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Waarom programmeren in het onderwijs? 

 

Programmeren is een opkomend vak in het onderwijs. In Engeland en Estland maakt het 

sinds kort onderdeel uit van het nationale curriculum. Ook in Nederland staat programme-

ren in het onderwijs volop in de schijnwerpers na de lancering van CodePact door Neelie 

Kroes in mei 2015. In de discussies worden diverse redenen genoemd om kinderen in het 

onderwijs al van jongs af aan te leren programmeren. Een vaak genoemd argument is de 

maatschappelijke noodzaak: in de steeds verder digitaliserende samenleving zal in de na-

bije toekomst een enorme vraag ontstaan naar programmeurs en informatici. Doen we hier 

in het onderwijs niets aan, dan zal er in de toekomst een groot tekort 

aan competente arbeidskrachten ontstaan. Indien we kinderen op vroe-

ge leeftijd in aanraking brengen met de charmes en geheimen van het 

programmeren, zal later een grotere groep jongens en meisjes kiezen 

voor een vervolgopleiding tot specialist in het programmeerdomein. 

Naast deze economisch-maatschappelijke argumenten zijn er ook di-

dactische en pedagogische argumenten. Allereerst vinden kinderen pro-

grammeren gewoon heel erg leuk. Er bestaan diverse programma’s 

waarmee kinderen creatief bezig kunnen zijn en gelijk ook resultaat kunnen zien van wat ze 

geprogrammeerd hebben. Zo kunnen kinderen via Lego Mindstorms hun eigen robotkroko-

dil, ‘Robogator’, opdrachten geven om te bewegen (én te bijten). Daardoor krijgen kinderen 

een gevoel van controle in een wereld die door ingewikkelde technologieën vaak juist heel 

gesloten is. Programmeren spreekt de vermogens van kinderen aan en maakt ze van consu-

menten tot ‘creators’ van digitale media. Dit is goed voor de ontwikkeling en verhoogt het 

zelfvertrouwen. 

Daarnaast stimuleert programmeren de vermogens tot logisch denken. Zoals we al lange 

tijd formeel vormende kwaliteiten toedichten aan activiteiten als muziek en schaken, 

scherpt ook programmeren de vaardigheden aan om logisch en gestructureerd te denken. 

Paul Schnabel, voorzitter van het Platform Onderwijs 2032, stelt: “Je kunt door te coderen 

leren om heel precies en stap voor stap te werken, frustraties te voorkomen en problemen 

op te lossen.” De makers van het veelgebruikte programma Bomberbot stellen: “Bomberbot 

will provide the children of tomorrow with the skills to problem-solve, strategize, cooperate, 

and innovate in a competitive world.”  

Ten slotte is het vermogen om te kunnen programmeren een voorwaarde voor het nieuwe 

digitale burgerschap. Vanuit Mediawijzer.net vinden we dit misschien wel de belangrijkste 

reden om er in het onderwijs aandacht aan te besteden. Mediawijsheid is: de verzameling 

competenties die iedereen nodig heeft om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de 

mediasamenleving. Programmeren is daarvoor onmisbaar. Het stelt toekomstige burgers in 

staat om de eigen regie in handen te houden in een wereld die steeds meer vormgegeven 

wordt door digitale media. Van de 3.000.000.000 wereldwijde internetgebruikers zijn 

2.989.000.000 mensen in het geheel niet in staat om te programmeren. Dit veroorzaakt 

een onbalans in onze samenleving tussen ‘creators’ en consumenten. Het nieuwe digitale 

burgerschap, waarbij burgers in staat zijn om hun eigen digitale omgeving vorm te geven, 

los van wat Silicon Valley voor ons in petto heeft, is nodig voor burgers om zichzelf te  

https://www.kennisnet.nl/artikel/wat-wij-kunnen-leren-van-computing-onderwijs-in-de-britse-praktijk/
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kunnen realiseren, en draagt tegelijkertijd bij aan een florerende democratie. Niet voor niets 

stelt de Europese Commissie: “Programming is everywhere and fundamental to the under-

standing of a hyperconnected world. Coding is the literacy of today.” 

Op dit moment nemen twee instituten in Nederland het voortouw bij de ontwikkeling van 

het programmeeronderwijs in het onderwijs, namelijk Kennisnet en de SLO. Meer informatie 

over wat Kennisnet allemaal doet en ontwikkelt vind je hier. SLO ontwikkelt momenteel in 

opdracht van het ministerie een leerlijn digitale vaardigheden, waarin ‘computational thin-

king’ een prominente plaats heeft. Begin 2016 zal de SLO hier meer over naar buiten bren-

gen.  

Terzijde: in plaats van ‘programmeren’ wordt vaak ook de term ‘coderen’ gebruikt. In navol-

ging van de begripsindeling van Kennisnet definiëren we in deze ProgrammeerWijzer pro-

grammeren als: een plan van aanpak maken, een algoritme bedenken, het algoritme verta-

len naar opdrachten in een bepaalde programmeertaal (coderen), fouten opsporen en her-

stellen (debuggen) en het programma documenteren (commentaar toevoegen), zodat ande-

re programmeurs het kunnen begrijpen. Coderen is dus een onderdeel van programmeren. 

 

 

https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-programmeren-en-maken
http://www.slo.nl/downloads/documenten/digitale-geletterdheid-en-21e-eeuwse-vaardigheden.pdf/
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Programmeren en het competentiemodel mediawijsheid 

 

Mediawijzer.net heeft mediawijsheid onderverdeeld in 10 competenties. Bij zes daarvan 

speelt programmeren een rol. 

 

 

Programmeren is nodig om goed inzicht te kunnen hebben in de medialisering van de sa-

menleving en te begrijpen hoe media gemaakt worden (Begrip). Wie de taal spreekt van die-

genen die de digitale wereld vormgeven, kan deze wereld beter begrijpen. 

Programmeren is daarnaast nodig om apparaten, software en toepassingen te kunnen ge-

bruiken en je te kunnen oriënteren binnen mediaomgevingen op geavanceerd niveau 

(Gebruik). Zonder het vermogen om zelf aanpassingen en verbeteringen te maken, bijv. bin-

nen open source omgevingen, blijven we passieve consumenten in plaats van actieve 

‘prosumenten’. Hetzelfde geldt voor de competentie Content creëren (Communicatie). 

Ten slotte zal programmeren steeds onmisbaarder om je doelen te kunnen realiseren in de 

mediasamenleving van de toekomst (Strategie). Zonder de vaardigheid om zelf te kunnen 

programmeren, worden we voor het realiseren van onze doelen steeds afhankelijker van 

wat internetbedrijven ons aan mogelijkheden bieden. In de mediasamenleving van de toe-

komst kan de mediawijze burger de eigen doelen optimaal realiseren, door gebruik te ma-

ken van het bestaande media-aanbod, maar dit waar nodig ook zelf aan te passen en te ver-

anderen. 
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Zelf aan de slag op je school 

 

Wat de uitgangssituatie op je school ook is, het is altijd mogelijk iets te gaan doen met pro-

grammeren. Zo is het op elke leeftijd mogelijk te beginnen. Er zijn programma’s voor kin-

deren in groep 1 en 2 tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Doordat het 

aanbod ruim en divers is, kun je vrijwel altijd een keuze maken die bij jouw school en jouw 

klas past. Zo kun je kiezen uit verschillende programma’s voor verschillende platformen. 

Werk je op school met iPads, dan zijn daar toepassingen voor; werk je op school met 

Android of desktop pc’s, dan zijn ook daar toepassingen voor ontwikkeld. Ook qua tijdsin-

vestering kun je variëren. Zo is er het programma CodeUur, dat precies één uur duurt. Ande-

re programma’s hebben meerdere niveaus en een langere looptijd, zodat je ze kunt integre-

ren in je doorlopende leerlijn ICT of mediawijsheid. Bij sommige programma’s hoef je als 

docent zelf geen voorkennis te hebben en kun je direct aan de slag. Bij andere programma’s 

dien je er ook zelf enige tijd in te stoppen. Of je kunt er voor kiezen de les uit handen te 

geven van experts die bij jou op school komen. Tot slot is een deel van het aanbod in het 

Engels en een deel in het Nederlands, en zijn sommige diensten gratis en andere betaald. 

In deze ProgrammeerWijzer hebben we 38 programma’s, apps, tools, workshops en lessen-

pakketten verzameld (zie de volgende pagina). Daarbij hebben we ons beperkt tot program-

ma’s waarbij direct gewerkt wordt met programmeertaal. Je zou programmeren ook ruimer 

kunnen interpreteren. In dat geval vallen er ook bepaalde programma’s onder waarmee je 

games kunt maken, apps kunt bouwen en kunt leren 3D-printen. Meer informatie over pro-

gramma’s als Game Studio, Gamemaker, Appmaker en 3Dkanjers vind je in het boek Code-

Klas (mee info daarover in de paragraaf Handige boeken). In dat boek worden ook offline 

programmeerinitiatieven voor op school besproken, zoals Sandwich Robot, waarbij de leraar 

een robot speelt, en kinderen via codecommando’s de leraarrobot een boterham met hagel-

slag moeten laten maken. 

De 39 programma’s, apps, en workshops zijn onderverdeeld in drie categorieën: primair on-

derwijs, primair en voortgezet onderwijs, en voortgezet onderwijs. Binnen deze categorieën 

zijn ze geordend op leeftijd.  

Tot slot van deze Programmeerwijzer (p. 46) komen twee handige boeken aan de orde. 
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ProgrammeerWijzer Primair onderwijs 

Doelgroep 

5-12 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

App voor iPad en 

iPhone 

Website 

iTunes store 

Bee-Bot 

 

 

 

 

 

 

App waarmee kinderen 

in spelvorm enkele  

programmercommando’s 

kunnen oefenen. Met 

behulp van pijltoetsen 

stippelen ze een weg uit 

voor het bijtje. 

 

 

Kodable 

 

 

 

 

 

 

App waarmee kinderen de 

basis leren van het  

programmeren in de vorm 

van een spel. De app is zo 

ontworpen dat de kinderen 

enthousiast en  

gemotiveerd blijven 

tijdens het spelen van het 

spel. 

 

Doelgroep 

5-12 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

App voor iPad 

Website 

iTunes store 

http://www.apple.com/nl/itunes
http://www.apple.com/nl/itunes
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ProgrammeerWijzer Primair onderwijs 

Doelgroep 

6+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Web 

Website 

Te spelen via 

Gamestudio Het 

Klokhuis 

GameKit 

 

Online platform. Met 

GameKit kunnen 

kinderen zelf een game 

bouwen. Alle andere 

spellen van de site  

kunnen geopend en  

veranderd worden of er 

kunnen extra levels  

bijgebouwd worden.  

 

 

Ko de Kraker 

 

Met de online game Ko de 

Kraker leren kinderen de 

beginselen van het  

programmeren en wordt 

het logisch denken  

gestimuleerd. De vogel 

moet commando’s krijgen 

om zijn weg te vinden  

binnen het doolhof en hij 

moet noten verzamelen. 

 

Doelgroep 

6+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

App voor iPad 

Website 

Online te spelen 

via de website 

van  

Codekinderen. 

http://gamestudio.hetklokhuis.nl/gamekit/open/
http://gamestudio.hetklokhuis.nl/gamekit/open/
http://www.codekinderen.nl
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ProgrammeerWijzer Primair onderwijs 

Doelgroep 

6-12 jaar 

Taal 

Nederlands 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Filmpjes, docen-

tenhandleiding, 

lesbrief,  

werkbladen, 

links naar tools. 

Website 

codekinderen.nl 

Codekinderen 

 

Met het lespakket 

'Codekinderen' ontdekken 

leerlingen dat wat op het 

scherm verschijnt, door 

mensen uitgedacht en 

gecreëerd is. Ze blijken er 

bovendien zelf een bijdrage 

aan te kunnen leveren. 

Naast consumenten, worden 

ze zo ook actieve  

producenten van hun eigen 

technische creaties. 

Daisy the Dinosaur 

Drag en drop app waarin 

kinderen de basis leren van  

programmeer commando's. 

Makkelijke 'drag & drop'  

interface. Na het spelen van 

Daisy the Dinosaur kunnen 

kinderen ervoor kiezen om 

een eigen 'kit' te  

downloaden zodat ze hun 

eigen computerspel kunnen 

programmeren. 

 

 

Doelgroep 

6-12 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

App voor iPad 

Website 

iTunes store 

http://www.codekinderen.nl
http://www.apple.com/nl/itunes
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ProgrammeerWijzer Primair onderwijs 

Doelgroep 

6-12 jaar 

Taal 

Nederlands 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Digitale editie 

van weekblad 

Donald Duck 

Website 

Te lezen via  

ISSUU 

DigiDuck 

Uitgave van de Donald 

Duck die helemaal gaat 

over leren programmeren. 

 

 

 

 

Hopscotch 

Drag en drop app waarin 

kinderen de basis leren 

van programmeer com-

mando's. Zelf spelletjes 

maken die door anderen 

gespeeld kunnen worden. 

Vele video tutorials be-

schikbaar. 

 

 

 

Doelgroep 

6-12 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

App voor iPad 

Website 

iTunes store 

http://issuu.com/kennisnet/docs/digiduck-bijlage/1
http://www.apple.com/nl/itunes
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ProgrammeerWijzer Primair onderwijs 

Doelgroep 

6-12 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

App Android 

Website 

Google Play 

Store 

Music Droid 

 

App waarmee kinderen 

in spel- en puzzelvorm 

de basis van het pro-

grammeren kunnen le-

ren. 

 

 

Cato’s Hike 

 

App waarmee kinderen in 

spel- en puzzelvorm de ba-

sis van het programmeren 

leren. Inclusief handleiding 

voor ouders en andere  

geïnteresseerde gebruikers.  

60 levels en twaalf tutori-

als. 

 

 

Doelgroep 

6-14 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

€ 4,99 

Niveau 

Instap 

Platform 

App voor iPhone 

en iPad 

Website 

iTunes store 

https://play.google.com/store
https://play.google.com/store
http://www.apple.com/nl/itunes
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ProgrammeerWijzer Primair onderwijs 

Doelgroep 

6-14 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

€ 2,99 

Niveau 

Instap 

Platform 

App voor iPad, 

iPhone en 

Android 

Website 

iTunes store 

Google Play 

Store 

Lightbot 

App waarmee kinderen 

in spel- en puzzelvorm 

de basis van het pro-

grammeren kunnen le-

ren. LightBot leert kin-

deren op eenbouwdige 

wijze met basis begrip-

pen uit het programme-

ren om te gaan. Denk 

bijvoorbeeld aan herha-

lingen en 'als-dan' func-

ties. 

 

Bomberbot 

 

Lespakket waarin kinderen 

door middel van een spel in 

de klas en thuis kennismaken 

met programmeren. 

 

 

 

 

Doelgroep 

7-11 jaar 

Taal 

Nederlands 

Kosten 

€ 10,- per leerling 

Niveau 

Instap 

Platform 

Lespakket, spel 

met 300+ levels, 

docentenplatform 

Website 

Bomberbot.com 

http://www.apple.com/nl/itunes
https://play.google.com/store
https://play.google.com/store
http://www.bomberbot.com
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ProgrammeerWijzer Primair onderwijs 

Doelgroep 

7+ jaar 

Taal 

Nederlands 

Kosten 

€ 150,- 

Niveau 

Instap 

Platform 

Basisset + uit-

breid-

mogelijkheden 

Website 

LEGO 

LEGO WeDo 

WeDo leert hoe techno-

logie een actieve en in-

formatieve rol speelt in 

het leerproces van kin-

deren. Ze kunnen iets 

bouwen met LEGO en 

besturen met codeertaal 

uit bijvoorbeeld Scratch. 

 

 

 

Code Monsters 

 

 

 

 

 

 

Met deze website leren de 

kinderen de beginselen 

van het programmeren en 

wordt het logisch 

nadenken gestimuleerd. 

Kinderen gaan echte code 

schrijven in JAVA. Ze laten 

blokjes verschijnen in 

verschillende kleuren en 

leren opdrachten te 

herhalen. 

 

Doelgroep 

8+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Web 

Website 

Spelen via  

codekinderen.nl 

http://education.lego.com/en-us/preschool-and-school/lower-primary/7plus-education-wedo/introducing-wedo
http://www.codekinderen.nl
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ProgrammeerWijzer Primair onderwijs 

Doelgroep 

8+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Downloaden op 

pc. Windows en 

Mac. 

Website 

Alice.org 

Alice 

 

Programma waarmee 

kinderen de basis van 

objectgerelateerd  

programmeren leren.  

Innovatieve  

programmeeromgeving 

waarin kinderen 3D 

creaties leren maken. 

Geschikt voor  

verschillende leeftijden. 

en niveaus.  

Programmeren 

voor kinderen 

Tien online lessen waarin 

kinderen de basis leren 

van programmeren met 

behulp van programmeer-

taal Python en Notepad. 

 

 

 

Doelgroep 

8+ jaar 

Taal 

Nederlands 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Web 

Website 

Programmeren 

voor kinderen 

http://www.alice.org
http://programmerenvoorkinderen.nicolaas.net
http://programmerenvoorkinderen.nicolaas.net
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ProgrammeerWijzer Primair onderwijs 

Doelgroep 

8+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Windows 

Website 

Small Basic 

Small Basic 

Microsoft Small Basic is een 

programmeertaal exclusief 

voor Windows. Het is de ge-

simplificeerde versie van 

programmeertaal BASIC. 

Met slechts 15 sleutelwoor-

den en een  

eenvoudig en duidelijk te 

gebruiken  

ontwikkelingsomgeving 

biedt Small Basic een  

ideale inleiding op  

programmerenn voor  

jongere leerlingen. 

Tynker 

Online lesprogramma 

waarmee kinderen, door 

middel van een drag en 

drop programma, spelle-

tjes leren programmeren. 

Compleet programma 

voorzien van creatieve oe-

feningen, puzzels en bege-

leidende tutorials.  

 

 

 

Doelgroep 

8+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis startpakket. 

Niveau 

Instap 

Platform 

Volledig lespro-

gramma met o.a. 

presentaties voor 

de docent. 

Website 

Tynker.com 

http://www.smallbasic.com
https://www.tynker.com
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ProgrammeerWijzer Primair onderwijs 

Doelgroep 

8-12 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Web 

Website 

Moshi Monsters 

Pong 

Moshi Monsters 

Pong 

 

 

 

 

 

 

 

Moshi Monsters Pong was 

het allereerste computer-

spel ooit. Via deze website 

kun je zelf een variant van 

het spel programmeren. 

 

CodeKingdoms 

 

 

 

 

 

Kinderen leren program-

meren door het oplossen 

van verschillende puzzels 

waarbij ze hulp krijgen van 

dieren die ze zelf leren te 

programmeren. Kinderen 

bouwen en beschermen 

hun eigen wereld en delen 

deze wereld met hun 

vrienden. 

 

 

Doelgroep 

8-12 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Web 

Website 

Codekingdoms. 

com 

http://www.moshi.kano.me
http://www.moshi.kano.me
http://www.codekingdoms.com
http://www.codekingdoms.com
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Primair onderwijs 

Doelgroep 

8+ jaar 

Taal 

Nederlands 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Web 

Website 

Code.org 

CODE 

 

 

 

 

 

Deze website is een verza-

melplaats over programmeren 

op verschillende manieren. 

Kinderen kunnen zelf aan de 

slag, er zijn tutorials en hand-

leidingen beschikbaar gesteld 

en er is een aparte sectie voor 

educatoren met tips en tricks 

om het programmeren aan 

leerlingen te leren. 

 

 

Coder(Dojo); 

Bij een Dojo leren jonge men-

sen om te programmeren, 

websites bouwen, apps  

ontwikkelen, programma's te 

maken, games te maken en 

meer. Dojo's worden opgezet 

en georganiseerd door  

vrijwilligers. Naast het leren 

programmeren, ontmoeten 

deelnemers ook anderen like-

minded mensen, delen 

deelnemers waar ze aan aan 

het werken zijn en maken ze 

nieuwe dingen. 

. 

 

Doelgroep 

5-12 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis, donatie  

gevraagd. 

Niveau 

Instap 

Platform 

Vrijwilligers organiseren 

gratis, non-profit develop-

ment clubs en reguliere 

sessies voor jonge men-

sen. 

Website 

Coder(dojo): 

ProgrammeerWijzer 

http://www.code.org
http://www.coderdojo.nl
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ProgrammeerWijzer Primair onderwijs 

Doelgroep 

9-11 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

€ 3,99 

Niveau 

Instap 

Platform 

App voor iPhone 

en iPad 

Website 

iTunes store 

Move the Turtle 

App waarmee kinderen 

leren om een schildpad te 

programmeren zodat ze 

geometrische patronen 

leren te tekenen. 

 

http://www.apple.com/nl/itunes
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ProgrammeerWijzer Primair en voortgezet onderwijs 

Doelgroep 

8-16 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis startles 

Niveau 

Instap 

Platform 

Volledig lespro-

gramma met o.a. 

presentaties 

voor de docent. 

Website 

RoboMind  

academy 

RoboMind  

 

 

Lesprogramma waarmee 

kinderen een robot leren 

aansturen door middel 

van programmeertaal. 

Door een virtuele robot 

te programmeren, leren 

ze over logica, automati-

sering en techniek. Lo-

gisch denken wordt di-

rect gekoppeld aan het 

oplossen van relevante 

problemen. 

Scratch 

Programma waarmee kin-

deren interactieve verha-

len, spellen en animaties 

leren programmeren. 

Scratch helpt jonge men-

sen creatief te leren den-

ken, systematisch te rede-

neren en samen te leren 

werken. 

Er is een uitgebreide Ne-

derlandstalige handlei-

ding. 

 

 

Doelgroep 

8-16 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Online gemeen-

schap met hand-

leidingen, video's, 

les ideeën en pro-

jecten. 

Website 

Scratch.mit.edu 

https://www.robomindacademy.com/go/robomind/home
https://www.robomindacademy.com/go/robomind/home
http://www.digi-lab.org/scratch/CreatiefComputingHandleidingNL.pdf
http://www.digi-lab.org/scratch/CreatiefComputingHandleidingNL.pdf
http://www.digi-lab.org/scratch/CreatiefComputingHandleidingNL.pdf
https://scratch.mit.edu
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ProgrammeerWijzer Primair en voortgezet onderwijs 

Doelgroep 

9+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Web +  

download 

Website 

Computer-

craft.info 

ComputerCraft 

 

Module voor het populai-

re spel Minecraft. Hier-

mee kunnen kinderen 

een computer bouwen in 

de Minecraft wereld en 

zelf gaan programmeren. 

 

 

 

 

Codea 

 

Drag en drop app waarmee 

kinderen spelletjes kunnen 

programmeren. Met Codea 

kunnen alle visuele ideeën 

omgezet worden in inter-

actieve, creatieve spelle-

tjes en simulaties.  

 

 

 

Doelgroep 

10+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

€ 8,99 

Niveau 

Instap 

Platform 

App voor iPad 

Website 

iTunes store 

http://www.computercraft.info
http://www.computercraft.info
http://www.apple.com/nl/itunes
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ProgrammeerWijzer Primair en voortgezet onderwijs 

Doelgroep 

10-12 jaar 

Taal 

Nederlands 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Lesuur in de klas 

Website 

CodeUur.nl 

CodeUur 

 

 

Een gastdocent geeft een 

uur programmeerles aan 

kinderen van groep 7 of 

8. Een gastdocent is ie-

mand die werkt in de 

techniek bijvoorbeeld als 

programmeur of ICT-er. 

 

BendooBox 

Lesmateriaal om met een 

Raspberry Pi mini compu-

ter aan de slag te gaan. 

Experimenteren en delen 

met andere staat centraal. 

Bouw bijvoorbeeld je ei-

gen robot of een automa-

tisch voersysteem voor de 

kat. 

 

 

 

Doelgroep 

10-14 jaar 

Taal 

Nederlands 

Kosten 

€ 99,- 

Niveau 

Instap 

Platform 

Basisset +  

uitgebreid  

lesmateriaal 

Website 

Bendoobox.nl 

http://www.codeuur.nl
http://www.bendoobox.nl
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ProgrammeerWijzer Primair en voortgezet onderwijs 

Doelgroep 

10+  jaar 

Taal 

Nederlands 

Kosten 

€ 400,- 

Niveau 

Gevorderd 

Platform 

Basisset +  

uitbreid- 

mogelijkheden 

Website 

Lego.com 

LEGO  

Mindstorms 

 

 

 

 

 

Bouw een robot van LEGO 

en bestuur hem met een 

zelf geprogrammeerde de-

vice. LEGO gecombineerd 

met geavanceerde techno-

logie. Kinderen maken zelf 

een robot. Intuïtieve en pic-

togram gebaseerde pro-

grammeerinterface. 

 

 

CS Unplugged 

 

Digitaal boek over 'hoe de 

achterkant van de compu-

ter werkt'. Handig voor 

verdiepings- en uitbrei-

dingsprogramma’s of voor 

gebruik in het reguliere 

lesprogramma. Opdrachten 

met antwoorden en een 

beknopte uitleg. 

 

 

 

Doelgroep 

10+ jaar 

Taal 

Nederlands 

Kosten 

Gratis  

downloaden 

Niveau 

Instap 

Platform 

Lesboek met 

verwijzing naar 

veel digitale 

bronnen 

Website 

CSUnplugged.nl 

http://www.lego.com/en-us/mindstorms/
http://www.csunplugged.nl
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ProgrammeerWijzer Voortgezet onderwijs 

Doelgroep 

11+ jaar 

Taal 

Nederlands  

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Web 

Website 

Jorcademy.nl 

Jorcademy 

Website vol blogs, tutori-

als en filmpjes over pro-

grammeren, gemaakt 

door een 13-jarige jon-

gen. 

 

 

 

 

VSB Computer 

Science 

 

 

 

 

 

App (smartbook) een intro-

ductie in de Informatica waar-

in belangrijke concepten uit 

de computerwetenschap-pen 

aan bod komen. Denk aan  

programmeren en computer-

netwerken. Het is ook be-

doeld als een introductie op 

programmeren in JAVA. 

Doelgroep 

11-16 jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

App voor iPad, 

iPhone en 

Android 

 Website 

iTunes store 

Google Play 

Store 

http://www.jorcademy.nl
http://www.apple.com/nl/itunes
https://play.google.com/store
https://play.google.com/store
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ProgrammeerWijzer Voortgezet onderwijs 

Doelgroep 

12+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Instap 

Platform 

Web 

Website 

Codeacademy.com 

Codecademy 

Leren programmeren kan 

op deze website. Vele 

mogelijkheden, varierend 

van HTML en CSS tot JA-

VA en interactieve web-

sites.  

 

 

 

 

 

iSolveModel 

 

 

 

 

 

 

App om lineair mee te kun-

nen programmeren. Ge-

bruiksvriendelijke app. Do-

cumenten kunnen verzon-

den worden via iTunes Files-

haring, wiskundige modellen 

en oplossingen kunnen per 

mail verstuurd worden en 

maakt ook gebruik van 

tekstbestanden.  

Doelgroep 

12+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

$ 4,99 

Niveau 

Gevorderd 

Platform 

App voor iPad, 

iPod en iPhone 

Website 

iTunes store 

http://www.codeacademy.com
http://www.apple.com/nl/itunes
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ProgrammeerWijzer Voortgezet onderwijs 

Doelgroep 

12+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

€ 13,99 

Niveau 

Gevorderd 

Platform 

App voor iPad en 

iPhone 

Website 

iTunes store 

techBASIC 

App om met je iPhone of 

iPad sensoren of devices 

te programmeren met 

verschillende functies 

(zoals licht, trilling, etc.). 

 

Python 

Python is een  

programmeertaal. Voor 

kinderen die klaar zijn voor 

het échte programmeerwerk 

is Python een mooie eerste 

'taal'. Python is eenvoudig 

maar zeer uitgebreid. 

 

 

 

Doelgroep 

12+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Gevorderd 

Platform 

Web 

Website 

Python.org 

http://www.apple.com/nl/itunes
http://www.python.org
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ProgrammeerWijzer Voortgezet onderwijs 

Doelgroep 

14+ jaar 

Taal 

Engels 

Kosten 

Gratis 

Niveau 

Gevorderd 

Platform 

App voor iPad en 

iPhone 

Website 

iTunes store 

Processing for 

iOS 

Processing for iOS 

(Javascript) is een open 

source programmeertaal 

en -omgeving waar je 

afbeeldingen, interacties 

en animaties kunt leren 

maken. In eerste instan-

tie begonnen als een 

software sketchboek om 

de beginselen van het 

programmeren uit te leg-

gen, maar inmiddels ont-

wikkeld tot een tool die 

ook door professionals 

gebruikt wordt. 

 

 

http://www.apple.com/nl/itunes
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Auteur 

Carol Vorderman 

Taal 

Nederlands 

Doelgroep 

8-16 jaar 

Kosten 

€ 16,99 

Jaar van uitgave 

2015 

Uitgeverij 

LANNOO 

 

Word een programmeur en maak je 

eigen computergames. Leren  

programmeren wordt steeds  

belangrijker in de 21ste eeuw en ook 

op school komt het onderwerp steeds 

meer aan bod.  

Carol Vorderman is een van de  

populairste Britse tv-presentatrices én 

een bekend wiskundige. Ze brengt op 

een spannende en voor iedereen te 

begrijpen manier wiskunde,  

wetenschap en techniek over op het 

grote publiek.  

Dit overzichtelijke boek staat vol 

achtergrondinformatie over het  

principe van programmeren. Een gids 

met heldere voorbeelden,  

oefeningen, kleurrijke illustraties en 

stap-voor-stap instructies om  

programma's te schrijven in Scratch 

en Python.  

 

 

Programmeren voor kinderen 

ProgrammeerWijzer Handige boeken 

http://www.lannoo.be
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Codeklas 

CodeKlas is een inspiratieboek over 

programmeren met kinderen, voor  

leraren en ouders van kinderen in het 

basis- en voortgezet onderwijs.  

Centraal staan vragen als: Wat is er zo 

leuk aan leren programmeren? En 

waarom zouden kinderen dat al op 

jonge leeftijd moeten leren? Hoe ga je 

zelf met kinderen aan de slag, op 

school en thuis?  

Auteur Pauline Maas geeft bij 8 

thema's (zoals robots, games en  

websites) de benodigde achtergrond 

en visie. Bij deze thema's beschrijven 

40 co-auteurs evenzoveel tools 

waarmee iedereen direct aan de slag 

kan.  

In 10 interviews vertellen mensen uit 

onderwijs en bedrijfsleven waarom zij 

het belangrijk vinden dat kinderen al 

op jonge leeftijd in aanraking komen 

met programmeren. Tenslotte wordt 

een aanzet gegeven tot een leerlijn 

programmeren in het basisonderwijs 

en de onderbouw van het voortgezet 

onderwijs. 

 

 

Auteur 

Pauline Maas 

Taal 

Nederlands 

Doelgroep 

Ouders van 

kinderen in de 

leeftijd van 4-15 

jaar 

Kosten 

€ 19,95 

Jaar van uitgave 

2015 

Uitgeverij 

Uitgeverij 

BoekTweePuntNul 

 

 

ProgrammeerWijzer Handige boeken 

http://www.boektweepuntnul.nl

