-

wijscoöperatie, dat als doel heeft initiatieven op 

de werkvloer te ontwikkelen.’ In totaal ontvangt 

de VSV ruim 40 duizend euro subsidie voor de 

leerlijn, waarvan 5.000 euro van de Stichting Jan 

Kersten Fonds (zie kader). ‘We gebruiken het 

geld vooral voor materialen en deels om uren te 

compenseren. Elke drie maanden komt er een 

boekje met een module uit, waarvoor we twee 

werkbijeenkomsten hebben, de lessen in de klas 

uitvoeren en evalueren. Het schrijven van de 

boekjes kost mij dertig à veertig uur per keer.’ 

Het doel is de leerlijn met andere scholen te 

delen. ‘Een pabo-student gaat onderzoeken hoe 

we de leerlijn verder kunnen ontwikkelen en hoe 

we het materiaal kunnen verspreiden. Ook het 

Leraren Ontwikkelfonds denkt hierover mee.’ 

Wat zijn leerlingen aan het eind van groep 8 pre-

cies zullen kunnen en kennen qua programmeren 

is ook voor Eppings afwachten. ‘We ontwikkelen 

de leerlijn net als de leerlingen ontdekkenderwijs. 

Ik heb wel visioenen dat leerlingen met Lego 

WeDo (lego die te programmeren is met de 

computer) opdrachten uitvoeren, zelf kleine pro-

gramma’s schrijven met programmeertaal Python 

en wellicht ontwikkelen ze samen apps.’  n

Stichting Jan Kersten Fonds

De Vlissingse Schoolvereniging kreeg 5.000 euro 

subsidie van het Jan Kersten Fonds voor de leerlijn 

programmeren. De Stichting Jan Kersten Fonds van 

VBS zet zich ervoor in vernieuwende initiatieven op 

het gebied van onderwijs mogelijk te maken. Dit 

doet zij door het verlenen van financiële steun. 
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