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Iedereen kan 
programmeren 
Technologie heeft een taal. En die heet: 

programmeercode. Wij vinden dat programmeren een 

essentiële vaardigheid is. Als je leert programmeren, leer 

je problemen oplossen en op een creatieve  
manier samenwerken. Bovendien leer je apps bouwen 

waarmee je ideeën tot leven komen. Wij zijn van mening 

dat iedereen de kans zou moeten krijgen om iets 

te maken dat de wereld kan veranderen. Daarom 

hebben we een nieuw programma opgezet dat alle tools 

en documentatie bevat om programmeercode te leren, 

te schrijven en weer aan anderen te leren.
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Het programma ‘Iedereen kan programmeren’ voorziet in allerlei lesmaterialen om leerlingen van hun eerste kennismaking met programmeren te begeleiden 
naar het bouwen van hun eerste app. Deze gratis lesmaterialen staan in de tabel hieronder. 

Curriculum   Device Doelgroep      App
Vereiste 
voorkennis Overzicht Lesmateriaal Aanvullend materiaal Aantal lesuren 

Groep 1-4 Geen Beginnen met denken als een 
programmeur, met  
praktijkgerichte verkenning van 
programmeerconcepten met behulp 
van apps met visuele informatie.

• codeSpark Academy-app-
lessen 

• Tynker Space Cadet-cursus

• Get Started with Code 1: 
Teacher Guide

30 uur, incl. 
docentenhandleiding 
en app-lessen

Groep 5-7  Geen Fundamentele 
programmeerconcepten ontdekken 
en het denken als programmeur 
oefenen met behulp van apps met 
visuele informatie.

• Tynker Dragon Spells-cursus • Get Started with Code 2: 
Teacher Guide

36 uur, incl. 
docentenhandleiding 
en app-lessen

Brugklas  
en hoger

Geen De basisconcepten leren van 
programmeren aan de hand van 
echte Swift-code.

• Swift Playgrounds-app  
• Lessen Learn to Code 1 & 2 
• iTunes U-cursus

• Learn to Code 1 & 2: 
Teacher Guide 

• Swift Playgrounds-badges 
Apple Teacher Learning Center

Maximaal 85 uur, incl. 
docentenhandleiding 
en lessen Learn to Code  
1 & 2

Brugklas 
en hoger

Learn to Code 
1 & 2

Programmeervaardigheden 
verdiepen en gaan denken als een 
app-ontwikkelaar.

• Swift Playgrounds-app 
• Lessen Learn to Code 3

• Learn to Code 3:  
Teacher Guide

Maximaal 45 uur, incl. 
docentenhandleiding 
en lessen Learn to Code 3

Voortgezet en 
hoger onderwijs

Geen Praktische ervaring opdoen met de 
tools, technieken en concepten die 
nodig zijn om vanuit het niets een 
eenvoudige iOS-app te bouwen. 
 

Boek en projectbestanden ‘Intro 
to App Development with Swift’ 

• Intro to App Development with 
Swift: Teacher Guide

90 uur

Voortgezet en 
hoger onderwijs

Geen Een basis leggen voor het gebruik 
van Swift, UIKit en netwerken door 
middel van practica en projecten. Aan 
het eind van de cursus kunnen de 
leerlingen/studenten een app 
bouwen die ze zelf hebben 
ontworpen.

Boek en projectbestanden ‘App 
Development with Swift’ 

• App Development with Swift: 
Teacher Guide

180 uur
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Overzicht

De eerste schooljaren zijn een uitstekende tijd om programmeerconcepten 
te introduceren als een manier van denken over de alledaagse en digitale wereld, 
en om basisvaardigheden op het gebied van computational thinking op te doen. 
Apps die specifiek zijn ontwikkeld voor jonge kinderen, zoals codeSpark Academy 
en Tynker, maken gebruik van visuele programmeerpuzzels om het 
probleemoplossend vermogen te versterken en de creativiteit te bevorderen. 
codeSpark Academy is ontworpen voor kinderen van vijf tot zeven. Kinderen die 
nog niet kunnen lezen, kinderen die taal leren en leerlingen met leesproblemen 
kunnen spelen met de tekstloze interface van de game. In Tynker experimenteren 
leerlingen van vijf tot elf eerst met visuele blokken. Daarna gaan ze verder met 
tekstueel programmeren terwijl ze puzzels oplossen en projecten bouwen. 

In de les 
Tynker en codeSpark Academy, en de lessen in de docentenhandleidingen bij 
‘Aan de slag met programmeren’ zijn ontworpen om u te helpen programmeren 
te introduceren in de eerste groepen van het basisonderwijs. In de lessen wordt 
aandacht besteed aan belangrijke programmeerconcepten. Zo kunt u zien hoe 
programmeren een manier van denken kan zijn die op andere leergebieden 
en op het dagelijks leven kan worden toegepast.  

De docentenhandleidingen bieden de ondersteuning die u nodig hebt 
om de kinderen te leren de codepuzzels op te lossen – ongeacht uw eigen 
programmeerervaring. In de handleidingen zijn onder meer extra activiteiten,  
app-ontwikkelactiviteiten, reflectievragen, vragen voor het verslag en een 
beoordelingsrubriek opgenomen, zodat u de leerlingen kunt helpen hun kennis 
verder te verdiepen. U kunt de lessen als een enkel blok geven of in gedeelten. 
In de bijlagen wordt een eerste afstemming gegeven op de voorlopige Computer 
Science Standards voor het basis- en voortgezet onderwijs voor niveau 1 van 
de CSTA (Computer Science Teachers Association).
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codeSpark Academy 
Leren. De leerlingen lossen puzzels op in deze 
tekstloze game, om zo primaire concepten op 
het gebied van computerwetenschappen te 
leren zoals reeksen, lussen, voorwaardelijke 
constructies, enzovoort.  

Ontwikkelen. De leerlingen passen hun kennis 
toe door hun eigen projecten te programmeren 
in Game Maker. 

Zelfsturend. Voor het lesgeven, leren en 
spelen is geen eerdere ervaring nodig. 
Het lesprogramma en het dashboard voor 
leerkrachten voor voortgangsverslagen 
zijn gratis verkrijgbaar voor 
onderwijspersoneel in tien talen. 

Tynker 
Programmeeromgeving. De leerlingen gaan 
in hun eigen tempo verder met gelaagde 
programmeerpuzzels om concepten te leren 
en die creatief toe te passen.  

Automatische beoordeling. Een dashboard 
voor de leerkracht helpt bij de beoordeling van 
de beheersing van de vaardigheden van 
leerlingen met behulp van puzzels, vragen 
en code-analyses.  

Swift-mogelijkheden. Naarmate de leerlingen 
puzzels oplossen, kunnen ze schakelen tussen 
visuele blokken en Swift-blokken. Zo raken 
ze bekend met Swift en worden ze voorbereid 
op toekomstige programmeermogelijkheden. 

Docentenhandleidingen bij 
‘Aan de slag’  
Downloadbare bestanden. Sjabloonbestanden  
voor activiteiten van leerlingen en Keynote-
presentaties ondersteunen de lessen. 

Het juiste antwoord. Met de oplossingen van 
de puzzels van Tynker en codeSpark Academy 
kunt u leerlingen die vastzitten, snel helpen.  

Voorbeelden. U ziet hoe de activiteiten eruit 
kunnen zien.  

Reflectie. Met deze vragen en aanwijzingen 
voor klassikale discussies kunt u de samenhang 
tussen toepassing van het concept binnen 
en buiten de programmeeromgeving beoordelen 
en versterken.  

Tips en voorbeelden. Ideeën voor uitbreiding 
of vereenvoudiging van lessen zijn over de hele 
linie opgenomen. 

App-ontwerpactiviteiten Bij deze lessen 
worden de leerlingen begeleid bij het app-
ontwerpproces. Ze maken een concept en een  
prototype op basis van een idee voor een app 
om een probleem in hun klas of op hun school 
op te lossen.

Belangrijkste kenmerken 
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Cursusopzet
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Get Started with Code 1 
Door interactieve praktijklessen over programmeerconcepten in de context 
van dagelijkse situaties te plaatsen, kunnen leerlingen leren denken 
als programmeurs. Ze leren over commando’s, reeksen, lussen, events 
en algoritmen. Samen proberen ze de uitkomst van hun code te voorspellen 
en ze debuggen hun eigen code en die van andere leerlingen. Ook oefenen 
ze hun vaardigheden in programmeerapps met visuele informatie, lossen 
ze puzzels op en ontwerpen ze hun eigen creaties. Bij optionele 
ontwerpactiviteiten worden de leerlingen begeleid bij het app-
ontwerpproces. Ze maken een concept en een prototype op basis van een 
idee voor een app om een probleem in hun klas of op hun school op te lossen. 

Les 0: Aan de slag. U onderzoekt wat de kinderen al weten over apps 
en programmeren, maakt de werkwand in de lesruimte klaar, en geeft 
een introductie van de belangrijkste apps die ze zullen gaan gebruiken. 
De leerlingen maken kennis met de diverse rollen binnen een team dat 
apps ontwikkelt. 

Les 1: De juiste volgorde: inleiding reeksen. De leerlingen onderzoeken 
alledaagse reeksen, bouwen een reeks op basis van een bekend verhaal, en 
lossen puzzels op in een programmeerapp met visuele informatie met 
gebruikmaking van eenvoudige reeksen. De leerlingen verkennen de 
verschillende mogelijke toepassingen van apps. 

Les 2: Stap voor stap: reeksen maken. Door het belang van volgorde van 
instructies te onderzoeken, leren de kinderen dat dezelfde acties een 
andere volgorde kunnen krijgen – en ze ontwikkelen zo hun eigen gekke 
dansje. Ze ontdekken meer commando’s en lossen complexere problemen 
op in de programmeerapps. De leerlingen vergelijken verschillende apps 
waarmee gebruikers nieuwe dingen leren. 

Les 3: Je kunt kiezen: flexibele reeksen. De leerlingen leren dat sommige 
stappen in een reeks flexibel geordend kunnen worden, en maken hun eigen 
flexibele reeksen. Ze bekijken de verschillende manieren waarop een puzzel 
opgelost kan en ze delen hun eigen oplossingen met de andere leerlingen. 
De leerlingen onderzoeken apps waarmee gebruikers kunnen 
communiceren met de mensen om hen heen. 

Les 4: Steeds opnieuw: lussen. De kinderen leren lussen in alledaagse 
contexten herkennen en gaan creatief aan de slag met hun eigen 
percussielussen. Ze bekijken hoe lussen tijdens programmeren worden 
weergegeven en gebruiken lussen om hun eigen code te stroomlijnen 
en te vereenvoudigen. De leerlingen leren hoe je een interface ontwerpt 
en hoe je daarmee een app leuk en makkelijk maakt om te gebruiken. 

Les 5: Fouten oplossen: debuggen. De kinderen krijgen begrip van  
persistentie en debuggen in verschillende  contexten. Ze beoordelen hun 
nieuwe vaardigheden en passen die toe om een probleem op te lossen en 
oplossingen van andere leerlingen te debuggen. Ze oefenen met het 
voorspellen van uitkomsten van code en zoeken bugs als de code niet naar 
verwachting wordt uitgevoerd. De leerlingen verdiepen zich in het ontwerp 
van apps voor de oplossing van een probleem. 

Les 6: Bepaal wat er gebeurt: events en acties. De leerlingen onderzoeken 
hoe ze hun app kunnen afspelen met events en hoe ze hun code 
aantrekkelijker maken en beter laten reageren. Ze leren programmeren met 
events. Ze denken na over het oproepen van events in het dagelijks leven en 
maken een afstandsbediening voor een robot om het oproepen van events te 
oefenen. De leerlingen beginnen met het ontwerp van hun eigen apps. 

Les 7: Het lukt als je de regel volgt: if-instructies. De kinderen leren over 
voorwaardelijke constructies en ontdekken hoe ze if-constructies in hun 
dagelijks leven kunnen herkennen. Ze denken na over de if-constructies die 
een rol spelen in bekende bordspellen. De kinderen programmeren met if-
constructies en laten hun code sneller reageren op situaties in de omgeving. 
De leerlingen laten met stroomschema’s zien hoe hun apps werken. 

Les 8: Oplossingen vinden: algoritmes. Alle leerstof wordt 
samengebracht. De leerlingen ontwerpen algoritmen voor een reeks 
stappen die een probleem oplossen. Ze beginnen met eenvoudige 
receptuur en ontwikkelen en programmeren hun eigen doolhof-game. De 
leerlingen maken prototypes van hun apps en maken een eindproject waarin 
ze het ontwerpproces van hun apps toelichten.
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Cursusopzet (vervolg)

Get Started with Code 2 
In ‘Get Started with Code 2’ onderzoeken de kinderen fundamentele 
programmeerconcepten en oefenen ze in het denken als een programmeur. 
Ze leren over algoritmen, functies, lussen, voorwaardelijke constructies en 
variabelen en ontdekken de basisbeginselen van het ontwerp van 
gebruikersinterfaces. De leerlingen werken samen en individueel en 
verdiepen hun programmeervaardigheden door echte 
programmeerproblemen op te lossen. Ze testen elkaars code en ontwerpen 
programma’s voor verschillende robots. Ook oefenen ze deze vaardigheden 
in Tynker. Ze lossen een reeks problemen op en passen de geleerde 
concepten toe in klassikale activiteiten. Bij optionele ontwerpactiviteiten 
worden de leerlingen begeleid bij het app-ontwerpproces. Ze maken een 
concept en een prototype op basis van een idee voor een app om een 
probleem in hun klas of op hun school op te lossen. 

Les 0: Aan de slag. U onderzoekt wat de kinderen al weten over apps 
en programmeren, maakt ze bekend met een programmeerapp met visuele 
informatie zoals Tynker en maakt digitale verslagen aan voor de leerlingen. 
De leerlingen gaan de uitdaging aan om een app te ontwerpen. 

Les 1: In stappen denken: problemen oplossen met algoritmes. 
De leerlingen ontdekken algoritmen als een reeks instructies voor het 
oplossen van een probleem of uitvoeren van een taak. In de Tynker-app 
laten de kinderen een ei van een draak uitbroeden en bouwen ze vervolgens 
algoritmen om puzzels op te lossen, waarbij ze met reeksen oefenen. Ze 
ontwerpen en testen algoritmen tijdens klassikale activiteiten. De leerlingen 
gaan brainstormen over apps voor de oplossing van een probleem. 

Les 2: Denken in oplossingen: debuggen. Leerlingen bestuderen het 
zoeken en corrigeren van fouten in hun algoritmen en programma’s. In 
Tynker passen ze algoritmen met bugs aan om een correct programma voor 

het oplossen van de puzzels te maken. De leerlingen leren hoe 
toetsenborden in apps worden gebruikt, en hoe ze dat zelf kunnen 
toepassen in hun apps. 

Les 3: In kringetjes denken: lussen zoeken. De leerlingen hebben 
kennisgemaakt met lussen als repetitieve patronen en ontwerpen en testen 
nu een algoritme om een Loopy Snake te maken. Ze gebruiken lussen in 
Tynker om puzzels op te lossen door patronen te herkennen. De leerlingen 
brainstormen over het gebruik van de ingebouwde camera en microfoon bij 
hun apps. 

Les 4: In stukjes denken: compositie en decompositie. Om een algoritme  
voor een Cup Song te maken, splitsen de leerlingen de routine op in losse 
bewegingen. In Tynker lossen ze problemen op door ze in subproblemen op 
te splitsen. De leerlingen denken na over hoe het touchscreen hun app meer 
interactieve mogelijkheden kan geven. 

Les 5: In categorieën denken: abstraheren. De leerlingen ontdekken 
overeenkomsten en generalisaties terwijl ze objecten ordenen in sets. 
Vervolgens leggen ze hun aanpak uit. In Tynker gebruiken ze abstracties om 
overeenkomsten in problemen te herkennen. Ze lossen steeds complexere 
puzzels op met hun nieuwe programmeertools. De leerlingen denken na 
over het gebruik van hulpmiddelen als Bluetooth om contact te maken met 
devices in de buurt. 

Les 6: Denken in patronen: functies samenstellen. Tijdens het bouwen 
van een prestatieroutine voor een commandorobot splitsen de leerlingen de 
routine op in functies. Ze wisselen algoritmen uit om voorspelde en feitelijke 
uitkomsten te testen. In Tynker gebruiken ze name- en call-functies terwijl 
ze een set instructies hergebruiken om efficiënter te leren programmeren. 
De leerlingen leren welke soorten gegevens hun app via gps kan gebruiken. 
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Les 7: In voorwaarden denken: voorwaardelijke instructies. De leerlingen 
maken een virtueel avontuur mee en definiëren hun bestemming met een 
reeks kwalificerende voorwaarden met if-instructies. In Tynker gebruiken 
ze if-instructies om beslissingen en alternatieven binnen de puzzels 
te beheren. De leerlingen brainstormen over innovatieve manieren om 
hun apps uniek te maken. 

Les 8: In kringetjes denken: while-lussen en geneste lussen. 
De leerlingen bemannen een virtuele donutkraam en gebruiken while-lussen 
en geneste lussen om algoritmen voor de donut-bot te maken, zodat die 
voldoende topping voor elke klant gebruikt.  In Tynker gebruiken de 
leerlingen lussen om de programmeercode in te korten. De leerlingen 
vormen app-ontwerpteams en gaan aan het werk om een prototype van 
een eigen app te maken. 

Les 9: Binnen en buiten de kaders denken: Variabelen, invoer 
en uitvoer. Aan de hand van variabelen voor een algoritme voor een Poetry 
Jam Slam voeren de leerlingen een nummer uit of rappen ze in reactie op 
het publiek.  In Tynker gebruiken ze variabelen om complexere puzzels op te 
lossen met alle vaardigheden die ze tot nu toe hebben geleerd.  De leerlingen 
voeren gesprekken met gebruikers zodat ze kunnen bepalen voor welke 
doelgroep ze hun app maken. 

Les 10: Praktisch denken: UI ontwerpen. De leerlingen analyseren de 
opbouw van een goede interface en ontwerpen een bord voor hun school. 
In de Tynker-activiteit gebruiken ze alle opgedane kennis om de lessen van 
‘Get Started with Code 2’ af te ronden.  De leerlingen leren over 
gebruikersinterfaces (UI) en gebruikerservaring (UX) en maken een 
moodboard voor het ontwerp van hun app. In het eindproject zetten 
ze een pitch voor de app in elkaar.

Cursusopzet (vervolg)
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Extra informatie

Download het materiaal voor ‘Get Started with Code’ 
• Tynker 

• codeSpark Academy 

• Get Started with Code 1 

• Get Started with Code 2 

Download het materiaal voor Swift Playgrounds 
• Learn to Code 1 & 2: iTunes U Course 

• Learn to Code 1 & 2: Teacher Guide 

• Learn to Code 3: Teacher Guide 

• Swift Playgrounds-app 

Download de handleidingen voor ‘App Development with Swift’ 
• Intro to App Development with Swift 

• Intro to App Development with Swift: Teacher Guide 

• App Development with Swift 

• App Development with Swift: Teacher Guide 

Aanvullende informatie 
• Lees meer over het programma Iedereen kan programmeren. 

• Lees meer over Swift. 

• Lees meer over Xcode. 

• Wissel ervaringen uit met andere leerkrachten op de Apple 
Developer Forums. 

• Lees meer over codeSpark Academy. 

• Lees meer over Tynker.
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https://itunes.apple.com/nl/app/tynker-learn-to-code-programming-made-easy/id805869467?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/codespark-academy-with-the-foos-coding-for-kids/id923441570?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/book/id1226776727
https://itunes.apple.com/nl/book/id1226776857
https://itunes.apple.com/nl/course/swift-playgrounds-learn-to-code-1-2/id1153807202
https://itunes.apple.com/nl/book/swift-playgrounds-learn-to/id1118578018?mt=11
https://itunes.apple.com/nl/book/swift-playgrounds-learn-to/id1173709121?mt=11
https://itunes.apple.com/nl/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/book/intro-to-app-development-with-swift/id1118575552?mt=11
https://itunes.apple.com/nl/book/intro-to-app-development-with-swift/id1118577558?mt=11
https://itunes.apple.com/nl/book/app-development-with-swift/id1219117996?mt=11
https://itunes.apple.com/nl/book/app-development-with-swift/id1219118093?mt=11
https://www.apple.com/nl/education/everyone-can-code/
https://www.apple.com/nl/swift/
https://itunes.apple.com/nl/app/xcode/id497799835?mt=12
https://forums.developer.apple.com/welcome
https://forums.developer.apple.com/welcome
http://thefoos.com
https://www.tynker.com
https://itunes.apple.com/nl/app/tynker-learn-to-code-programming-made-easy/id805869467?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/app/codespark-academy-with-the-foos-coding-for-kids/id923441570?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/book/id1226776727
https://itunes.apple.com/nl/book/id1226776857
https://itunes.apple.com/nl/course/swift-playgrounds-learn-to-code-1-2/id1153807202
https://itunes.apple.com/nl/book/swift-playgrounds-learn-to/id1118578018?mt=11
https://itunes.apple.com/nl/book/swift-playgrounds-learn-to/id1173709121?mt=11
https://itunes.apple.com/nl/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8
https://itunes.apple.com/nl/book/intro-to-app-development-with-swift/id1118575552?mt=11
https://itunes.apple.com/nl/book/intro-to-app-development-with-swift/id1118577558?mt=11
https://itunes.apple.com/nl/book/app-development-with-swift/id1219117996?mt=11
https://itunes.apple.com/nl/book/app-development-with-swift/id1219118093?mt=11
https://www.apple.com/nl/education/everyone-can-code/
https://www.apple.com/nl/swift/
https://itunes.apple.com/nl/app/xcode/id497799835?mt=12
https://forums.developer.apple.com/welcome
https://forums.developer.apple.com/welcome
http://thefoos.com
https://www.tynker.com

