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Leerlijn 'Denken als een programmeur'
Patroonherkenning
Het herkennen van
gemeenschappelijke patronen
in problemen, processen,
oplossingen of data.

Onderbouw

Middenbouw

Bovenbouw

Herkent patronen in bewegingen en in muziek
(dans: terugkerende pasjes, muziek: refrein en
ritme).

Herkent patronen in verschillende
uitwerkingen van een opdracht
(tekenopdracht: alle leerlingen tekenen een
woestijn, wat zijn de overeenkomsten
tussen alle tekeningen?).
Herkent reactiepatronen bij individuele
personen in de dagelijkse omgang (Anne
raakt altijd in paniek als ze een som niet
snapt).

Herkent patronen binnen de kunst (patronen in
schilderijen van kunstenaars die tot dezelfde
stroming behoren).

Herkent eenvoudige algemene reactiepatronen
bij mensen in de dagelijkse omgang (als ik iets
vriendelijk vraag krijg ik meestal een vriendelijk
antwoord).

Herkent patronen van bepaalde activiteiten in
Herkent patronen van bepaalde activiteiten
de klas (dagritme, verschillende klasseroutines
in de klas (dagtaken).
zoals opruimroutines, routines voor binnenkomst
etc.).
Herkent patronen in tijd (ochtend-middagavond-nacht en zomer-herfst-winter-lente).

Herkent patronen in tijd (uren, halve uren,
kwartieren, minuten, seconden).

Herkent patronen in sprookjes (sprookjes
eindigen altijd met ‘en ze leefden nog lang en
gelukkig’).

Herkent patronen in de verhaallijn van
verschillende soorten verhalen
(heldenverhaal).

Ontwerpt oplossingen voor problemen en
bedenkt voor welke problemen deze
oplossingen nog meer kunnen worden
gebruikt (pizza verdelen in 6 gelijke
punten…. principe kan ook toegepast
worden bij het gelijkmatig verdelen van 6
stoelen rondom een ronde tafel).
Vergelijkt verschillende oplossingen voor
hetzelfde probleem met elkaar en benoemt
de overeenkomsten en verschillen.
(opdracht: zoek uit hoe je erachter kunt
komen hoeveel tafels er in de lengte van
het lokaal passen, zonder de tafels te
verschuiven: welke oplossingen zijn er
gevonden?).
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Kan bij voorbaat inspelen op reactiepatronen
van mensen in de dagelijkse omgang en deze
beïnvloeden (niet mee lachen met de anderen
als een pestslachtoffer weer wordt
uitgelachen).
Gebruikt bestaande patronen uit routines om
eigen routines te creëren (maakt de
aangeleerde standaardroutines passend voor
de eigen situatie, bijvoorbeeld
huiswerkroutines).
Herkent patronen in de geschiedenis: 'de
geschiedenis herhaalt zich' (Hitler, Napoleon
en Karel de Grote waren allemaal uit op meer
macht).
Herkent patronen in de verhaallijn van
verschillende verhalen en kan deze toepassen
bij het schrijven van een eigen verhaal
(bijvoorbeeld: leerkracht vertelt een
heldenverhaal en leerlingen schrijven hun
eigen heldenverhaal)
Herkent standaardpatronen in
probleemsituaties en hergebruikt bestaande
oplossingen (leerling maakt vaak dezelfde
spellingsfout, maar bij bepaalde woorden doet
hij het wel goed. Leerling gaat spellingsregel
toepassen op meerdere woorden).
Herkent standaardpatronen in
probleemsituaties en past bestaande
oplossingen aan aan de probleem-situatie
(leerling vindt route naar nieuw adres door
routebeschrijving te vragen vanaf het punt dat
wel voor hem bekend is).
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Algoritme
Het gebruiken van
ondubbelzinnige instructies of
precies stappenplan om een
probleem op te lossen of doel
te bereiken.

Vertelt aan de hand van dagritme kaarten over
zijn dagelijkse activiteiten.

Legt een serie foto’s of plaatjes in de juiste
volgorde.
Benoemt de geplande activiteiten van één
dagdeel.

Analyseert een serie opeenvolgende
gebeurtenissen en verbeeldt deze (foto’s,
pijlen, getallen, vormen, kleuren, zoals
mbv fotoinstructie laten zien hoe je een
dansje moet uitvoeren).

Presenteert een serie instructies voor een
bepaalde taak in een diagram (een script in
Scratch of in een zelfgemaakt stroomschema).

Plant en benoemt de activiteiten van één
dag (ochtend, na de pauze, middag).

Plant en benoemt de activiteiten, instructies en
routines van één week.

Bedenkt en geeft directe instructies om iets te
laten gebeuren (robotje spelen).

Plant en geeft een lineaire (niet vertakte)
serie instructies om iets te laten gebeuren
(een kettingreactie, dominorace,
handleiding voor het mengen van kleuren ,
een stap voor stap bouwinstructie).
Verdeelt een instructie op in nog kleinere, meer
Geeft instructies waarin selectie voorkomt
nauwkeurige stappen (‘zet de doos op de kast’ in (selectie bij getal onder de 100 raden,
‘pak de doos met twee handen’ – ‘til de doos op’ spelletjes als 'wie is het?' en 'schipper mag
– ‘draai om’ – ‘loop naar de kast’ – ‘zet de doos
ik overvaren' , 'overlopertje').
op de lege plek bovenop de kast’).
Herkent een instructie die een regel volgt
(getallenreeks 3,6,9,12. Wat is de regel?
+3 En wat is het volgende getal? 15).
Laat programmeerbaar speelgoed instructies
Doorloopt in gedachten een reeks
uitvoeren (Turtle of Beebot).
instructies en voorspelt de uitkomst (een
stap voor stap handleiding of een
beslisboom met ja/nee vertakkingen).

Lost eenvoudige problemen op met
programmeerbaar speelgoed (de robot gaat één
tegel te ver rechtdoor).
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Beoordeelt de uitkomst van zijn instructies
en verbetert de instructies (leerlingen
kunnen bijvoorbeeld elkaars
bouwinstructies testen. De maker
beoordeelt of het bouwresultaat goed is en
bij welke stap van de instructie eventueel
iets mis is gegaan).

Plant en geeft vertakte instructies met een alsdan-anders instructie (het ene of het andere
doen bij een bepaalde uitkomst).
Plant en geeft instructies waarin herhaling
voorkomt (een instructie maken voor de
computer om de kantelen van een kasteel te
tekenen ┌┐_┌┐_┌┐_┌┐).
Plant en geeft instructies die onderling
afhankelijk zijn (actie B kan pas worden
uitgevoerd als A is voltooid).
Leest een serie instructies in een voor hem
bekende code van achter naar voren en legt
uit wat er zal gebeuren (omdat je niet volgens
de bekende weg denkt die je brein al 'kent',
doorloop je iedere stap heel precies en zie je
bijvoorbeeld eerder fouten in de code).
Analyseert een instructie voor een bepaalde
taak en reflecteert op de uitkomst en
efficiëntie ervan (leerlingen zetten een aantal
gewichtjes op volgorde met een weegschaal.
Met welke werkwijze kan je ze zo snel mogelijk
alle gewichten van licht naar zwaar zetten?).
Spoort fouten op in een niet goed lopende
instructie voor programmeerbaar speelgoed
(leerlingen krijgen een code met een fout in
Scratch of Kodu en sporen het stukje code op
dat niet klopt).
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Abstractie
Het in een model weergeven
Pakt materiaal dat onmisbaar is voor een taak; de
van de werkelijkheid, een
rest laat hij liggen.
systeem of een situatie,
waarbij alleen de belangrijkste
aspecten worden weergegeven.

Decompositie
Het opbreken van complexe
problemen of systemen in kleinere stukjes die meer behapbaar zijn en makkelijker te
begrijpen en daarop inzoomen.

Richt zijn aandacht op wat belangrijk
is/nodig is (ruimt zijn laatje op, of ruimt op
na een taak. Wat hij nog wil gebruiken, legt
hij eerst apart in plaats van andersom
weggooien wat hij niet nodig heeft).

Vertelt na afloop van een les of opdracht wat
belangrijk is en wat niet.

Vertelt na afloop van een taak of project
wat hij heeft weggelaten en waarom
(presentatie, werkstuk of toneelstukje).

Herkent eenvoudige, zichtbare abstracties (alles
wat rond is kun je vereenvoudigd weergeven met
een cirkel; of het nu plat is als een pizza, of rond
als een sinaasappel. Een klok geeft de tijd weer.
Een verkeersbord staat voor een regel).
Maakt een grafische of schematische weergave
van een eenvoudig model (een som tekenen,
vertaalcirkel, woordweb).

Herkent een abstractie die uit meer dan
één onderdeel bestaat (een plattegrond
van de school, een omschrijving van een
begrip zoals 'energie').

Benoemt concrete aanwijsbare onderdelen van
objecten (een fiets heeft een trapper, stuur, zadel
etc., een huis heeft een dak, raam, voordeur etc).

Deelt processen en probleemsituaties op in
verschillende componenten (het bakken
van een cake, het maken van een
werkstuk, weettekst).

Maakt een grafische of schematische
weergave van een model dat alleen de
belangrijkste elementen laat zien (een
schematische tekening van de werking van
een ecosysteem).

Vertelt in de beginfase van een project wat
belangrijk is en wat niet, in het licht van het
doel (een groepje leerlingen behandelt in
haar project over de Romeinse tijd wel de
irrigatiesystemen en niet de betaalmiddelen
omdat het centrale thema ‘schoon water’ is).
Maakt een model van een complexe situatie
(leerlingen maken een ontwerp van hun
ideale schoolplein. Ze bedenken wat
belangrijk is, zoals uiterlijk, functies,
veiligheid, kosten).
Leerlingen herkennen in modellen de
verschillende lagen van abstractie (bij een
Ecosysteem kijk je naar de voedselketen,
daarbinnen kijk je naar planten die voedsel
produceren voor planteneters).
Maakt een grafische of schematische
weergave van een model dat de onderlinge
relatie tussen de elementen laat zien (een
bibliotheek met inname en uitgifte, leners,
boeken. Een bewegingsspel als James bond
trefbal of slagbal).
Verdeelt een complex probleem in de
belangrijkste subproblemen (een mysterie
oplossen: wat, wanneer, waar, waarom,
hoe?)
Verdeelt een complex probleem in alle
mogelijke subproblemen en presenteert dit
grafisch in een diagram of boomstructuur
(voor voorbeeld zie hierboven).
De leerling zoomt in op een subprobleem en
gaat pas verder met overige subproblemen
als dat ene subprobleem is opgelost.

Schrijft concrete aanwijsbare onderdelen van
objecten op bij het juiste onderdeel (een bloem
bestaat uit een blad, een steel en bloemblaadjes).
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Beschrijft minimaal twee lagen in het
decompositieproces van concrete objecten
(boek bestaat uit een pagina, pagina uit
zinnen, zinnen uit woorden en woorden uit
letters. Verdeelt 148 in honderdtal,
tientallen en eenheden).

Beschrijft minimaal twee lagen in het
decompositieproces van complexe problemen
(mysterie: de 4 w's weer onderverdelen in
onderliggende vragen/subproblemen)
Beschrijft minimaal twee lagen in het
decompositieproces van complexe problemen
en presenteert dit grafisch in een diagram of
boomstructuur.
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Data en classificatie
Data: Gegevens, feiten;
eenheden die in computer
verwerkt kunnen worden.
Classificatie: Objecten en
fenomenen onderbrengen in
voorgedefinieerde groepen.

Benoemt overeenkomsten en verschillen tussen
twee concrete objecten (overeenkomsten en
verschillen tussen een koe en een schaap).

Sorteert objecten op een aantal hoofdkenmerken
tot minimaal vier categorieën (legoblokjes
sorteren op kleur, vorm en grootte).

Sorteert data op alfabetische volgorde en
kan benoemen waarom dat handig is.

Benoemt objecten die tot een bepaalde categorie
behoren (noem drie boerderijdieren of noem drie
bloemen, spelen van het spel Tik tak boem!).

Benoemt in welke gevallen woorden tot een
bepaalde regel/categorie behoren (woorden
die tot een bepaalde spellingscategorie
horen).
Benoemt voor objecten welke kenmerken relevant Benoemt de uitzonderingen op de regel
zijn voor het toewijzen tot een bepaalde categorie (woorden die een uitzondering zijn op een
(als een koe niet zwart-wit is maar rood-wit, is het spellingregel).
dan nog een koe?).

Bedenkt zelf categorieën op basis waarvan
objecten kunnen worden ingedeeld (speelgoed
sorteren in de categorieen: weggooien, weggeven,
bewaren).

Herkent eenvoudige soorten data: letters, cijfers,
voornamen, achternamen, plaatsnamen,
straatnamen.
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Bedenkt datacategorieën aan de hand
waarvan data kunnen worden
geclassificeerd (mappenstructuur in e-mail
of in verkenner).

Kan uitleggen waarom verschijnselen
wel/niet tot een bepaalde categorie horen
(waarom is Pluto geen planeet, waarom is
een dolfijn een zoogdier?).
Kan aan de hand van een voorbeeld of
opdracht uitleggen hoe data onderling
afhankelijk zijn (webwinkel: De totaalprijs
van een broek hangt af van de verzendwijze,
de plaats waar de broek op voorraad is, de
vervoerder, de grootte van het pakketje).
Bedenkt voor een grote hoeveelheid data
categorieën aan de hand waarvan alle data
kunnen worden geclassificeerd (een grote
hoeveelheid boeken sorteren voor een
boekenkast op thema, auteur, ISBN, naam
titel).

Past de categorie indeling aan als blijkt dat
de restcategorie erg groot is.
Herkent verschillende soorten data zoals
Herkent verschillende soorten data die
hele getallen, datum- en tijdsaanduidingen, abstracter of samengesteld zijn: locatie
aantallen, bedragen.
coördinaten, periode aanduidingen, waar/niet
waar, karakter, kommagetallen, negatieve
getallen
Legt uit wat het verschil is tussen data en
informatie (een leerling haalt een 7 voor zijn
toets. Het getal 7 = data. Dit betekent dat
de leerling de stof voldoende beheerst . Het
getal 7 heeft betekenis gekregen en is nu
informatie geworden).
Leest data in een tabel of schema (data
Geeft data weer in een tabel of schema
over het weer over een bepaalde periode).
(leerlingen meten de hoeveelheid gevallen
regen in een bepaalde periode en houden de
gegevens bij in een tabel).
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