
Computer Science
(CS) curriculum

BASIS- EN MIDDELBARE SCHOLEN GRONINGEN

Duurzaam en effectief



“ARBEIDSMARKT VAN DE
TOEKOMST DRAAIT OM
SKILLS.”

TNO bepleit dat de arbeidsmarkt van de toekomst om skills draait,
niet om diploma’s. Het ontwikkelen van skills én het matchen van
mens en werk op basis van skills moet centraal komen te staan. Nu is
er veelvuldig sprake van ‘mismatches’.

Om deze structurele ‘mismatches’ in skills te reduceren en
overgangen tussen sectoren en beroepen te bevorderen is het nodig
om skills te objectiveren in een uniforme skills taal, én dat werkenden
en werkgevers elkaar vinden op basis van erkende skills.

https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/gezond-leven/roadmaps/work/toekomstbestendige-arbeidsmarkt/?
utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=tno-engage-prospecting-healthy-living-2021&utm_term=core-industrie&utm_content=page-ad-b-
1&fbclid=IwAR0_BvZoufc5GDbIePofDeIE7ebjLe-s1V1HV2bnzCwM1RcAZxfKoVaoaB0



WAAROM  TOEVOEGEN VAN COMPUTER
SCIENCE (CS) IN HET CURRICULUM VAN DE

SCHOOL EEN MUST IS !!!
Duurzaam

Alle benodigde lesmateriaal is
digitaal. Drukwerk is niet persé

nodig, Geen toename
ecologische voetafdruk vanwege

extra schoolafval. 

Kosten drukkend
Meeste lesmateriaal wordt vrij online

aangeboden volgens Creative
Commons licenties 

Kinderen beter voorbereid
voor de banen van de

toekomst
Vanwege de constante en snelle

technologische ontwikkelingen zal
er een enorme vraag zijn voor online

technische kennis

Door samen te werken
aan projecten leren de

kinderen elkaar te helpen
en ondersteunen

De vaardigheden om effectief
samenwerken in de toekomst,

worden tijdens CS lessen versterkt. 

Hybride werken en
Blendid learning

Blendid learning zorgt voor betere
leerresultaten. Wanneer de kinderen

al van een zeer jong leeftijd in
aanraking komen met deze vorm

van leren, worden hun slaagkansen
bij vervolgopleidingen sterk

vergroot.

 CS als Maatschappijleer
De opzet van de CS lessen moet van

dien aard zijn, dat de focus niet
direct gericht is op het halen van

een positief rapport cijfer hiervoor,
maar dat de nadruk gelegd wordt op

de vaardigheden die hierdoor
worden aangescherpt. Het gaat

immers om de ontwikkeling van de
21st Century Skills



WAAROM IK SLIMMER WORDT DOOR  CS ?

Omdat het een heel leuke manier is om te werken aan
belangrijke vaardigheden van de 21ste eeuw, zoals
het onderscheiden van oorzaak en gevolg en
beredeneren wat er gaat gebeuren bij een bepaalde
handeling ?

Omdat ik begrijp dat deze belangrijke vaardigheden
erg nodig zijn bij heel veel exacte schoolvakken op de
middelbare school zoals wiskunde, natuurkunde en
scheikunde. Maar ook in taal, zoals bij de opbouw van
een verhaal de begrippen oorzaak en gevolg weer
terug komen.



“VANWEGE COMPUTER
SCIENCE HEB IK OPEENS
ZOVEEL MEER ZIN IN
LEREN. IK SNAP NU ANDERE
VAKKEN VEEL BETER.”

Ik mag mijn eigen leerstijl en tempo bepalen



ONDERNEMEND,
ONDERZOEKEND EN
ONTWERPEND LEREN

De manier waarop we toekomstige generaties onderwijzen
en trainen is van het grootste belang voor zowel de
onderwijs begeleiders in onze scholen als voor de
ontwikkeling van onze samenleving



ONDERNEMEND LEREN
Constructivisme

Het constructivisme is een stroming, waarbij leren wordt gezien als een
actief proces van kennisverwerving. Een van de principes is dat leren een
proces is van kennis construeren. Daarbij wordt voortgebouwd op de
aanwezige kennis. Het leren vindt steeds meer onder de eigen
verantwoordelijkheid van de leerling plaats



LUST VERHOGEND
Het aansluiten bij de passies en
talenten van de kinderen zorgt
ervoor dat ze meer plezier gaan
beleven bij het leren

LAST VERLAGEND
Door middel van en een  maat
pak qua onderwijsarchitectuur
zal men met minder
inspanning meer gaan leren.

Computer Science Curriculum in de klas is zo opgezet dat docenten en
scholen worden ontlast qua programma en inzet



Hybride
Ondersteuning

Een onderwijstechnoloog zet technologische leermiddelen, een
ELO en software met een Creative Commons licentie in, om
onderwijsarchitectuur te realiseren en het domein Computer
Science binnen het curriculum van de school vorm te geven.



LEERDOELEN
Leerdoelen zijn bedoeld om richting te geven aan
de CS leeractiviteiten zodat de school kan zien
dat de tijd die je besteedt ook past bij hun
onderwijsdoelen

WERKWIJZE:
Hier spreken we met elkaar de spelregels af over hoe we
cursus in een hybride vorm gaan aanpakken



SPRINTS
Handige tips worden gegeven om het kind
te helpen bij de verschillende uitdagingen

De leerlingen en docenten ontwikkelen gedurende korte
overzichtelijke perioden zelfstandig hun vaardigheden en producten
in continue afstemming met elkaar. Deze Agile werkwijze past
goed bij ondernemend leren en de moderne manier van software-
ontwikkeling.

De start sprint is bedoeld om het onderwerp waar je mee bezig
gaat te verkennen. Het is belangrijk om van alles te ontdekken waar
je benieuwd naar bent over een computerprogramma. Je zult
ervaren dat een programma bestaat uit computercode met
instructies waardoor de computer iets gaat uitvoeren als er een
bepaalde invoer komt. 



JE DIGITALE RUGZAK
Welke soort inzichten neemt het kind mee
vanwege CS in de rugzak?

Leerstijlen, Leeromgevingen, Leerobjecten, Leeractiviteiten,
Leerdoelen, Leermethoden, Leerstof, Leertheorieën,
Leertechnologie, Leeractoren, Leerplannen, Leervormen,
Leermiddelen, Leergames, Leermodellen, Leeropvattingen



TEVREDEN
LEERKRACHTEN
vanwege meting van kwaliteit op 4 aspecten

Effectiviteit: In welke mate worden de onderwijs- en
leerdoelen bereikt

Efficiëntie: De verhouding tussen snelheid van leren en de
inspanning die daar voor nodig is.

Flexibiliteit: De mate waarin de onderwijsarchitectuur
bestand is tegen veranderingen van binnenuit of buitenaf

Creativiteit: De mate waarin er ruimte is voor zelfbedachte
wegen om te leren



Elektronische
Leer Omgeving
https://elo.codeniacs.nl/



CREATIVE
COMMONS
LICENTIES

Kosten drukkend vanwege hoofdzakelijk gebruik van Gratis online educatie platformen



HULP OP AFSTAND
via een samen met de school te bepalen platform

Een duidelijk afspraak die hiervoor wordt overeengekomen met het
kind is dat de chatfunctie alleen voor zaken die te maken hebben met
de lessen en volgens de instructies van de docent mag worden
gebruikt. Iets lezen is ook niet hetzelfde als het horen, dus het is zeer
belangrijk dat het kind goed nadenkt voordat er vragen of
opmerkingen worden opgestuurd.

Deze aanpak bevordert ook meteen andere belangrijke vaardigheden
bij het kind, welke goed van pas komen in de verdere groei en
ontwikkeling.



AFLEIDING
VERWIJDEREN

Behandel online lestijd als "echte" lestijd.

Het kind wordt bij hulp op afstand geadviseerd om een rustige ruimte
voor de mentor sessie te zoeken. Dat de tv of muziek op de achtergrond
uit moet worden gezet. Mobiele telefoons op stil en uit de buurt te
houden. Niet Eten of drink tijdens de digitale ondersteuning om afleiding
van de leraar of mentor en klasgenoten te voorkomen.



WAT LEREN DE
KINDEREN IN ELK GEVAL
Computer Science lessen waar geen investeringen voor ander
apparatuur dan een laptop en internet voor nodig zijn:



ZO WORDT CS LEUK VOOR IEDEREEN

Wees niet bang
vragen stellen

Vraag het gerust aan je docent of
mentor als je iets niet weet of als

iets niet duidelijk is.

Wees hoffelijk
en beleefd

Denk na voordat je spreekt. Zeg
"dank u" en "alsjeblieft" indien van

toepassing.

Blijf op de hoogte van
lessen en huiswerk

Bekijk uw aantekeningen. Houd je
aan een studieroutine, zodat je niet

achterloopt met klasopdrachten.

Help en ondersteuning
elkaar

Wees aardig voor iedereen. Laten
we elkaar bemoedigen en opbeuren.

Pauzes nemen
van online zijn

Vind tijd om op te laden en deel te
nemen aan offline activiteiten. Vind

balans en maak ook tijd voor je
hobby's

 Challenges correct
uitvoeren

Volg de regels en instructies van je
docent voor het online inleveren van

je werk.



Email Addres
g.hasham@incubatorsfoundation.com

 Nummer Mobiel
+31 642864875

websites:
https://onderwijsarchitect.nl/

en
https://incubatorsfoundation.com/

VRAGEN? MEER
DUIDELIJKHEID
NODIG?
Neem dan gerust contact met mij,
Garlon Hasham / onderwijsarchitect, via e-mail of
telefoon.


