Workshops en cursussen programmeren
Waarom leren programmeren?
Met programmeren kun je ideeën vormgeven met beweging, geluid, beeld en interactiviteit.
Je krijgt inzicht in de ‘achterkant’ van de apparaten die je dagelijks gebruikt.
Je leert vaardigheden, waarvan je in elk vak profijt hebt:
o
o
o
o
o

Creatief en logisch denken
Ruimtelijk inzicht
Probleemoplossend vermogen
Structureren
Samenwerken

Waarom leren programmeren in Scratch?
Scratch is een programmeertaal met een online community waar je vanaf 8 jaar je eigen interactieve
verhalen, muziek, kunst, spelletjes, presentaties en animaties kunt
creëren en delen. Zo kun je wat je ervaart, denkt, leert vormgeven.
Door projecten te maken en te delen, leer je creatief systematisch te
denken, te redeneren, en samen te werken.
Scratch is een grafische programmeeromgeving. Je maakt of kiest
figuurtjes (sprites) die je programmeert door blokken aan elkaar te
slepen. Elke stapel blokken is een script; een sprite voert jouw scripts uit
precies zoals jij het hebt geprogrammeerd.
Scratch is makkelijk, uitdagend, gratis en in het Nederlands. Iedereen
die kan lezen, kan meteen aan de slag. Binnen een paar minuten heb
je al een eerste resultaat, bijvoorbeeld een kat die achter een hond
aanloopt.
Je hoeft niets te installeren: Je kunt online programmeren, je eigen
creaties delen met anderen en de creaties van anderen bekijken en
nov.2018
veranderen.
ScratchJr is een gratis app voor iPad en Android voor kinderen van 5 t/m 7 jaar
en een goede voorloper voor Scratch. Kinderen kunnen leuke animaties en
verhalen maken en ervaren spelenderwijs de eerste programmeerbegrippen.
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De programmeerworkshops van het Digitaal Laboratorium:
Inloopworkshop ScratchJr, Scratch en/of robotica
Inloopworkshop voor iedereen vanaf 5 jaar
Duur: 1 of 2 dagdelen afhankelijk van het evenement
Inhoud:
We zetten neer:
5 werkplekken voor ScratchJr
8 werkplekken voor Scratch met werkkaarten
Ter inzage: CS Unplugged en Creatief computergebruik
Een robothoek met rijd- en vliegwerk
Exhibits met LegoWeDo en Makey Makey
Elk uur is er een centrale
demo Jam-bot en werken
met Scratch
Bezoekers gaan verkennend
aan de slag met
werkkaarten en de robots.

Kennismaken met programmeren in Scratch
Workshop voor max. 16 leerlingen, ouders, studenten, leraren en docenten in elke vorm van
onderwijs en iedereen die kennis wil maken met programmeren.
Duur: 1,5 uur
Doel: Een eerste indruk krijgen van het programmeren in Scratch
en op de hoogte raken van de mogelijkheden
Inhoud:
We starten met een korte introductie.
Dan gaan we in groepjes van twee aan de slag om zelf te
programmeren.
Halverwege bekijken we elkaars resultaten om elkaar te
inspireren.

In één dag vaardig met Scratch
Basisworkshop voor leerkrachten en begeleiders voor wie programmeren een nieuwe vaardigheid is
Duur: 3 blokken van 2 uur
Doel: Vertrouwd raken met Scratch als programmeergereedschap. Werken aan de eigen
programmeer-vaardigheid om het in te kunnen zetten in je groep
Inhoud:
We verdelen de dag in 3 blokken:
1. Eerste kennismaking,
2. Eerste stappen,
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3. Verdere verdieping.
Elk deel bevat een verzameling van activiteiten:
• Een inventarisatie van vragen, ideeën en uitdagingen
• Een gezamenlijke start
• Een verdere verwerking
• Een reflectiemoment

Programmeren om te leren P.O. onderbouw
Workshop voor leerkrachten en begeleiders in het basisonderwijs die al eens hebben
geprogrammeerd.
Duur: 2,5 uur
Doel: Programmeer-activiteiten zonder computer verkennen en
ScratchJr kunnen inzetten in de groep
Inhoud:
Zelf in de klas aan de slag met Programmeer activiteiten zonder
computer en ScratchJr
Bronnen voor lessen en materialen vinden
De Scratch-community

Programmeren om te leren P.O. bovenbouw en V.O. onderbouw
Workshop voor leerkrachten en begeleiders in het basisonderwijs die al eens hebben
geprogrammeerd.
Duur: 2,5 uur
Doel: Programmeren inzetten bij andere lessen
Inhoud:
Hoe kun je zelf in je groep aan de slag met
Scratch?
Hoe kun je Scratch verbinden met de
fysieke wereld (Makey Makey, Lego
WeDo, Micro:bit, InO-Bot en Picoboard)?
Bronnen voor lessen en materialen
vinden
De Scratch-community
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Digitale geletterdheid en programmeren
Workshop voor iCoaches en ICT-coördinatoren in het basisonderwijs en leerkrachten van vakgroepen
in het voortgezet onderwijs
Duur: 2,5 uur
Doel: als onderdeel van een leerlijn digitale geletterdheid
Programmeren kunnen opnemen in activiteiten van het schoolwerkplan van de school
Inhoud:
Computationeel denken:
Concepten en werkwijzes
Programmeren met blokken:
P.O.: ScratchJr en Scratch en programmeren unplugged
V.O.: Scratch, mBlock, Snap, Beetleblocks
Pedagogiek en didaktiek bij programmeeractiviteiten:
Vormgeven aan samenwerken, startpunten,
vakoverstijgend werken, projectwerk
Flipping the classroom
Les- en leermethodes
Opbouw van groep 1 t/m groep 8
Hulp bieden
De Scratch-community

Lessenreeks: Programmeren om te leren
Workshopserie voor max. 16 leerlingen van de bovenbouw in het basisonderwijs, studenten, leraren
en docenten in elke vorm van onderwijs
Duur: 10 lessen van 1,5 uur
Doel: Maak je eigen interactieve verhalen, muziek, kunst, spelletjes, presentaties en animaties
Inhoud:
In 12 lessen leer je eigen projecten te ontwerpen en uit te werken met Scratch.
Elke les begint met een unplugged activiteit, waarin je steeds iets leert over hoe je de computer voor
jou kunt laten werken.
Daarna leer je hoe je met Scratch jezelf presenteert, een
muziekmachine maakt, een hiphopdans maakt, een virtueel
huisdier verzorgt, werkt met interactiviteit, een spel bedenkt,
maakt en bestuurt met Makey Makey.
Aan het eind van elke les bekijken we elkaars werk.
Alle begrippen van het programmeren komen aan bod:
routines, subroutines, lussen, variabelen en lijsten.
Zo leer je hoe alle blokken werken om zo je eigen ideeën,
verhalen en projecten goed vorm te geven. De laatste les
sluiten we af met een tentoonstelling voor ouders,
leerkrachten en belangstellenden. We laten zien wat we hebben gemaakt en leggen uit wat we
hebben geleerd en hoe we Scratch willen gebruiken.
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Lessenreeks: Programmeren met Scratch en Lego WeDo
Workshop voor max. 16 leerlingen van de bovenbouw in het basisonderwijs, studenten, leraren en
docenten in elke vorm van onderwijs en iedereen die willen leren programmeren in combinatie met
techniek.
Duur: 10 lessen van 1,5 uur verdeeld over 9 dagen
Doel: Leren programmeren in Scratch en dat gebruiken in
bouwontwerpen met motors en sensoren.
Inhoud:
In Scratch bouw je scripts met programmablokjes.
Met Lego WeDo bouw je machientjes, die met Scratch
kunnen samenwerken.
We starten met een demonstratie en wat voorbeelden.
Daarna ga je in groepjes van twee meteen veel bouwen en
programmeren.
Zo krijg je inzicht in hoe je zelf machientjes bouwt en hoe je die in
games kunt gebruiken.
Alle begrippen van het programmeren komen aan bod:
routines, subroutines, lussen, variabelen en lijsten.
In de laatste les maken we samen één grote kettingreactie.
Na deze cursus kun je grotere games maken in Scratch en ben je in
staat om met ingewikkeldere programma’ s te werken. Ook kun je
je eigen machines ontwerpen, omdat je kennis hebt van
bewegingen, tandwielen en overbrengingen.

Lessenreeks: Robot carrousel:
Workshopserie voor gevorderde Scratchers vanaf 10 jaar
Duur: 5 lessen van 1,5 uur
Doel: Elektrische circuits bedenken, bouwen en testen. LED’s, motoren en sensoren
aansluiten en programmeren met Scratch en block-based programma’s.
Inhoud:
In tweetallen werk je samen je eigen interfaces en machines te ontwerpen,
te bouwen en te besturen
Je leert bestaande robots en mini-drones te programmeren.
In tweetallen werk je met LegoWeDo, computerbordjes zoals Makey
Makey, Crumble, Micro:bits, en Arduino’s

Workshop of lessenreeks op maat
Samen verkennen we in een voorgesprek de wensen en mogelijkheden
en dan volgt een aanbieding.
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Enkele praktische opmerkingen
Behalve tijdens de inloopworkshops werken we met een groepsgrootte van max. 16 verdeeld in
groepjes van 2. We verzorgen de laptops en/of iPads plus randapparatuur.
Belangstellende ouders/verzorgers zijn altijd welkom tijdens naschoolse lessen voor kinderen als de
instelling dit toestaat.
Tentoonstellingen
Lessenreeksen op locatie sluiten we af met een tentoonstelling voor familie, vrienden en bekenden
van de cursisten.
Van de instelling vragen wij voor de workshopruimte:
o Van te voren een half uur opbouwtijd en erna een half uur opruimtijd
o Een wit projectievlak met beamer en internet/wifi of een digitaal schoolbord.
o Voor ieder een tafel en stoel en een tafel extra voor materialen.
Voor grotere groepen maken we speciale afspraken.
We hebben ook een eigen workshoplocatie in Lunteren.
Daar kunnen we werken met een maximale groepsgrootte van 8 personen.
Publiceren:
Programmeer-projecten zetten we gegroepeerd op de Scratchwebsite.
Filmpjes en foto’s van het werk met hier en daar handen en voeten zetten we op YouTube. Personen
komen nooit herkenbaar in beeld. (uitgezonderd beelden van volwassen personen die vooraf
expliciet toestemming geven.)
Naar de opdrachtgever/contactpersoon mailen we werkfoto’s en links naar onze publicaties.
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