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Samenvatting 

In dit onderzoek staat computational thinking (CT) centraal. Het onderzoek is uitgevoerd bij 

108 vijf- tot en met zevenjarige basisschoolkinderen in Nederland. De nadruk ligt op een 

vergelijking van het effect van unplugged programmeren en visueel programmeren met 

beeldschermoutput (onafhankelijke, discrete variabele) op de ontwikkeling van CT 

(afhankelijke, continu variabele), gecontroleerd voor leeftijd en voorkennis van 

programmeren. Het verschil tussen deze programmeeromgevingen is in hoeverre computers 

worden gebruikt. Voor- en nametingen zijn uitgevoerd met een gevalideerd en kwantitatief 

instrument (TechCheck); om mogelijke verschillen in CT tussen de onderzoeksgroepen vast te 

stellen. Kinderen hebben deelgenomen aan vijf programmeersessies met unplugged smart 

games of visueel programmeren met ScratchJr. Een exploratieve variantieanalyse (ANOVA) 

en twee exploratieve covariantieanalyses (ANCOVA’s) zijn uitgevoerd om verschillen in de 

ontwikkeling van CT tussen de onderzoeksgroepen vast te stellen. Uit de resultaten blijkt een 

significant verschil in de ontwikkeling van CT tussen unplugged programmeren en visueel 

programmeren met beeldschermoutput. Unplugged programmeren heeft een positiever effect 

op de ontwikkeling van CT dan visueel programmeren vergeleken met de controleconditie. 

Ook kan worden vastgesteld dat leeftijd en voorkennis van programmeren een modererend 

effect hebben. Om deze resultaten te generaliseren, is meer onderzoek nodig met grotere 

onderzoeksgroepen. 

Keywords: unplugged programmeren, visueel programmeren met beeldschermoutput, 

computational thinking, smart games, primair onderwijs 
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Abstract 

This research focuses on computational thinking (CT). It is conducted with 108 primary 

school pupils in the Netherlands aged five to seven years. The study focuses on a comparison 

of the use of unplugged programming and visual programming with on-screen output 

(independent, discrete variable) on the development of CT (dependent, continuous variable), 

controlled for age and prior knowledge of programming. The difference between unplugged 

and visual programming is the use of computers. Pre- and post-measurements were 

performed, using a validated quantitative instrument (TechCheck), to investigate possible 

differences in the development of CT between the groups. The pupils have participated in five 

programming sessions with unplugged smart games of the plugged-in environment ScratchJr. 

An explorative analysis of variance (ANOVA) and two explorative analyses of covariance 

(ANCOVAs) were performed to determine differences in the development of CT. The results 

showed a difference in the development of CT between unplugged and visual programming. 

Unplugged programming indicated a more positive effect on the development of CT than 

visual programming compared to the control group. A moderating effect can be attributed to 

age and prior knowledge of programming. To generalize more from the findings, further 

research is needed with larger groups.  

 Keywords: unplugged programming, visual programming with on-screen output, 

computational thinking, smart games, primary education 
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Het Effect van Unplugged Programmeren en Visueel programmeren op  

Computational Thinking van 5- tot en met 7-jarige Kinderen 

1. Inleiding  

De afgelopen decennia is de maatschappij door verschillende technologische 

ontwikkelingen veranderd van een industrieel georiënteerde samenleving naar een 

voornamelijk digitale kennissamenleving (Thijs et al., 2014). De 21e-eeuwse vaardigheden 

bieden handvatten om met deze verandering om te gaan en maken dat mensen zich optimaal 

ontwikkelen en functioneren (Organisation for Economic Co-operation and Development 

[OECD], 2008). Steeds meer onderzoekers en politici benadrukken het belang van 

implementatie van de 21e-eeuwse vaardigheden in het onderwijs (Bocconi et al., 2016). 

In dit onderzoek staat bevordering van de 21e-eeuwse vaardigheid computational 

thinking (CT) in het basisonderwijs centraal. CT wordt omschreven als een set 

probleemoplossende vaardigheden die gebaseerd zijn op fundamentele concepten uit de 

informatica (Wing, 2006). Beheersing van CT is nodig om antwoorden te vinden op vragen 

zoals wat we moeten weten over computers, wat we moeten doen om een computer voor ons 

te laten werken en hoe computers de manier waarop we de wereld zien bepalen (Denning & 

Tedre, 2019).  

CT kan worden bevorderd door programmeren (Brackman et al., 2017; Lye & Koh, 

2014; Voogt et al., 2017). Bij programmeren worden instructies gemaakt voor 

probleemoplossing of taakuitvoering (Denning & Tedre, 2019). Nog weinig is echter bekend 

over in hoeverre variaties en afwijkende kenmerken van de verschillende 

programmeeromgevingen bijdragen aan de ontwikkeling van CT (Voogt et al., 2017). 

Onderscheid wordt gemaakt tussen 1) plugged-in programmeeromgevingen waarin 

programmeervaardigheden worden verworven door het opstellen van instructies en 

commando’s via tekstuele, grafische of tastbare user interfaces met tekstuele, visuele of 
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tastbare programmeertalen resulterend in beeldschermoutput of tastbare output en 2) 

unplugged programmeeromgevingen waarin vaardigheden gerelateerd aan programmeren 

worden ontwikkeld zonder computer of een andere digitale verwerking (Jeuring et al., 2016). 

Eerder onderzoek toont aan dat vormgevingsaspecten van leeromgevingen effect 

hebben op leeruitkomsten. De ontwikkelingsfase van kinderen speelt daarin een significante 

rol, van leren door fysieke manipulatie van tastbare objecten tot mentale manipulatie van 

abstractere informatie (Loeffler et al., 2016; Piaget, 1964). Ook speelt voorkennis een rol. De 

mate waarin het werkgeheugen wordt belast, is afhankelijk van voorkennis van de lerende en 

de manier waarop informatie wordt gerepresenteerd (Navarro-Prieto & Cañas, 2001; Paas & 

Van Merriënboer, 2020). 

De volgende onderzoeksvraag is opgesteld: “Is er een effect van unplugged 

programmeren in vergelijking tot visueel programmeren met beeldschermoutput op de 

ontwikkeling van computational thinking van vijf- tot en met zevenjarige kinderen, 

gecontroleerd voor leeftijd en voorkennis van programmeren?” 

1.1 Theoretisch Kader 

In de late jaren zestig en de vroege jaren zeventig van de twintigste eeuw heeft een 

overgang plaatsgevonden van een industriële samenleving naar een kennissamenleving (Thijs 

et al., 2014). Sindsdien maakt de mens deel uit van een voortdurende transitie als gevolg van 

technologische vooruitgang (Adema, 2021).  

Vroeger bestonden werkzaamheden vooral uit de bewerking van land (agrarische 

samenleving) en het ontwerpen en onderhouden van machines (industriële samenleving) 

(Adema, 2021). Tegenwoordig is informatie het belangrijkste middel in alles wat we doen en 

produceren. Media zoals televisie, krant en radio en sociale media zoals Twitter, YouTube en 

Instagram zijn altijd en overal beschikbaar (Thijs et al., 2014). Steeds meer taken die op 

regels zijn gebaseerd, zoals de bediening van apparaten, bijvoorbeeld smart home devices, 



Effecten van Verschillende Programmeeromgevingen op CT

  7 

administratieve taken, bijvoorbeeld de automatische archivering van e-mails, en fysieke 

productieprocessen, robots in de auto-industrie, worden geautomatiseerd. Tegelijkertijd 

bestaat meer vraag naar mensen die complexe problemen kunnen oplossen, bijvoorbeeld een 

machine learning expert die software kan optimaliseren, een orthopedagoog die een 

gedragsprobleem kan diagnosticeren of een journalist die een kritisch krantenartikel kan 

schrijven (Thijs et al., 2014).  

In de jaren nul van de 21e eeuw hebben organisaties zoals de Europese Unie, OECD en 

Unesco de 21e-eeuwse vaardigheden opgesteld, als antwoord op de vraag welke kennis en 

vaardigheden nodig zijn om te kunnen ontwikkelen en functioneren in de dynamische en snel 

veranderende kennismaatschappij (Thijs et al., 2014). Als reactie hierop krijgen de 

vaardigheden ook aandacht in het onderwijs (Thijs et al., 2014).  

De 21e-eeuwse vaardigheden zijn geen nieuw ontdekte vaardigheden, maar 

vaardigheden waarvan de ontwikkeling significanter is geworden in de huidige maatschappij 

(Thijs et al., 2014). Het zijn algemene, hogere denkordevaardigheden die relevant zijn voor 

meerdere vakgebieden en de daaraan te koppelen kennis, inzichten en houdingen (Thijs et al., 

2014). De vaardigheden zijn: (1) creatief denken, (2) kritisch denken, (3) probleemoplossend 

denken en handelen, (4) computational thinking (CT), (5) mediawijsheid, (6) ICT-

basisvaardigheden, (7) informatievaardigheden, (8) sociale en culturele vaardigheden, (9) 

samenwerken, (10) communiceren en (11) zelfregulering (Thijs et al., 2014).  

 In dit onderzoek ligt de nadruk op bevordering van CT. Hoewel de relevantie van CT 

breed wordt erkend, bestaan interpretatieverschillen in de onderliggende definitie (Bocconi et 

al., 2016). Sommige onderzoekers beweren dat CT alleen met computers kan worden 

bevorderd, omdat het specifieke ICT-vaardigheden en kennis met zich meebrengt. Papert 

(1980) introduceerde deze definitie en veronderstelde dat het gebruik van computers 

essentieel is om CT te beheersen. Andere onderzoekers veronderstellen dat CT zowel met als 



Effecten van Verschillende Programmeeromgevingen op CT

  8 

zonder computers kan worden ontwikkeld, omdat het een algemeen denkproces is dat het 

probleemoplossende vermogen aanspreekt (Wing, 2006). 

 In dit onderzoek wordt CT gezien als een algemeen denkproces dat bijdraagt aan 

probleemoplossend denken in het dagelijkse leven (Wing, 2006). CT is een systematische 

aanpak om problemen op te lossen, gebaseerd op concepten uit de informatica (Wing, 2006). 

De mate waarin een probleem kan worden opgelost, hangt af van het begrip van de context 

waarin het probleem zich voordoet (Denning & Tedre, 2019).  

 CT is een vaardigheid die vereist is om programma’s en machines te ontwerpen die 

grote hoeveelheden berekeningen kunnen verwerken en om natuurlijke informatieprocessen 

door middel van berekeningen te begrijpen (Denning & Tedre, 2019). CT weerspiegelt de 

natuurlijke behoefte van mensen om methoden en machines te bouwen om andere mensen te 

helpen en de interesse in begrijpen hoe berekeningen, zoals vergelijkingen, voorspellingen en 

beslissingen, werken en in het dagelijkse leven naar voren komen (Denning & Tedre, 2019). 

 In dit onderzoek is de definitie van CT uitgewerkt met de leerlijn digitale geletterdheid 

van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en literatuur van Bers. CT omvat (1) algoritmisch 

denken en (2) parallel denken die beide samenhangen met (3) probleemdecompositie, (4) 

patroonherkenning, (5) herkenning van oorzaak-gevolgrelaties, (6) gebruik van symbolische 

representaties, (7) formulering en oplossing van problemen, (8) ontwikkeling van procedures, 

(9) herstel van fouten, (10) automatisering en (11) hoofdzaken en bijzaken scheiden. Deze 

aspecten worden als één geheel, ofwel het construct CT, gezien (Bers, 2018; SLO, 2021). 

 De leerlijn digitale geletterdheid is opgesteld door SLO (2021) om CT aan te bieden in 

het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs. De leerlijn bestaat uit denkvaardigheden, 

zoals formulering en oplossing van problemen, patroonherkenning en weergeven van 

verzamelde gegevens in een grafiek, en technologie, bijvoorbeeld het maken van een 

algoritme, beschrijven van een herhalingslus en schrijven van een computercode in een 
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programmeeromgeving, richting programmeren (SLO, 2021). Literatuur van Bers vormt het 

theoretisch kader van de test die in dit onderzoek wordt gebruikt om CT te meten (Relkin et 

al., 2020). 

 Programmeren biedt ontwikkelingsmogelijkheden, zoals meer begrip van problemen, 

ontwikkeling van oplossingsstrategieën en leren coderen, op het gebied van CT (Brackman et 

al., 2017; Lye & Koh, 2014; Voogt et al., 2017). Het uitgangspunt van programmeren is een 

nauwkeurige instructie ontwikkelen, gevolgd door het begrijpen van deze instructie door een 

computer - een mens of machine - die dit kan omzetten in een probleemoplossing of 

taakuitvoering (Denning & Tedre, 2019). CT wordt tijdens het programmeren ontwikkeld 

wanneer bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende stappen wordt bedacht voor een instructie 

(algoritmisch denken), parallelle instructies worden gemaakt (parallel denken) of bepaalde 

elementen uit een instructie worden herhaald (patroonherkenning) (Tsarava et al., 2017).  

Programmeren is desondanks een relatief nieuw vakgebied dat vraagt om een 

doordachte implementatie in het onderwijs (Bocconi et al., 2016). Naar effecten van 

verschillende programmeeromgevingen op CT is bijvoorbeeld nog relatief weinig 

vergelijkend onderzoek gedaan (Voogt et al., 2017). In dit onderzoek wordt bestudeerd of de 

kenmerkende vormgevingsaspecten van verschillende programmeeromgevingen bijdragen 

aan de ontwikkeling van CT.   

In programmeeromgevingen wordt onderscheid gemaakt in tekstueel, visueel, tastbaar 

en unplugged programmeren (Jeuring et al., 2016). Ten eerste, tekstueel programmeren wordt 

gezien als de originele manier van programmeren. Dit wordt vooral voor professionele 

doeleinden ingezet (Jeuring et al., 2016). In het dagelijkse leven wordt tekstueel 

programmeren vooral gebruikt om computersoftware te implementeren en besturen of 

gegevens uit een database te verwerven (Denning & Tedre, 2019). Ten tweede, visueel 

programmeren is ontwikkeld om programmeren beeldender en toegankelijker te maken dan 



Effecten van Verschillende Programmeeromgevingen op CT

  10 

tekstueel programmeren (Jeuring et al., 2016). Visuele omgevingen zijn gebaseerd op 

grafische elementen als structuren en flowcharts (Navarro-Prieto & Cañas, 2001). Gebruikers 

kunnen hierdoor eenvoudiger een mentale representatie van programmeren construeren 

(Navarro-Prieto & Cañas, 2001). Ten derde, door tastbare programmeeromgevingen hebben 

programmeerconcepten een fysieke vorm gekregen (Jeuring et al., 2016). Fysieke manipulatie 

van tastbare objecten in plaats van mentale manipulatie van teksten en grafische elementen op 

een beeldscherm bij tekstueel en visueel programmeren, leidt ertoe dat gebruikers een fysiek 

tastbare en ruimtelijke perceptie van programmeerconcepten verwerven (Loeffler et al., 

2016). Tot slot, unplugged programmeren is oorspronkelijk ontwikkeld om lesmaterialen op 

scholen aan te bieden waar onvoldoende of geen technologische middelen beschikbaar zijn 

(Aranda & Ferguson, 2018). Tegenwoordig worden fundamentele ideeën van informatica 

steeds vaker toegepast door te werken met unplugged activiteiten, ook op scholen waar 

voldoende technologische mogelijkheden aanwezig zijn (Brackman et al., 2017). 

Ook wordt een verdeling gemaakt in beeldschermoutput en tastbare output. Bij 

beeldschermoutput wordt de uitvoering van instructies op een beeldscherm weergegeven 

(Rose et al., 2017). Bij tastbare output worden fysiek tastbare apparaten aangestuurd door 

digitale instructies (Flannery & Bers, 2013). Het verschil in de soorten output is de manier 

waarop kinderen feedback ontvangen. Dat kan directe, visuele feedback zijn in 

tweedimensionale settingen of driedimensionaal in de fysieke realiteit waarbij de output 

vanuit verschillende perspectieven kan worden bekeken (Sapounidis et al., 2015). 

 Bij tekstueel programmeren worden beeldscherminstructies gemaakt met code-based- 

of syntax-programmeertalen (Jeuring et al., 2016). Complexe voorkennis van programmeren 

is vereist, bijvoorbeeld om functies te definiëren en parameters en voorwaarden toe te passen 

(Denning & Tedre, 2019). Elke tekstuele programmeertaal heeft een eigen grammatica 

(Jeuring et al., 2016). Voorbeelden van tekstuele programmeertalen zijn Java, C++ en Python. 
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Sprake is van zowel beeldschermoutput, bijvoorbeeld automatische archivering van e-mails, 

als tastbare output, bijvoorbeeld bewegingen van een robot of de besturing van een Tesla 

(Jeuring et al., 2016). 

 Bij visueel programmeren worden beeldscherminstructies gemaakt door grafische 

blokken uit een bibliotheek te slepen en sequentieel of parallel te plaatsen in een hoofdscherm 

(Rose et al., 2017). Dit principe wordt drag and drop genoemd. De bibliotheek is voorzien 

van programmeerelementen zoals commando’s, variabelen en parameters (Rose et al., 2017). 

Die zijn weergegeven door symbolen, pictogrammen of tekst. De variabelen en parameters 

zijn eenvoudig aan te passen (Navarro-Prieto & Cañas, 2001). Bij visueel programmeren is 

sprake van beeldschermoutput of tastbare output (Jeuring et al., 2016). Voorbeelden van 

educatieve, visuele programmeeromgevingen zijn Scratch met beeldschermoutput, Arduino 

met tastbare output of LEGO Mindstorms met tastbare output. 

 In dit onderzoek wordt ScratchJr gebruikt. In eerder onderzoek is naar voren gekomen 

dat deze omgeving een positief effect heeft op de ontwikkeling van CT van vijf- tot en met 

zevenjarige kinderen (Stamatios, 2022). ScratchJr spreekt de verbeeldingskracht aan en heeft 

een laag abstractieniveau, waardoor het kinderen in staat stelt om eenvoudig de 

basisconcepten van programmeren te leren (Rose et al., 2017).  

 Bij tastbaar programmeren worden instructies gemaakt door tastbare objecten 

sequentieel of parallel te ordenen en verbinden, bijvoorbeeld door de objecten naast elkaar 

neer te leggen, in elkaar te klikken of magnetisch te verbinden (Jeuring et al., 2016). De 

objecten staan onder andere voor commando’s, parameters en flow-of-control-constructies 

(Flannery & Bers, 2013). Deze aspecten worden weergegeven met symbolen, pictogrammen 

of tekst. Een instructie kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. 

 De output van tastbaar programmeren komt tot stand door activatie van sensoren in de 

objecten zelf of door registratie van de objecten door een camera (Flannery & Bers, 2013). Bij 
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het computerprogramma Osmo bijvoorbeeld worden de programmeerblokken geregistreerd 

door een camera die in verbinding staat met Osmo op een iPad (Osmo, z.d.). De uitvoering 

van een instructie wordt weergegeven in het computerprogramma. Bij tastbaar programmeren 

is sprake van beeldschermoutput of tastbare output (Jeuring et al., 2016). Voorbeelden zijn 

Algoblock met beeldschermoutput, Osmo Coding met beeldschermoutput en Plobot met 

tastbare output. 

Bij unplugged programmeren kunnen mensen zichzelf, anderen of niet-digitale 

objecten aansturen door stapsgewijze instructies (Jeuring et al., 2016). Vaak wordt 

gebruikgemaakt van bordspellen, rollenspellen of puzzels. CT wordt ontwikkeld door 

toepassing van vaardigheden die gerelateerd zijn aan programmeren (Tsarava et al., 2017). 

Voorbeelden zijn de uitvoering van opeenvolgende stappen, aanpassing van stappen in een 

instructie (debugging) en testen of de aangepaste stappen leiden tot de oplossing van een 

probleem (Brennan & Resnick, 2012). 

Sinds de publicatie van een toonaangevend artikel van Wing in 2006 is meer aandacht 

voor unplugged programmeren gekomen (Brackman et al., 2017). Wing (2006) presenteerde 

een nieuw perspectief op de oorspronkelijke definitie van CT van Papert. In haar definitie 

wordt programmeren gezien als een instrument dat mensen met hun intelligentie gebruiken 

om problemen op te lossen en diepere concepten van CT te ontwikkelen.  

In dit onderzoek worden smart games gebruikt als unplugged interventie. Smart games 

zijn drie-dimensionale bordspellen met een verhalend karakter (SmartGames, z.d.). In eerder 

onderzoek is vastgesteld dat smart games bijdragen aan de ontwikkeling van CT van vijf- tot 

en met zevenjarige kinderen (Tsarava et al., 2017; Wohl et al., 2015).  

Er zijn verschillende soorten smart games. In sommige smart games wordt een 

instructie opgesteld met behulp van concrete kaarten waarop commando’s zijn afgebeeld 

(ThinkFun, z.d.). De commando’s moeten vervolgens worden uitgevoerd met een pion op een 
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spelbord. In andere smart games worden geen zichtbare instructies opgesteld, maar 

vaardigheden gerelateerd aan programmeren geoefend (Tsarava et al., 2017). Het zijn spellen 

waarin fysiek tastbare objecten op een stapsgewijze manier moeten worden geordend, zodat 

de oplossing wordt gevonden (SmartGames, z.d.).  

In eerder onderzoek is vastgesteld dat vormgevingsaspecten van de leeromgeving 

effect hebben op de leeropbrengsten, waarbij voorkennis en de ontwikkelingsfase een 

significante rol lijken te spelen (Loeffler et al., 2016; Navarro-Prieto & Cañas, 2001; Paas & 

Van Merriënboer, 2020; Piaget, 1964).  

In onderzoek komt naar voren dat visuele informatie, zoals symbolen en 

pictogrammen, ter ondersteuning van tekstuele informatie leidt tot minder belasting van het 

werkgeheugen van een mens dan alleen tekstuele informatie (Navarro-Prieto & Cañas, 2001). 

Wanneer informatie op meerdere manieren wordt aangeboden, visueel, tekstueel, ruimtelijk 

en/of verbaal, dan wordt gebruikgemaakt van een vergroot werkgeheugen, waardoor 

informatie efficiënter wordt verwerkt (Navarro-Prieto & Cañas, 2001). 

De mate waarin het werkgeheugen wordt belast, is ook afhankelijk van de mate waarin 

voorkennis beschikbaar is (Paas & Van Merriënboer, 2020). Nieuwe informatie wordt eerst 

verwerkt in het werkgeheugen voordat deze wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen 

(Paas & Van Merriënboer, 2020). In tegenstelling tot het langetermijngeheugen is het 

werkgeheugen beperkt in capaciteit en duur. Mensen kunnen vijf tot negen nieuwe stukken 

informatie niet langer dan twintig seconden vasthouden (Paas & Van Merriënboer, 2020). 

Deze grenzen zijn minder beperkt wanneer voorkennis aanwezig is.  

In de leertheorie van Piaget (1964) wordt verondersteld dat leeromgevingen waarin 

kinderen leren door manipulatie van tastbare objecten in fysieke, realistische contexten 

geschikt zijn voor vier- tot en met zesjarige kinderen. Een voorbeeld is de handmatige 

ordening en verbinding van fysiek tastbare programmeerblokken in een tastbare omgeving. 
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De sensomotorische informatie die wordt gegenereerd in deze type leeromgevingen speelt een 

significante rol bij de constructie van nieuwe mentale representaties (Loeffler et al., 2016). 

Piaget (1964) veronderstelt ook dat leeromgevingen waarin kinderen leren door 

mentale manipulatie van visuele informatie, zoals pictogrammen, afbeeldingen en symbolen, 

op het tweedimensionale vlak geschikter zijn voor zeven- tot en met elfjarige kinderen dan 

vier- tot en met zesjarige kinderen. Wanneer kinderen ouder worden en de fysieke wereld 

meer hebben geïnternaliseerd, kunnen zij steeds abstractere informatie manipuleren en 

complexere cognitieve handelingen uitvoeren (Loeffler et al., 2016). Een voorbeeld is de 

mentale manipulatie van grafische programmeerblokken in een visuele 

programmeeromgeving. 

Op basis van de theoretische verkenning hierboven wordt aangenomen dat een verschil 

in effect bestaat tussen unplugged en visueel programmeren met beeldschermoutput op de 

ontwikkeling van CT van vijf- tot en met zevenjarige kinderen, gecontroleerd voor leeftijd en 

voorkennis van programmeren.  

1.2 Huidige Studie  

 In dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag bestudeerd: “Is er een effect van 

unplugged programmeren in vergelijking tot visueel programmeren met beeldschermoutput 

op de ontwikkeling van computational thinking van vijf- tot en met zevenjarige kinderen, 

gecontroleerd voor leeftijd en voorkennis van programmeren?”  

 Dit onderzoek heeft een kwantitatief en quasi-experimenteel karakter. Het onderzoek 

brengt een effect in beeld van de onafhankelijke variabele (unplugged programmeren versus 

visueel programmeren met beeldschermoutput) op de afhankelijke variabele (ontwikkeling 

van CT), gecontroleerd voor covariaten (leeftijd en voorkennis van programmeren). Figuur 1 

toont het conceptueel model. Drie hypothesen zijn opgesteld om verschillen in de 

ontwikkeling van CT tussen de onderzoeksgroepen te onderzoeken.  
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Hypothese 1. De gemiddelde ontwikkeling van CT is gelijk voor alle kinderen uit de 

 onderzoeksgroepen. Aan het model zijn geen covariaten toegevoegd. 

a. In de ontwikkeling van CT bestaat geen verschil tussen kinderen die unplugged 

programmeren en kinderen die visueel programmeren met beeldschermoutput. 

b. In de ontwikkeling van CT bestaat geen verschil tussen kinderen die visueel 

programmeren met beeldschermoutput en kinderen die in de controleconditie 

deelnemen. 

c. In de ontwikkeling van CT bestaat geen verschil tussen kinderen die unplugged 

programmeren en kinderen die in de controleconditie deelnemen. 

Hypothese 2. De gemiddelde ontwikkeling van CT is gelijk voor de kinderen uit de 

 onderzoeksgroepen, wanneer de covariaat leeftijd wordt toegevoegd aan het model.  

d. In de ontwikkeling van CT bestaat geen verschil tussen kinderen die unplugged 

programmeren en kinderen die visueel programmeren met beeldschermoutput. 

e. In de ontwikkeling van CT bestaat geen verschil tussen kinderen die visueel 

programmeren met beeldschermoutput en kinderen die in de controleconditie 

deelnemen. 

f. In de ontwikkeling van CT bestaat geen verschil tussen kinderen die unplugged 

programmeren en kinderen die in de controleconditie deelnemen.  

Hypothese 3. De gemiddelde ontwikkeling van CT is gelijk voor de kinderen uit de 

 onderzoeksgroepen, wanneer de covariaat voorkennis van programmeren wordt 

 toegevoegd aan het model.  

g. In de ontwikkeling van CT bestaat geen verschil tussen kinderen die unplugged 

programmeren en kinderen die visueel programmeren met beeldschermoutput. 
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h. In de ontwikkeling van CT bestaat geen verschil tussen kinderen die visueel 

programmeren met beeldschermoutput en kinderen die in de controleconditie 

deelnemen. 

i. In de ontwikkeling van CT bestaat geen verschil tussen kinderen die unplugged 

programmeren en kinderen die in de controleconditie deelnemen. 

 

Figuur 1 

Conceptueel model van het onderzoek naar het effect van unplugged programmeren versus 

visueel programmeren met beeldschermoutput op de ontwikkeling van CT, gecontroleerd voor 

leeftijd en voorkennis van programmeren 
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2. Methode 

2.1 Deelnemers  

De onderzoekspopulatie betreft vijf- tot en met zevenjarige kinderen van Nederlandse 

basisscholen. Het onderzoek is uitgevoerd onder 108 kinderen van vier basisscholen in 

Nederland. De basisscholen staan in het noorden (n = 1), midden (n = 2) en zuiden (n = 1) van 

Nederland. Geprobeerd is de externe validiteit te waarborgen door verschillende 

onderwijsstichtingen in Nederland aan te schrijven. 

Om het onderzoek statistisch correct uit te voeren en voldoende bewijs te verzamelen, 

is een g-power berekening gedaan om het aantal deelnemers te berekenen (Agresti & Finlay, 

2018). Met een lage tot gemiddelde effectgrootte zijn 100 kinderen nodig (95% 

betrouwbaarheidsinterval; p < .05). Om rekening te houden met uitval, zijn minimaal 115 

kinderen gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd bij kinderen 

uit groep 2 en 3 van het basisonderwijs (M = 6.1 jaar). In totaal hebben 55 meisjes en 53 

jongens deelgenomen. Tabel 1 toont kenmerken van de deelnemers. 

De kinderen zijn niet random toegewezen aan de onderzoeksgroepen. Door de 

coronamaatregelen wilde één school alleen als controleconditie deelnemen, zodat het aantal 

contactmomenten wordt beperkt. Het onderzoek bestaat uit drie onafhankelijke 

onderzoeksgroepen: (1) kinderen die unplugged programmeren, (2) kinderen die visueel 

programmeren en (3) een controleconditie.  
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Tabel 1 

Kenmerken van de deelnemende kinderen 

 Unplugged 

programmeren groep 

Visueel 

programmeren groep 

Controleconditie 

Aantal deelnemers 

(n) 

33 37 38 

Leeftijd (M) 6.36 jaar 5.87 jaar 6.11 jaar 

Sekse (%) Meisjes: 46% 

Jongens: 54% 

Meisjes: 49% 

Jongens: 51% 

Meisjes: 58% 

Jongens: 42% 

Voorkennis van 

programmeren (M:  

0 = geen,  

1 = een beetje,  

2 = veel) 

1,94 1,14 1,79 

 

2.2 Meetinstrumenten en Materialen  

Ontwikkeling CT 

 Om de ontwikkeling van CT in kaart te brengen, is TechCheck (bijlage A) afgenomen 

onder alle respondenten. De test is gevalideerd in een onderzoek naar visueel programmeren 

met tastbare output. De deelnemers waren vijf- tot negenjarige kinderen (Relkin et al., 2020). 

Uit de klassieke testtheorie en de itemresponstheorie blijkt dat de test in het onderzoek van 

Relkin et al (2020) betrouwbaar is (α = .69). Dit is een gemiddelde score voor 

betrouwbaarheid (Agresti & Finlay, 2018). In dit onderzoek komt naar voren dat de 

betrouwbaarheid van de test hoger is (α voormeting = .75; α nameting = .71). 
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 TechCheck meet CT als één geheel. Deze maakt geen onderscheid tussen bijvoorbeeld 

algoritmisch denken, probleemdecompositie of patroonherkenning (Relkin et al., 2020). Het 

resultaat laat een algemene score op het gebied van CT zien. De unplugged opdrachten 

worden gekenmerkt door het ruime gebruik van afbeeldingen, pictogrammen en symbolen. 

Hierdoor is het geschikt voor vijf- tot en met zevenjarige kinderen (Relkin et al., 2020). 

Figuur 2 toont een opdracht uit de TechCheck. De test bestaat uit drie vragen over leeftijd (4, 

5, 6, 7 of 8 jaar), voorkennis van programmeren (geen, een beetje of veel) en sekse (jongen, 

meisje of wil ik niet zeggen) (Relkin et al., 2020). Verder zijn 17 meerkeuzeopdrachten 

opgenomen waaronder 2 proefopdrachten.  

De opdrachten meten verschillende aspecten van CT, zoals algoritmisch denken 

(opdracht 5, 8, 9, 10 en 11), probleemdecompositie (opdracht 6 en 7), procedures ontwikkelen 

(opdracht 14 en 15), gebruik van symbolische representaties (opdracht 12 en 13), herstellen 

van fouten (opdracht 3 en 4) en herkennen van hardware en software (opdracht 1 en 2) 

(Relkin et al., 2020). Het scoringsformat is toegevoegd in bijlage B. 

 De test kan in maximaal een kwartier worden afgenomen (Relkin et al., 2020). Ieder 

juist antwoord wordt gescoord met 1 punt (Relkin et al., 2020). Minimaal kan 0 punten 

worden gescoord, maximaal kan 15 punten worden behaald. De teksten bij de opdrachten 

worden vertaald van het Engels naar het Nederlands. De validiteit en betrouwbaarheid van de 

vertaalde test zijn gewaarborgd door benchmarking met een focusgroep van experts op het 

gebied van onderwijskunde. 
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Figuur 2 

Opdracht 8 uit de TechCheck: ‘bedenk wat de snelste manier is om een wortel te pakken’ 

 

Interventies 

Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag, zijn twee interventies uitgevoerd. 

De kinderen hebben geprogrammeerd met unplugged smart games of ScratchJr, een visuele 

programmeeromgeving met beeldschermoutput. 

Bij unplugged programmeren zijn vijf smart games aangeboden: (1) Robot Turtles, (2) 

Roodkapje, (3) Jaak en de Bonenstaak, (4) Magic Forest en (5) Colour Code. De smart games 

zijn geschikt voor vijf- tot en met zevenjarige kinderen (SmartGames, z.d.; ThinkFun, z.d.). 

Figuur 3 toont de smart games. Bij Robot Turtles worden zichtbare instructies opgesteld, bij 

de andere smart games niet (SmartGames, z.d.; ThinkFun, z.d.).  

Bij Robot Turtles moet een schildpadpion over een spelbord worden verplaatst, 

waarbij rekening moet worden gehouden met obstakels zoals ijsschotsen, kastelen en dozen 

die moeten worden verschoven (ThinkFun, z.d.). De speler die als eerste zijn diamant bereikt, 
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is de winnaar van het spel. Het is een competitief spel, waarin spelers tegen elkaar spelen. De 

spelers verplaatsen hun schildpad door het opstellen van instructies. Per beurt wordt één 

commando (weergegeven op een kaart) toegevoegd aan een instructie (ofwel een set kaarten). 

Hierbij worden commando’s gegeven zoals “beweeg rechtdoor”, “spring” en “draai naar 

links”. De speler beweegt vervolgens stapsgewijs zijn schildpad over het bordspel. 

Roodkapje bestaat uit een driedimensionaal bordspel, meerdere miniatuur 

wegonderdelen die op verschillende manieren kunnen worden verbonden en modelversies van 

Roodkapje, de boze wolf, bomen en het huis van grootmoeder (SmartGames, z.d.). Bij 

Roodkapje moeten de wegonderdelen sequentieel worden geplaatst op een spelbord, rekening 

houdend met de ligging van obstakels als de boze wolf en bomen, zodat Roodkapje veilig het 

huis van haar grootmoeder kan bereiken. Een opdrachtenboek is inbegrepen waarin wordt 

aangegeven hoe de obstakels moeten worden geplaatst op het spelbord. Bij elke opdracht is 

maar één juiste oplossing. De ligging van de obstakels bepaalt de mate van complexiteit van 

het spel.  

Jaak en de Bonenstaak bestaat uit een verticale grid en puzzelstukken met 

dubbelzijdige afbeeldingen van delen van de bonenstaak (SmartGames, z.d.). De bedoeling is 

dat een complete afbeelding van de bonenstaak wordt nagemaakt, zodat Jaak naar het kasteel 

in de wolken kan klimmen. De speler kiest eerst een afbeelding uit het opdrachtenboek. Deze 

afbeelding moet worden nagemaakt. Daarna worden de puzzelstukken één voor één, in de 

juiste volgorde, geplaatst in de grid. Gelet moet worden op een juiste oriëntatie van de 

puzzelstukken, omdat ze kantelen wanneer ze naar beneden vallen. Wanneer alle 

puzzelstukken op de juiste plaats zijn gevallen, ontstaat de complete afbeelding.  

In Magic Forest moeten verschillende personages, objecten en dieren worden 

verbonden door een magische weg (SmartGames, z.d.). De smart game bestaat uit een 

magnetisch spelbord met negen vakken, waarbij personages, objecten en dieren aan de boven-
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, rechter-, onder-, en linkerzijden van het bord zijn afgebeeld, negen magnetische 

puzzelstukken waarop delen van de magische weg zijn afgebeeld en een opdrachtenboek. Bij 

elke opdracht moeten bepaalde personages, dieren en objecten worden verbonden door de 

puzzelstukken op een juiste manier te plaatsen. Per opdracht is maar één juiste oplossing. 

Colour Code bestaat uit achttien doorzichtige plaatjes met gekleurde vormen, een 

houder waarin de plaatjes worden geplaatst en een opdrachtenboek (SmartGames, z.d.). Eerst 

wordt een afbeelding uit het opdrachtenboek gekozen. Daarna worden de juiste plaatjes 

gekozen waarmee de afbeelding kan worden nagemaakt en worden de plaatjes in de juiste 

volgorde geplaatst in de houder. 

 

Figuur 3 

De unplugged programmeeromgevingen Robot Turtles (linksboven), Jaak en de Bonenstaak 

(rechtsboven), Magic Forest (midden), Roodkapje (linksonder) en Colour Code (rechtsonder) 

(SmartGames, z.d.; ThinkFun, z.d..) 
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ScratchJr is als visuele programmeeromgeving gebruikt. ScratchJr is ontworpen om 5- 

tot en met 7-jarige kinderen te leren programmeren in een tweedimensionale setting (Scratch-

Wiki, z.d.). In figuur 4 is ScratchJr afgebeeld. Kinderen kunnen interactieve animaties, games 

en verhalen maken (Rose et al., 2017). In ScratchJr worden beeldscherminstructies gemaakt 

door drag and drop (Rose et al., 2017). Instructies worden gemaakt door blokken uit een 

bibliotheek te slepen, waarbij commando’s zijn weergegeven met pictogrammen en 

symbolen. In het hoofdscherm kunnen de blokken sequentieel of parallel worden geplaatst. 

Om een instructie te starten, wordt op de startknop (een groene vlag) gedrukt (Scratch-Wiki, 

z.d.). Er zijn verschillende blokken, zoals startblokken (‘start het project door op een groene 

vlag te drukken’), bewegingsblokken (‘beweeg het object twee stappen naar voren’) en 

eindblokken (‘herhaal de instructie’) (Scratch-Wiki, z.d.). Verder zijn er mogelijkheden om 

het uiterlijk van personages, objecten en dieren te veranderen en een achtergrond te maken 

(Rose et al., 2017). 

 

Figuur 4 

Ontwerp van een instructie waarin ScratchJr ‘Welcome’ zegt tegen de hond. De instructie 

wordt gestart door op de groene vlag in het hoofdscherm te klikken (Scratch-Wiki, z.d.).  
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2.3 Procedure 

Begin maart 2021 is het onderzoeksvoorstel ingeleverd bij de commissie Ethische 

Toetsing (cETO) van de Open Universiteit Nederland. Na goedkeuring van de cETO in juni 

2021 is gestart met het onderzoek. Eerst zijn fysieke toestemmingsformulieren en 

informatiebrieven meegegeven aan ouders van mogelijk deelnemende kinderen. Een actieve 

consentprocedure is uitgevoerd. De responstijd is twee weken geweest. De ouders hebben de 

ingevulde toestemmingsformulieren ingeleverd bij de groepsleerkracht.  

In dit onderzoek is sprake van een pretest-posttest-design (Cresswell, 2014). Figuur 5 

toont het onderzoeksontwerp. In dit design is eerst een voormeting op het gebied van CT 

afgenomen onder alle respondenten. Daarna zijn twee interventies uitgevoerd bij de 

experimentele condities (visueel en unplugged programmeren) en tot slot is de nameting 

afgenomen om opnieuw CT te meten. Beide interventies bestaan uit vijf programmeersessies, 

45 minuten per sessie. Na het onderzoek krijgen de kinderen uit de controleconditie ook 

programmeerlessen aangeboden, zodat een mogelijk positief effect van programmeren op de 

ontwikkeling van CT de kinderen niet wordt onthouden. De verkregen data uit de voor- en 

nameting zijn anoniem verwerkt. 

De ontwikkeling van CT is geoperationaliseerd door het aantal juiste antwoorden van 

de voormeting (bijvoorbeeld 9 van de 15) af te halen van het aantal correcte antwoorden van 

de nameting (bijvoorbeeld 10 van de 15). In dit voorbeeld is er een toename van 1 punt, 

oftewel een mogelijk positief effect van de interventie. 
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Figuur 5 

Schematische weergave van het onderzoeksontwerp, een pretest-posttest-design met een 

voormeting met TechCheck, programmeer-interventies en een nameting met TechCheck 

 

 

De voor- en nameting zijn gedaan door afname van de TechCheck, een gevalideerd en 

kwantitatief instrument. Bij de afname van de test is het bijbehorende protocol gevolgd: (1) 

om de test uit te leggen zijn er twee proefopdrachten, (2) een begeleider leest elke opdracht 

twee keer hardop voor en (3) een PowerPointpresentatie wordt gebruikt als visuele 

ondersteuning.  

TechCheck is om organisatorische redenen bij kleine groepen kinderen (ongeveer 8 

kinderen) afgenomen in plaats van klassikaal. De kinderen hebben de test tegelijkertijd 

gemaakt. Ze hebben een antwoord A, B, C of D omcirkeld nadat de onderzoeker de opdracht 

heeft voorgelezen. Wanneer de kinderen het antwoord niet weten, moeten ze één antwoord 

omcirkelen. De kinderen mogen niet met elkaar praten, maar kunnen wel vragen stellen aan 

de onderzoeker. Na afname van de test is samen met de kinderen gecontroleerd of alle 

opdrachten zijn ingevuld. De test is op papier gemaakt. 
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De onderzoeker heeft de interventies begeleid. De kinderen hebben in kleine groepen 

(ongeveer 8 kinderen) deelgenomen aan programmeersessies. De sessies bestonden uit een 

aantal onderdelen: (1) introductie, (2) instructie, (3) programmeren en (4) reflectie. De 

kinderen hebben in tweetallen of kleine groepjes geprogrammeerd, vanwege het beperkte 

aantal materialen. Voor de kinderen in de controleconditie was niet in een interventie 

voorzien. Zij hebben het reguliere onderwijsaanbod gevolgd.  

Bij unplugged programmeren stond één smart game per sessie centraal. De smart 

games zijn geïntroduceerd met een verhaal. In bijlage C is een overzicht van de verhalen 

weergegeven. De kinderen hebben bij Roodkapje, Jaak en de Bonenstaak, Magic Forest en 

Colour Code in tweetallen gewerkt. Ze hebben in het opdrachtenboek gewerkt. Eerst met 

eenvoudige opdrachten, daarna steeds complexer. Bij Robot Turtles hebben de kinderen in 

groepen van 4 gewerkt.  

Bij visueel programmeren is één opdracht per sessie aangeboden. De opdrachten 

komen uit het officiële ScratchJr-boek van Bers en Resnick (2016). De opdrachten zijn 

geïntroduceerd door vragen te stellen. Een voorbeeld is “ScratchJr wil graag een dansfeest 

voor zijn vrienden organiseren, maar weet niet zo goed hoe. Wie kan ScratchJr daarbij 

helpen? Is iemand al wel eens naar een dansfeest geweest?”. In bijlage D is een overzicht van 

de aangeboden opdrachten weergegeven. De onderzoeker heeft de opdrachten aangeboden op 

basis van de mate van complexiteit. Eerst eenvoudige opdrachten, daarna complexere 

opdrachten. De kinderen hebben in tweetallen op één iPad gewerkt. Ze hebben ieder de helft 

van de programmeertijd (ongeveer 15 tot 20 minuten) op de iPad aan een eigen of 

gezamenlijk project gewerkt. De onderzoeker heeft de tijd bijgehouden.  

2.4 Data-Analyse  

De verzamelde data worden statistisch geanalyseerd met IBM SPSS Statistics 27.0. 

Een significantieniveau van p < .05 en een betrouwbaarheidsinterval (BI) van 95% worden 
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gehanteerd. Met een BI van 95% wordt aangenomen dat de parameter in het waargenomen 

interval ligt (Agresti & Finlay, 2018). Wanneer de p-waarde kleiner is dan .05, kan worden 

verondersteld dat de gevonden resultaten waarschijnlijk niet te wijten zijn aan toeval (Agresti 

& Finlay, 2018). 

Eerst worden de gemiddelden en standaarddeviaties van CT vastgesteld. Daarna wordt 

met een exploratieve ANOVA bepaald of er verschillen zijn in de ontwikkeling van CT tussen 

de drie onderzoeksgroepen. Via post-hoc-testen wordt bepaald welke groepen van elkaar 

verschillen. Voordat de ANOVA wordt uitgevoerd, wordt getest op schending van assumpties 

van normaliteit met de Shapiro-Wilk-test en homogeniteit van varianties met Levenes test.  

Opeenvolgend worden twee exploratieve ANCOVA’s uitgevoerd om te bepalen of er 

verschillen zijn in de ontwikkeling van CT, wanneer de covariaten zijn toegevoegd. Via post-

hoc-testen wordt bepaald welke groepen van elkaar verschillen. Ook worden de effecten van 

de interventies bepaald. De effecten worden gerapporteerd met eta squared. Voordat de 

ANCOVA’s worden uitgevoerd, wordt getest op schending van assumpties van normaliteit, 

homogeniteit van varianties en regressie. 
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3. Resultaten 

In totaal hebben 108 kinderen de pretest en posttest gemaakt. Dit is te zien in tabel 2 

en 3. De gemiddelde scores van CT nemen toe in de posttest vergeleken tot de pretest, 

behalve voor (1) 7-jarige kinderen van visueel programmeren, (2) 7-jarige kinderen van 

controleconditie, (3) kinderen met veel voorkennis in de visueel programmeren groep en (4) 

kinderen met veel voorkennis in de controleconditie. Oftewel, de meeste kinderen 

beantwoordden meer vragen juist in de posttest dan in de pretest.  

 

Tabel 2  

Gemiddelden en standaarddeviaties van CT van de voor- en nameting van de 

onderzoeksgroepen, onderverdeeld in leeftijdsgroepen 

Onderzoeksgroep Leeftijd Voormeting 

M (SD) 

Nameting 

M (SD) 

Unplugged 5-jarigen (n = 2) 10.00 (.00) 12.00 (.00) 

 6-jarigen (n = 17) 10.82 (1.91) 11.71 (1.96) 

 7-jarigen (n = 14) 12.50 (1.56) 12.86 (1.83) 

Visueel 5-jarigen (n = 12) 7.42 (1.88) 8.25 (1.60) 

 6-jarigen (n = 18) 9.17 (3.55) 9.22 (3.54) 

 7-jarigen (n = 7) 11.57 (2.15) 10.14 (3.29) 

Controle 5-jarigen (n = 7) 6.57 (2.64) 7.86 (1.77) 

 6-jarigen (n = 20) 12.00 (1.81) 12.15 (1.57) 

 7-jarigen (n = 11) 13.09 (1.92) 12.36 (2.20) 
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Tabel 3  

Gemiddelden en standaarddeviaties van CT van de voor- en nameting van de 

onderzoeksgroepen, onderverdeeld in voorkennis van programmeren groepen 

Onderzoeksgroep Voorkennis van 

programmeren 

Voormeting 

M (SD) 

Nameting 

M (SD) 

Unplugged Geen (n = 0) - - 

 Een beetje (n = 2) 9.50 (3.54) 10.50 (2.12) 

 Veel (n = 31) 11.61 (1.78) 12.32 (1.87) 

Visueel Geen (n = 9) 6.44 (1.88) 6.56 (2.24) 

 Een beetje (n = 2) 8.21 (2.23) 8.36 (1.28) 

 Veel (n = 31) 11.57 (2.85) 11.43 (3.03) 

Controle Geen (n = 3) 4.67 (2.08) 7 (1.73) 

 Een beetje (n = 2) 9.0 (4.24) 10.0 (4.24) 

 Veel (n = 33) 12.06 (2.19) 11.91 (2.01) 

 

 Voordat de ANOVA is uitgevoerd, zijn de assumpties van normaliteit en homogeniteit 

van varianties onderzocht. Ten eerste blijkt dat normaliteit niet is geschonden: (1) unplugged 

programmeren (p = .13), (2) visueel programmeren (p = .45) en (3) controleconditie (p = .06). 

Ten tweede blijkt dat homogeniteit van varianties niet is geschonden (p = .27).  

 Uit de resultaten van de ANOVA blijkt dat er geen verschil is tussen de 

onderzoeksgroepen F(2.105) = 1.86; p = .16. In bijlage E is de ANOVA toegevoegd. Echter, 

wanneer de gemiddelden van de ontwikkeling van CT worden vergeleken, kan worden 

vastgesteld dat unplugged programmeren een hoger gemiddelde heeft dan visueel 

programmeren met beeldschermoutput en de controleconditie. Zie tabel 4.  



Effecten van Verschillende Programmeeromgevingen op CT

  30 

 In de post-hoc-test zijn geen verschillen gevonden tussen (1) unplugged 

programmeren en visueel programmeren (p = .18), (2) unplugged programmeren en de 

controleconditie (p = .26) en (3) visueel programmeren en de controleconditie (p = .98). De 

post-hoc-test is te vinden in bijlage F. 

Op basis van de resultaten kan hypothese 1 worden beoordeeld. Hypothese 1 luidt: 

“De gemiddelde ontwikkeling van CT is gelijk voor alle kinderen uit de onderzoeksgroepen. 

Aan het model zijn geen covariaten toegevoegd.”. Deze hypothese kan niet worden 

verworpen. Geen significante verschillen zijn gevonden in de ontwikkeling van CT tussen de 

onderzoeksgroepen vastgesteld, wanneer niet wordt gecontroleerd voor de covariaten.  

 

Tabel 4 

Gemiddelden en standaarddeviaties van CT van de voor- en nameting en de ontwikkeling van 

CT van de onderzoeksgroepen 

 Voormeting 

M (SD) 

Nameting  

M (SD) 

Ontwikkeling CT  

M (SD) 

Unplugged 

programmeren  

(n = 33) 

11.48 (1.91) 12.21 (1.90) .73 (1.63) 

Visueel 

programmeren  

(n = 37) 

9.05 (3.15) 9.08 (2.99) .03 (1.86) 

Controleconditie 

(n = 38) 

11.32 (3.04) 11.42 (2.46) .11 (1.43) 

Totaal (n = 108) 10.59 (2.98) 10.86 (2.82) .27 (1.66) 
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Voorafgaand aan de uitvoering van de ANCOVA’s zijn de assumpties van normaliteit, 

homogeniteit van varianties en regressie bestudeerd. De assumpties van normaliteit en 

homogeniteit van varianties zijn niet geschonden. Ook zijn geen interactie-effecten 

vastgesteld van de onderzoeksgroep met leeftijd (p = .76) en de onderzoeksgroep met 

voorkennis van programmeren (p = .17). De assumptie van variantie van regressie is niet 

geschonden. 

Na correctie van de gemiddelden zijn significante verschillen vastgesteld tussen 

unplugged programmeren en visueel programmeren met beeldschermoutput, gecontroleerd 

voor leeftijd F(2.104) = 11.74; p = .01; ƞ² = .09 en voorkennis van programmeren F(2.104) = 

8.76; p = .04; ƞ² = .06. In bijlage G zijn de ANCOVA’s toegevoegd. 

In de post-hoc-test voor de covariaat leeftijd is een verschil gevonden tussen (1) 

unplugged programmeren en visueel programmeren (p = .01), maar niet voor (2) unplugged 

programmeren en de controleconditie (p = .06) en (3) visueel programmeren en de 

controleconditie (p = 1.000). De post-hoc-test is toegevoegd in bijlage H. 

In de post-hoc-test voor de covariaat voorkennis van programmeren is een verschil 

gevonden tussen (1) unplugged programmeren en visueel programmeren (p = .04), maar niet 

voor (2) unplugged programmeren en de controleconditie (p = .23) en (3) visueel 

programmeren en de controleconditie (p = .96). De post-hoc-test is toegevoegd in bijlage I. 

Vastgesteld kan worden dat visueel programmeren een negatieve veroorzaker is van 

het hoofdeffect, gecontroleerd voor leeftijd (-.20) en voorkennis van programmeren (-.22). 

Unplugged programmeren is een positieve veroorzaker van het hoofdeffect, gecontroleerd 

voor leeftijd (.98) en voorkennis van programmeren (.90), zie tabel 5. 
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Tabel 5 

Niet-gecorrigeerde en gecorrigeerde gemiddelden van de ontwikkeling van CT 

 Voor correctie Covariaat leeftijd Covariaat 

voorkennis van 

programmeren 

Unplugged 

programmeren 

.73 .98 .90 

Visueel 

programmeren 

.03 -.20 -.22 

Controleconditie .11 .11 .20 

Noot. Covariaat leeftijd groepen unplugged: 5 jaar (n = 2), 6 jaar (n = 17), 7 jaar (n = 14); 

visueel: 5 jaar (n = 12), 6 jaar (n = 18), 7 jaar (n = 7); controleconditie: 5 jaar (n = 7), 6 jaar (n 

= 20), 7 jaar (n = 11). Covariaat voorkennis groepen unplugged: geen voorkennis (n = 0), 

weinig voorkennis (n = 2), veel voorkennis (n = 31); visueel: geen voorkennis (n = 9), weinig 

voorkennis (n = 14), veel voorkennis (n = 14); controle: geen voorkennis (n = 3), weinig 

voorkennis (n = 2), veel voorkennis (n = 33). 

 

Op basis van de resultaten kunnen hypothese 2 en 3 worden beoordeeld. Hypothese 2 

luidt: “De gemiddelde ontwikkeling van CT is gelijk voor de kinderen uit de 

onderzoeksgroepen, wanneer de covariaat leeftijd wordt toegevoegd aan het model.”. Deze 

hypothese kan deels worden verworpen. Significante verschillen in de ontwikkeling van CT 

zijn vastgesteld tussen de experimentele condities, wanneer wordt gecontroleerd voor de 

covariaat, maar niet voor de experimentele condities in vergelijking tot de controleconditie. 

Hypothese 3 luidt: “De gemiddelde ontwikkeling van CT is gelijk voor de kinderen uit 

de onderzoeksgroepen, wanneer de covariaat voorkennis van programmeren wordt 
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toegevoegd aan het model.”. Deze hypothese kan deels worden verworpen. Significante 

verschillen in de ontwikkeling van CT zijn vastgesteld tussen de experimentele condities, 

wanneer wordt gecontroleerd voor de covariaat, maar niet voor de experimentele condities in 

vergelijking tot de controleconditie. 
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4. Conclusies en discussie 

Conclusies 

In dit onderzoek wordt bekeken of een effect bestaat van unplugged programmeren in 

vergelijking met visueel programmeren met beeldschermoutput op de ontwikkeling van CT 

van vijf- tot en met zevenjarige kinderen, gecontroleerd voor leeftijd en voorkennis van 

programmeren. Om dit vast te stellen, zijn de resultaten van de experimentele condities 

vergeleken met de controleconditie.  

De resultaten laten significante verschillen zien in de ontwikkeling van CT tussen 

unplugged programmeren en visueel programmeren met beeldschermoutput, gecontroleerd 

voor leeftijd en voorkennis van programmeren. Unplugged programmeren heeft vergeleken 

met de controleconditie een positiever effect op de ontwikkeling van CT dan visueel 

programmeren met beeldschermoutput.  

Een modererend effect kan worden toegeschreven aan leeftijdsverschillen en 

verschillen in de voorkennis van programmeren. In de resultaten komt naar voren dat leeftijd 

een gemiddeld effect heeft op de ontwikkeling van CT (ƞ² = .09) en voorkennis een klein tot 

gemiddeld effect (ƞ² = .06). Deze resultaten zijn een aanvullende verklaring voor de gevonden 

significante verschillen. 

De resultaten sluiten aan bij eerder onderzoek. Uit onderzoek van Wohl et al. (2018) 

blijkt ook dat unplugged programmeren meer effect heeft op de ontwikkeling van CT van 

vijf- tot en met zevenjarige kinderen dan visueel programmeren met beeldschermoutput en 

tastbaar programmeren. Het onderzoek van Wohl et al. (2018) is niet helemaal vergelijkbaar. 

Sprake is van een aantal verschillen, zoals een andere test om CT te meten en een andere 

unplugged omgeving (Wohl et al., 2018). Verder hebben de kinderen in het onderzoek van 

Wohl et al. (2018) alle programmeeractiviteiten (unplugged, visueel en tastbaar) uitgevoerd. 

In dit onderzoek hebben de kinderen geprogrammeerd met één programmeeromgeving. 
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Discussie 

Een interpretatie van de resultaten laat zien dat unplugged programmeren een 

significante rol speelt bij de ontwikkeling van CT van vijf- tot en met zevenjarige kinderen.  

De resultaten van dit onderzoek moeten echter voorzichtig worden geïnterpreteerd. 

Het onderzoek kent een aantal beperkingen. In dit onderzoek zijn de kinderen niet random 

toegewezen aan de onderzoeksgroepen. Hierdoor kunnen bepaalde kenmerken van de 

groepen, zoals sociaaleconomische status en ervaring met samenwerken, effect hebben op de 

resultaten. Een tweede beperking is dat twee keer dezelfde test is afgenomen, in de 

voormeting en de nameting. Hierdoor kan een leereffect van de test optreden. Een derde 

beperking is het beperkte aantal materialen, waardoor kinderen in vergelijking tot andere 

onderzoeken relatief weinig programmeertijd hebben gehad.  

Een vierde beperking is dat TechCheck vooral is gericht op het meten van concepten 

van CT in statistische opdrachten (Relkin et al., 2020). De test meet niet in hoeverre de 

kinderen programmeerstrategieën en perspectieven van CT beheersen, maar wel of ze 

concepten zoals algoritmisch denken, parallel denken en patroonherkenning beheersen 

(Brennan & Resnick, 2012; Relkin et al., 2020). Hierdoor kan een incompleet beeld van de 

ontwikkeling van CT zijn verworven.  

In dit onderzoek heeft de onderzoeker de covariaten ontwikkelingsfase en voorkennis 

vastgesteld. De ontwikkelingsfase is gekoppeld aan de leeftijd van kinderen, maar rekening 

moet worden gehouden met het gegeven dat ontwikkeling een continue proces is van 

interacties tussen het kind en de omgeving. De mate van voorkennis van programmeren is 

vastgesteld met de vraag: ‘Heb je ervaring met programmeren?’. De onderzoeker heeft deze 

vraag aan de kinderen gesteld, waarbij voorbeelden zijn benoemd en getoond in filmpjes. 

Sommige kinderen hadden desondanks moeite om het brede begrip programmeren, van 

unplugged, visueel, tastbaar tot en met tekstueel, te begrijpen en een antwoord te geven. 
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Aanbevelingen 

Om de resultaten van dit onderzoek te generaliseren, is een grotere onderzoeksgroep 

nodig. Bij de uitvoering van de ANCOVA’s zijn relatief kleine en ongelijke 

onderzoeksgroepen gebruikt, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten is afgenomen.  

Een aanbeveling voor vervolgonderzoek is om meer te weten te komen over het effect 

van verschillende programmeeromgevingen, zowel tekstueel, visueel, tastbaar als unplugged, 

op de ontwikkeling van CT van kinderen in alle leeftijden.  

Ook is het waardevol om in vervolgonderzoek in te zoomen op de onderliggende 

aspecten van CT, zoals algoritmisch denken, patroonherkenning en probleemdecompositie, 

praktische vaardigheden, bijvoorbeeld de uitvoering, testen en debugging van instructies, en 

perspectieven. Met perspectieven wordt bedoeld het begrip van jezelf in relatie tot anderen en 

de technologische wereld om zich heen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van andere 

testen, zoals data-mining tools, formatieve tools of meetschalen op het gebied van perceptie. 

Idealiter worden programmeeromgevingen op een verantwoorde manier, op basis van 

betrouwbaar en valide onderzoek, geïmplementeerd in het onderwijs, zodat alle kinderen een 

gelijke kans hebben op het ontwikkelen van CT en daardoor optimaal zijn voorbereid op 

uitdagingen in de 21e eeuw.  
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Bijlagen 

Bijlage A: TechCheck 
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Welkom bij de TechCheck! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer: 

Mijn school is: 

Ik ben een: meisje / jongen / anders / wil ik niet zeggen 

Ik ben: 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 jaar oud  

Heb je eerder geprogrammeerd met een computer of robot: nooit / een beetje / heel vaak 
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-Voorbeeldopdracht 1- 

 

Wat is een dier? 

 

 

 

-Voorbeeldopdracht 2- 

 

Wat is een dier? 
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-Opdracht 1- 

 

Wat kan NIET geprogrammeerd worden? 

 

 

 

-Opdracht 2- 

 

Wat werkt het meest als een computer? 
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-Opdracht 3- 

 

Deze wip gaat niet op en neer.  

 

 

 

Op welk plaatje werkt de wip wel? 

 

 

-Opdracht 4- 

 

Deze wip gaat niet op en neer.  

 

 

 

Op welk plaatje werkt de wip wel? 
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-Opdracht 5- 

 

Wat is de juiste volgorde om een plant te laten groeien? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opdracht 6-  

 

Met welke vormen maak je deze driehoek? 
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-Opdracht 7- 

 

Met welke vormen maak je deze sneeuwman? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opdracht 8- 

 

Het konijn kan maar op één wit vlak tegelijk springen.  

Wat is de snelste manier om ÉÉN wortel te pakken? 
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-Opdracht 9- 

 

Het konijn kan op één wit vlak tegelijk springen.  

Wat is de snelste manier om TWEE wortels te pakken? 

 

 

 

-Opdracht 10- 

 

Wat komt er op de plek van het vraagteken? 
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-Opdracht 11- 

 

Wat komt er op de plek van de vraagtekens? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opdracht 12- 

 

Een blauwe driehoek staat voor een kat. Een rode stip staat voor twee vogels. 

 

 

Waar staan deze afbeeldingen voor? 
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-Opdracht 13- 

 

Een groene stip staat voor een vogel en een kat. Een rood vierkant staat voor een hond en een vogel. 

 

 

 

 

Waar staan deze afbeeldingen voor? 
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-Opdracht 14- 

Een muis kan NIET door muren   of rode lichten  lopen.  

 

Welke muis zal de kaas pakken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Opdracht 15- 

Een muis kan NIET door muren    of rode lichten   lopen.  

Een muis kan WEL door zwarte tunnels   lopen.  

 

Welke muis zal de kaas pakken? 
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Bijlage B: Scoringsformat 

Vraag Antwoord 

Oefenvraag A B 

Oefenvraag B D 

Opdracht 1 D 

Opdracht 2 C 

Opdracht 3 D 

Opdracht 4 C 

Opdracht 5 A 

Opdracht 6 D 

Opdracht 7 A 

Opdracht 8 D 

Opdracht 9 B 

Opdracht 10 A 

Opdracht 11 A 

Opdracht 12 B 

Opdracht 13 C 

Opdracht 14 B 

Opdracht 15 B 
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Bijlage C: Overzicht van aangeboden verhalen bij de smart games 

Smart game Verhaal 

Robot Turtles De slimme schildpad van Eric Carle 

Roodkapje Roodkapje, verhaal is inbegrepen bij de 

smart game 

Jaak en de Bonenstaak Jaak en de Bonenstaak, verhaal is 

inbegrepen bij de smart game 

Magic Forest Verhaal van de boze heks op YouTube 

Colour code De stip, kleuren en vormen, van Angie 

Franssen  
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Bijlage D: Overzicht van aangeboden opdrachten uit het officiële ScratchJr-boek 

Opdrachten Programmeervaardigheid 

Sessie 1: dansen met ScratchJr Maken en uitvoeren van een instructie 

Sessie 2: organiseer een dansfeest voor 

ScratchJr en zijn vrienden 

Maken en uitvoeren van parallelle 

instructies 

Sessie 3: laat ScratchJr rondjes lopen Maken en uitvoeren van een loop 

Sessie 4: speel een voetbalwedstrijd (de 

voetbal wordt verder geschopt wanneer een 

speler deze aantikt) 

Maken en uitvoeren van een voorwaarde in 

een instructie  

Sessie 5: bedenk een verhaal over ScratchJr Maken en uitvoeren van sequentiële of 

parallelle instructies, loops en/of 

voorwaarden  
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Bijlage E: ANOVA 

ANOVA 

Ontwikkeling CT 

 Sum of 

squares 

 

Df 

 

Mean square 

 

F 

 

Sig. 

Between 

groups 

10,116 2 5,058 1,863 ,160 

Within 

groups 

285,097 105 2,715   

Total 295,213 107    
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Bijlage F: Post-hoc-test ANOVA 

Multiple comparisons 

Dependent variable: ontwikkeling CT 

Tukey HSD 

     95% Confidence 

interval 

 

(I) 

onderzoeksgroep 

 

(J) 

onderzoeksgroep 

Mean 

difference 

(I-J) 

 

Std. 

error 

 

 

Sig. 

 

Lower 

bound 

 

Upper 

bound 

unplugged 

programmeren 

visueel 

programmeren 

,70025 ,39454 ,183 -,2377 1,6382 

controleconditie ,62201 ,39209 ,256 -,3101 1,5542 

visueel 

programmeren 

unplugged 

programmeren 

-,70025 ,39454 ,183 -1,6382 ,2377 

controleconditie -,07824 ,38057 ,977 -,9830 ,8265 

controleconditie unplugged 

programmeren 

-,62201 ,39209 ,256 -1,5542 ,3101 

visueel 

programmeren 

,07824 ,38057 ,977 -,8625 ,9830 
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Bijlage G: ANCOVA’s 

Tests of between-subjects effects 

Dependent variable: ontwikkeling CT 

 

 

Source 

Type III 

Sum of 

squares 

 

 

Df 

 

Mean 

square 

 

 

F 

 

 

Sig. 

Partial 

eta 

squared 

Corrected model 52,737ᵃ 3 17,579 7,540 <,001 ,179 

Intercept 46,397 1 46,397 19,900 <,001 ,161 

Leeftijd 42,621 1 42,621 18,280 <,001 ,149 

Onderzoeksgroep 23,488 2 11,744 5,037 ,008 ,088 

Error 242,476 104 2,332    

Total 303,000 108     

Corrected total 295,213 107     

a. R squared = ,179 (Adjusted R squared = ,155) 

 

Tests of between-subjects effects 

Dependent variable: ontwikkeling CT 

 

 

Source 

Type III 

sum of 

squares 

 

 

Df 

 

Mean 

square 

 

 

F 

 

 

Sig. 

Partial 

eta 

squared 

Corrected model 19,834ᵃ 3 6,611 2,497 ,064 ,067 

Intercept 15,514 1 15,514 5,859 ,017 ,053 

Voorkennis van  

programmeren 

9,718 1 9,718 3,670 ,058 ,034 

Onderzoeksgroep 17,519 2 8,759 3,308 ,040 ,060 

Error 275,379 104 2,648    

Total 303,000 108     

Corrected total 295,213 107     

a. R squared = ,067 (Adjusted R squared = ,040) 
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Bijlage H: Post-hoc-test ANCOVA leeftijd 

Pairwise comparisons 

Dependent variable: ontwikkeling CT 

     95% Confidence 

interval for 

differenceᵇ 

 

(I) 

onderzoeksgroep 

 

(J) 

onderzoeksgroep 

Mean 

difference 

(I-J) 

 

Std. 

error 

 

 

Sig.ᵇ 

 

Lower 

bound 

 

Upper 

bound 

unplugged 

programmeren 

visueel 

programmeren 

1,173* ,382 ,008 ,243 2,102 

controleconditie ,867 ,368 ,061 -,028 1,762 

visueel 

programmeren 

unplugged 

programmeren 

-1,173* ,382 ,008 -2,102 -,243 

controleconditie -,306 ,357 1,000 -1,174 ,562 

controleconditie unplugged 

programmeren 

-,867 ,368 ,061 -1,762 ,028 

visueel 

programmeren 

,306 ,357 1,000 -,562 1,174 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferonni. 
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Bijlage I: Post-hoc-test ANCOVA voorkennis van programmeren 

Pairwise Comparisons 

Dependent Variable: ontwikkeling CT 

     95% Confidence 

interval for 

differenceᵇ 

 

(I) 

onderzoeksgroep 

 

(J) 

onderzoeksgroep 

Mean 

difference 

(I-J) 

 

Std. 

error 

 

 

Sig.ᵇ 

 

Lower 

bound 

 

Upper 

bound 

unplugged 

programmeren 

visueel 

programmeren 

1,115* ,446 ,042 ,030 2,200 

controleconditie ,699 ,389 ,226 -,248 1,647 

visueel 

programmeren 

unplugged 

programmeren 

-1,115* ,446 ,042 -2,200 -,030 

controleconditie -,416 ,415 ,956 -1,426 ,594 

controleconditie unplugged 

programmeren 

-,699 ,389 ,226 -1,647 ,248 

visueel 

programmeren 

,416 ,415 ,956 -,594 1,426 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferonni. 

 

 


