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Samenvatting 

Programmeeronderwijs draagt bij aan het ontwikkelen van inzicht in begrippen en 

vaardigheden uit de computerwetenschap die belangrijk zijn voor het ontwikkelen van CT-

vaardigheden. Het doel van deze studie was om inzichtelijk te maken hoe de gehanteerde 

programmeeromgeving (unplugged/plugged) zich verhoudt tot de ontwikkeling van CT-

vaardigheden bij leerlingen in de leeftijd van vijf tot en met negen jaar, en of de door de 

leerkracht gehanteerde begeleidings-en interventietechniek daarbij een onderscheidende 

impact heeft. Aan dit onderzoek hebben 208 leerlingen en acht leerkrachten deelgenomen. 

Door middel van een kwantitatieve voor- en nameting is de ontwikkeling van CT in beeld 

gebracht. De resultaten van het huidig onderzoek laten zien dat het leren programmeren in een 

unplugged/plugged omgeving beide een positief meetbaar effect hebben op de ontwikkeling 

van vaardigheden in CT bij basisschoolleerlingen. Er is geen significant verschil in effect 

gemeten binnen de twee interventies, dus de hypothese dat unplugged-programmeerlessen 

zorgen voor meer groei in CT vaardigheden dan plugged-programmeerlessen is niet 

bevestigd. Dit onderzoek laat zien dat het zinvol is om lessen in CT in een unplugged/plugged 

omgeving te geven omdat dit zorgt voor een verbetering van de vaardigheden van de 

deelkarakteristieken;  ‘total BCTt’, ‘sequence’, ‘loop simple’,‘loop totaal’ en ‘loop nested´. 

Leerlingen ontwikkelden meer vaardigheden in CT wanneer de leerkracht zowel monitoring- 

als scaffolding-technieken toepaste in de lespraktijk. Het versterken van CT-vaardigheden 

tijdens programmeerlessen vereist naast een faciliterende programmeeromgeving dus ook 

adequate begeleidings-en interventietechnieken vanuit de leerkracht.  

 

 

Keywords: computational thinking, unplugged, plugged, programmeeromgeving, 

begeleidings- en interventietechnieken. 



CT: DE INVLOED VAN OMGEVING EN BEGELEIDING  3 

Abstract 

Programming education contributes to developing an understanding of computer science 

concepts and skills that are important for developing CT skills. The aim of this study was to 

provide insight into how the used programming environment (unplugged/plugged) relates to 

the development of CT skills in students aged five to nine years, and whether the guidance 

used by the teacher and intervention technology has a distinctive impact. 208 students and 

eight teachers participated in this study. The development was visualized by a quantitative 

pre- and post-measurement. The results of the current study show that learning to program in 

an unplugged/plugged environment both have a positive measurable effect on the 

development of CT skills. No significant difference in effect was measured within the two 

interventions, so the hypothesis that unplugged programming lessons provide more growth in 

CT skills than plugged programming lessons, has not been confirmed. This research shows 

that it is useful to teach CT in an unplugged/plugged environment because it improves the 

skills of the part characteristics; 'total BCTt', 'sequence', 'loop simple', 'loop total' and 'loop 

nested'. Students developed more skills in CT when teachers applied both monitoring and 

scaffolding techniques in the lessons. Strengthening CT skills during programming lessons 

therefore requires, in addition to a facilitating programming environment, adequate guidance 

and intervention techniques by the teacher. 

 

 

Keywords: computational thinking, unplugged, plugged, programming environment, guidance 

and intervention techniques. 
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De Invloed van het Type Programmeeromgeving en de Impact van de 

Begeleidingsinterventie op de Ontwikkeling van CT. 

1. Inleiding  

In het primair onderwijs wordt er naast de exacte- en zaakvakken wereldwijd steeds 

meer aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van digitale-vaardigheden (Mannila et al., 

2014; Thijs et al., 2014; Voogt & Roblin, 2010). Het ontwikkelen van digitale-vaardigheden 

is, naast een toerusting voor onze veelal op digitale technologie gebaseerde samenleving als 

maatschappelijk belang, ook formeel opgenomen in het rapport van de Koninklijke Academie 

van Wetenschappen (KNAW) (2012). Digitale-vaardigheden zijn belangrijk omdat leerlingen 

de kansen van de digitale wereld volop moeten leren benutten (KNAW, 2012). Het platform 

Onderwijs2032 (2016) stelt dat het kunnen oplossen van problemen in een omgeving waarin 

technologie overal aanwezig is, een essentiële vaardigheid is om succesvol deel te kunnen 

nemen aan de arbeidsmarkt. Daarom wordt er in het onderwijs steeds meer aandacht besteed 

aan het ontwikkelen van digitale-vaardigheden die als 21ste -eeuwse-vaardigheden 

gekarakteriseerd zijn (Thijs et al., 2014; Kennisnet, 2016; SLO, 2018). De Stichting Leerplan 

Ontwikkeling (SLO) (2018) heeft voor primair en voortgezet onderwijs kerndoelen voor 

digitale-geletterdheid opgesteld. In deze doelen worden 21ste -eeuwse-vaardigheden 

opgenomen (Lee, 2019; Mannila et al., 2014; Thijs et al., 2014; Voogt, & Roblin, 2010).

 Een van de 21ste-eeuwse-vaardigheden die nu al tot de basisvaardigheden op het 

gebied van digitale-geletterdheid wordt gerekend, is computational thinking (CT) (Thijs et al., 

2014). Ondanks vele publicaties en een veelvoud van omschrijvingen ten aanzien van CT 

bestaat er nog geen volledige, allesomvattende en eenduidige definitie van CT (Barr & 

Stephenson, 2011; Brennan & Resnick, 2012). Wing (2006) karakteriseert CT als een 

denkproces om problemen te formuleren, zodanig dat die met behulp van een computer 

kunnen worden opgelost. Tedre en Denning (2016) beschrijven ook de mentale-vaardigheden 
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die nodig zijn voor het verklaren en interpreteren van de wereld als geheel van 

informatieprocessen als onderdeel van CT.       

 Brennan en Resnick (2012) hebben geanalyseerd hoe CT-vaardigheden ontwikkeld 

worden tijdens het programmeren. In hun Computational Thinking Framework worden drie 

perspectieven beschreven die samen een definitie vormen van CT: computationele concepten 

(de concepten waarmee ontwerpers zich bezighouden tijdens het programmeren, zoals 

bijvoorbeeld iteratie en parallellisme), computationele methoden (de methoden die ontwerpers 

ontwikkelen terwijl ze zich bezighouden met de concepten, zoals het debuggen van projecten 

of het remixen van andermans werk) en computationele perspectieven (de perspectieven die 

ontwerpers vormen over de wereld om hen heen en over zichzelf). 

 Een van de eersten die onderzoek deed bij jonge kinderen naar de effecten van CT was 

Seymour Papert (1980). Papert introduceerde programmeerlessen voor kinderen door 

toepassing van een programmeerbaar artefact, de “Turtle” genaamd. Zijn onderzoek toont aan 

dat programmeeronderwijs kan bijdragen aan het ontwikkelen van inzicht in begrippen en 

vaardigheden uit de computerwetenschap die belangrijk zijn voor het ontwikkelen van CT-

vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen onder andere beschreven worden als het parallel 

denken, oorzaak-gevolg relaties kunnen leggen, algoritmisch denken, abstraheren en voor het 

oplossen van problemen, etc. (Atmatzidou et al., 2018; Voogt et al., 2017). Ook kan 

programmeeronderwijs andere generieke vaardigheden stimuleren, zoals kritisch denken, 

creatief denken, reflectie en metacognitie (Voogt et al., 2017).     

 Om CT-vaardigheden via programmeeromgevingen te leren, kan gekozen worden uit 

een groot aanbod visuele programmeeromgevingen (plugged). Een veel voorkomende manier 

van visueel programmeren omvat de methode van “drag and drop” waarbij de leerling 

programmeert door middel van het slepen en aan elkaar klikken van commandoblokken op 

pictogrambasis (Lindberg et al., 2018). Voor het basisonderwijs blijkt vooral dat 
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programmeeromgevingen die visueel georiënteerd zijn, veelvuldig toegepast worden (Lye & 

Koh, 2014). Redenen daarvoor zijn onder meer de overdadige beschikbaarheid en het semi-

zelfstandig kunnen hanteren van dergelijke omgevingen zonder tussenkomst van de 

begeleidend leerkracht (Lye & Koh, 2014). Deze visueel georiënteerde omgevingen zijn 

online benaderbaar, hebben een beeldscherm output en bevatten vaak een spelelement (Lye & 

Koh, 2014). Door het eenvoudige visuele karakter en de laagdrempelige manier om CT-

vaardigheden te verwerven, zijn de leerlingen beter in staat om CT-vaardigheden te 

ontwikkelen (Lye & Koh, 2014). Tevens is er een groot aanbod visuele-

programmeeromgevingen beschikbaar (bijvoorbeeld Scratch Jr, Bomberbot en Robomind) die 

gratis en laagdrempelig te verkrijgen zijn.       

 Naast programmeren via een computerprogramma kunnen CT-vaardigheden 

aangeleerd worden middels ‘unplugged- activiteiten (Bell et al., 2009). Unplugged-

activiteiten zijn activiteiten waarbij leerlingen de basisconcepten van CT leren zonder dat zij 

bepaalde hardware, software en/of een ICT-infrastructuur nodig hebben (Bell et al., 2009; 

Faber et al., 2017; Wohl et al., 2015). Deze unplugged-activiteiten worden beschouwd als een 

effectief startpunt omdat deze activiteiten de mogelijkheid bieden om karakteristieken van 

programmeren te leren zonder dat er digitale toepassingen (ICT-computers) bij nodig zijn 

(Bell & Vahrenhold, 2018).  

 

1.1 Probleemschets  

 Het versterken van CT-vaardigheden tijdens programmeerlessen vereist naast een 

faciliterende programmeeromgeving ook begeleidings- en interventietechnieken vanuit de 

leerkracht (Fanchamps et al., 2020). Papert (1980) stelt in zijn boek dat het aanleren van 

programmeren op een constructivistische wijze met behulp van ontdekkend leren, 

noodzakelijk is. Het is duidelijk dat leerkrachten die programmeerlessen geven, over 
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inhoudelijke, didactische en vakdidactische kennis van programmeren moeten beschikken. 

Het is nog niet helemaal duidelijk welke begeleidings- en interventietechnieken tijdens de 

programmeerlessen het meest effectief zijn (Slangen, 2016). Uit onderzoek van Fanchamps et 

al. (2020) blijkt dat scaffolding en het op de juiste manier begeleiden van specifieke 

interventies, een goede aanpak zou zijn. Ook blijkt uit datzelfde onderzoek dat 

professionalisering van de leerkrachten in scaffolding nodig is om programmeeronderwijs te 

implementeren in de praktijk. Op dit moment zijn de meeste leerkrachten nog niet in 

voldoende mate opgeleid om CT-vaardigheden te onderwijzen (Yadav et al., 2018).  

Uit reviewonderzoek (Bocconi et al., 2016; Jeuring et al., 2016; Lye & Koh, 2014) is 

gebleken dat er nog betrekkelijk weinig kwantitatief vergelijkend onderzoek is uitgevoerd 

naar het effect van de verschillende programmeeronderwijs-interventies in het primair 

onderwijs betreffende de leeropbrengsten op CT. Naast een dergelijke lacune zijn er ook nog 

weinig gevalideerde en geschikte meetinstrumenten beschikbaar om een ontwikkeling op CT 

bij de voornoemde doelgroep/leeftijdscategorie objectief vast te stellen (Bocconi et al., 2016). 

Daarnaast adresseren Brennan & Resnick (2012) een belangrijk hiaat in de overeenstemming 

betreffende het assessment en het beoordelen van de ontwikkeling van CT bij jongeren. In dit 

onderzoek wordt daarom geprobeerd antwoord te geven op de vraag wat het effect op de 

ontwikkeling van computational thinking is vergelijkend de invloed van plugged en 

unplugged programmeeromgevingen en welke impact er daarbij kan worden toegeschreven 

aan de door leerkracht gehanteerde begeleidings- en interventietechniek. Om een 

ontwikkeling op CT vast te kunnen stellen, wordt in dit onderzoek via een pre-test – posttest 

onderzoeksdesign gebruik gemaakt van de Beginners Computational Thinking Test (BCTt) 

(Zapata-Cáceres et al., 2020).  
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1.1.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe de gehanteerde 

programmeeromgeving (unplugged–plugged) zich verhoudt tot de ontwikkeling van CT-

vaardigheden bij leerlingen in de leeftijd van vijf tot en met negen jaar, en of de door de 

leerkracht gehanteerde begeleidings-en interventietechniek daarbij een onderscheidende 

impact heeft.  

 

1.2 Theoretisch Kader 

1.2.1 21ste -Eeuwse Vaardigheden 

Om te functioneren in en bij te dragen aan de 21ste -eeuwse samenleving zijn generieke 

vaardigheden en daaraan te koppelen kennis, inzicht en houdingen nodig (Thijs et al., 2014; 

Voogt & Roblin, 2010). De organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OECD) (2015) en de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation 

(UNESCO) (2018) onderzocht welke generieke vaardigheden dat moeten zijn. Op basis van 

het onderzoek van Binkley et al (2010) zijn deze vaardigheden uitgewerkt als de 21ste-eeuwse 

vaardigheden.           

 Door de opkomst van ICT op de arbeidsmarkt vraagt dit nieuwe kennis en 

vaardigheden van mensen (Fraillon et al., 2014; Rotmans, 2014). In het onderwijs wordt er 

daarom steeds meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden die als 

21ste -eeuwse vaardigheden gekarakteriseerd zijn (Thijs et al., 2014; Kennisnet, 2016; SLO, 

2018). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft gevraagd aan de 

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) om voor Nederland de leerlijn digitale geletterdheid 

in kaart te brengen (Thijs et al., 2014). De SLO en Kennisnet (2016) hebben onderstaand 

model ontwikkeld met daarin de 21ste -eeuwse vaardigheden.  
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Figuur 1  

Model voor 21e -Eeuwse Vaardigheden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot.  Ontwikkeld door SLO en Kennisnet (2016). 

 

De vaardigheid “digitale geletterdheid” is in dit model opgedeeld in vier aparte 

vaardigheden: ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en 

computational thinking (Kennisnet, 2016). In dit onderzoek zoemen we in op het ontwikkelen 

van vaardigheden in computational thinking. De SLO (2018) definieert computational 

thinking (CT) als het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat 

het mogelijk wordt om met computertechnologie een probleem op te lossen. Het gaat daarbij 

om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -

analyse en - representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van 

ICT-technieken (SLO, 2018).  

Op basis van de definiëring van CT heeft de SLO (2018) opvolgend negen concepten 

van de uitwerking van het ISTE en CSTA (2011) gebruikt om de basis voor de leerlijn 

“Programmeren in het PO” te ontwikkelen (Kennisnet, 2016). De leerlijn bevat vooral veel 
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laagdrempelig te verkrijgen unplugged-lessen. Dit zorgt ervoor dat ook leerlingen die geen 

toegang hebben tot devices deze leerlijn goed volgen (Kennisnet, 2016). 

 

1.2.2 Computational Thinking 

Er zijn diverse overwegingen waarom CT op dit moment prominent in de 

belangstelling staat en het relevant is voor het hedendaagse onderwijs. Het begript CT werd al 

in 1980 werd geïntroduceerd door Seymour Papert (1980). Papert introduceerde 

programmeerlessen voor kinderen door toepassing van een programmeerbaar artefact, de 

“Turtle” genaamd. Zijn onderzoek toont aan dat programmeeronderwijs bijdraagt aan het 

ontwikkelen van inzicht in begrippen en vaardigheden uit de computerwetenschap die 

belangrijk zijn voor het ontwikkelen van CT-vaardigheden. Papert ontwikkelde een 

programmeertaal genaamd LOGO en toonde aan dat het gebruik van computertechnologie 

bijdraagt aan het leren en denken van kinderen. Het gebruik van computertechnologie was 

volgens Papert een middel om kinderen kennis te laten construeren. Daarmee legde Papert de 

basis voor CT (1980).         

 Opvolgend publiceerde Wing (2006), gebaseerd op de theorie van Papert (1980) een 

karakterisering van CT als het oplossen van problemen, het ontwerpen van systemen, en het 

begrijpen van menselijk gedrag, door te putten uit concepten die de basis vormen voor 

informatica. Wing heeft in 2006 de oproep gedaan om in het onderwijs (primair en 

voortgezet) aandacht te besteden aan het ontwikkelen van CT-vaardigheden (Wing, 2006).  

Ook Brennan en Resnick (2012) hebben zich bezig gehouden met CT en ontwikkelden 

een Computational Thinking Framework om de vaardigheden in CT te meten. In dit kader 

worden drie perspectieven beschreven die samen een definitie vormen van CT. Deze drie 

perspectieven bevatten een opbouw waarbij het toepassen van computationele concepten het 

startniveau is, het toepassen van computationele methoden een tussenniveau is en 
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computationele perspectieven het niveau is waarin programmeerinzichten worden verbonden 

met problemen en zienswijzen in de bestaande wereld (Brennan & Resnick, 2012). 

Om CT-vaardigheden te ontwikkelen is het van belang dat alle drie de perspectieven 

van Brennan en Resnick (2012) tijdens de lessen aan bod te komen. Brennan en Resnick 

(2012) stellen dat er moet worden nagedacht over hoe de ontwikkeling van CT-vaardigheden 

plaatsvindt in verschillende contexten, op verschillende tijdschalen en in verschillende 

omgevingen. En hoe deze verschillen leiden tot verschillende benaderingen van beoordeling. 

Ondanks verschillende leeromgevingen, geven Brennan en Resnick een reeks algemene 

suggesties voor het beoordelen van het leren dat plaatsvindt wanneer kinderen zich 

bezighouden met programmeren.  

Een andere definitie komt van Denning en Tedre  (2016). Zij definiëren in hun boek 

“Computational Thinking” CT als volgt: “Computational thinking is the mental skills and 

practices for designing computations that get computers to do jobs for us and explaining and 

interpreting the world as a complex of information processes”. Daarnaast benoemen zij in 

hun definitie twee kanten van CT. Aan de ene kant het ontwerpen en aan de andere kant de 

mentale vaardigheden die nodig zijn voor het verklaren en interpreteren van de wereld als 

geheel van informatieprocessen.        

 De definitie van CT staat nog steeds ter discussie en is nog steeds in ontwikkeling. 

Gezien de aanpak en het design van dit onderzoek wordt in dit onderzoek goed aangesloten 

bij de definitie van Tedre en Denning.  

 

1.2.3 Programmeren en Computational Thinking 

CT-vaardigheden worden vaak in verband gezien met programmeervaardigheden (Lee 

et al., 2011). Dit komt omdat veel onderzoek naar CT is uitgevoerd in de context van 

programmeren (Lee et al., 2011). Hoewel programmeren en CT met elkaar verweven zijn, is 



CT: DE INVLOED VAN OMGEVING EN BEGELEIDING 13 

men het erover eens dat CT breder is dan programmeren (Voogt et al., 2017). CT bevat een 

houding en benadering die het mogelijk maakt om een probleem en de mogelijke oplossing in 

computertermen te formuleren (Grover & Pea, 2013; Kennisnet, 2016; Voogt et al., 2017; 

Wing, 2006). 

Uit een review studie van Voogt et al. (2017), waarin onderzoek wordt gedaan om te 

bepalen of er bewijs is dat programmeren bijdraagt aan de ontwikkeling van CT-vaardigheden 

bij leerlingen tussen de vier en achttien jaar, blijkt dat programmeeronderwijs bijdraagt aan 

generieke probleemoplosvaardigheden, aan reflectieve vaardigheden, aan kritisch denken en 

aan het nemen van besluiten. Ook draagt CT bij aan inzicht in de begrippen en vaardigheden 

die van belang zijn om een computer te programmeren (Voogt et al., 2017). De begrippen en 

vaardigheden die kinderen op jonge leeftijd (vanaf vier jaar) kunnen leren, zijn bijvoorbeeld 

de vaardigheid om instructies in een bepaalde volgorde uit te laten voeren (sequencing - 

control flow) en het herhaaldelijk uitvoeren van instructies onder bepaalde condities (loop) 

(Voogt et al., 2017).         

 Gesteld kan worden dat waar eerst de nadruk was gericht op het leren van procedureel 

denken door programmeren (Papert & Harel, 1991) CT hedendaags veelvuldig in verbinding  

wordt gebracht met een mogelijke transfer naar andere vakgebieden en zaakvakken. (Voogt et 

al., 2017).  

 

1.2.4 Programmeeromgevingen 

Om CT-vaardigheden via programmeren te leren, kan gekozen worden uit een groot 

aanbod programmeeromgevingen. In dit onderzoek wordt de focus gelegd op visuele-

plugged- programmeeromgevingen waarbij volgens het principe van ‘drag and drop’ 

programmeren gewerkt wordt en ‘unplugged-programmeeromgevingen’. Bij visuele ‘drag 

and drop’ programmeeromgevingen is er geen kennis in het gebruik van codes of 
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programmeertaal nodig en is het over het algemeen niet mogelijk om een syntax fout te 

maken (Lindberg et al., 2018). Scratch, Scratch Jr, Bomberbot en Robomind zijn voorbeelden 

van visuele programmeeromgevingen waarin de toepassing van ‘drag and drop’ is 

geoperationaliseerd en deze zijn gratis en laagdrempelig verkrijgbaar.    

 Bij het programmeren binnen een unplugged-omgeving leren de leerlingen de 

basisconcepten van programmeren zonder dat gebruik te maken van bepaalde ICT-hardware, 

software en infrastructuur (Bell et al., 2009; Faber et al., 2017; Wohl et al., 2015). Er wordt 

bij het unplugged-programmeren bijvoorbeeld gebruik gemaakt van fysieke materialen, 

tastbare blokken of kaarten waarop commando’s worden beschrevenen die uitgevoerd dienen 

te worden (Jeuring et. al., 2016). Unplugged-programmeren wordt beschouwd als een 

effectief startpunt omdat deze activiteiten de mogelijkheid bieden om karakteristieken van 

programmeren te leren zonder dat er digitale toepassingen (ICT- computers) bij nodig zijn 

(Bell & Vahrenhold, 2018). Ook unplugged-programmeerlessen zijn gratis en laagdrempelig 

verkrijgbaar, voorbeelden van unplugged-programmeerlessen zijn bijvoorbeeld te vinden op 

online platforms zoals Bomberbot en Codekinderen. Tijdens unplugged-programmeren 

ontwikkelen de leerlingen verschillende vaardigheden: tellen, paren, vergelijken, logisch 

redeneren, (samen) problemen oplossen, reeksen en vragen stellen. Deze vaardigheden dragen 

bij aan de ontwikkeling van CT (Wohl et al., 2015).   

 

1.2.5 Begeleidings-en Interventietechnieken Tijdens Programmeerlessen 

Om basisschoolleerlingen de mogelijkheid te bieden te leren programmeren, is er een 

belangrijke rol voor de faciliterende leerkracht weggelegd (Fanchamps et al., 2020). Uit 

onderzoek blijkt dat interventies in programmeerlessen met constructivistische principes, een 

positieve leeruitkomst hebben. (Lye & Koh, 2014). Het versterken van CT-vaardigheden 

tijdens programmeerlessen vereist dus naast een faciliterende programmeeromgeving ook 
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adequate begeleidings-en interventietechnieken vanuit de leerkracht (Fanchamps et al., 2020). 

Daarnaast stelt Papert (1980) dat leren programmeren op een constructivistische wijze met 

behulp van ontdekkend leren, noodzakelijk is. De constructivistische leertheorie gaat ervan uit 

dat leren een actief leerproces is waarin kennis door de leerling geconstrueerd wordt en de 

leerkracht leerlingen via scaffolding stimuleert om zelfstandig stappen te maken (Bruner, 

1996; Papert, 1980; Piaget, 1964; Vygotsky, 1978). 

Uit onderzoek van Fanchamps et al. (2020) blijkt dat scaffolding en het begeleiden van 

de leerlingen met specifieke interventies, een goede aanpak is bij het aanbieden van 

programmeeronderwijs. Ook blijkt uit datzelfde onderzoek dat professionalisering van de 

leerkrachten in scaffolding nodig is om programmeeronderwijs te implementeren in de 

praktijk. Scaffolding overbrugt onder meer het verschil tussen het huidige niveau van een 

leerling en een hoger niveau (Van de Pol et al., 2010; Fisher et al., 2008), waardoor de 

leerling zich ontwikkelt in de zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky, 1978). Om hulp en 

begeleiding af te stemmen, moet de leerkracht het leerproces goed monitoren. Toezicht op het 

gehele leerproces van leerlingen wordt monitoring genoemd (Stevens et al., 2004; Black & 

William, 1998). Analyseren en interpreteren van deze informatie helpt leerkrachten om 

ondersteuning te laten aansluiten op het ontwikkelingsniveau van de leerlingen, en dus 

scaffolding toe te passen (Van de Pol et al., 2010). Monitoring en scaffolding zijn 

noodzakelijk om maatwerk te bieden aan de leerlingen (Stevens et al., 2004). 

   

1.3 Huidige Studie 

Uit onderzoek tot nu toe, blijkt nog weinig welk soort programmeeromgeving 

(plugged/unplugged) het beste gebruikt kan worden om (deel)karakteristieken van CT-

vaardigheden aan te leren aan leerlingen in de leeftijd van vijf tot en met negen jaar. Ook is er 

nog weinig onderzoek gedaan naar de impact van de verschillende begeleidings- en 
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interventietechnieken van de leerkracht tijdens het aanleren van deze vaardigheden. De 

hoofdvraag van dit onderzoek luidt dan ook: ‘Wat is de invloed van de gehanteerde 

programmeeromgeving op de ontwikkeling van CT bij leerlingen in het basisonderwijs in de 

leeftijd van vijf tot en met negen jaar en welke impact kan er daarbij toegeschreven worden 

aan de door leerkracht gehanteerde begeleidings- en interventietechniek?’  Om antwoord te 

geven op deze hoofdvraag zijn de volgende drie deelvragen en daarbij horende hypothesen 

opgesteld: 

1. Kan unplugged-programmeren voor een hogere mate van ontwikkeling van 

vaardigheden in CT zorgen in een vergelijk met plugged programmeren?  

2. Is een verschil in de begeleidings- en interventietechniek van de leerkracht tijdens 

programmeeractiviteiten van invloed op de ontwikkeling CT-vaardigheden?  

3. Heeft de begeleidings- en interventietechniek van de leerkracht tijdens unplugged-

programmeren een grotere invloed op de ontwikkeling van CT-vaardigheden dan de 

begeleidings- en interventietechniek van de leerkracht tijdens plugged-programmeren?  

De hypothesen bijbehorend bij deze deelvragen zijn:  

1. Unplugged-programmeerlessen zorgen voor meer groei in CT vaardigheden dan 

plugged-programmeerlessen.  

2. De begeleidings- en interventietechniek van de leerkrachten heeft bij programmeren 

een kenmerkende impact op de ontwikkeling van CT-vaardigheden.   

3. De begeleidings- en interventietechnieken van de leerkracht hebben bij unplugged-

programmeren een grotere invloed op het ontwikkelen van CT-vaardigheden dan 

tijdens plugged-programmeren. 

 

Dit onderzoek is exploratief van aard en er zijn kwantitatieve gegevens uit gevalideerd 

vragenlijstonderzoek verkregen om de onderzoeksvraag en de bijbehorende hypothesen te 
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onderzoeken. Om de onderzoeksvragen en hypothesen te onderzoeken is er gebruik gemaakt 

van een pretest-posttest ontwerp. Dit houdt in dat a) de vaardigheid van CT in de pretest bij 

leerlingen is vastgesteld en dat daarnaast aan leerkrachten is gevraagd om de TAFL-Q in te 

vullen over de begeleidings-en interventietechnieken die zijn ingezet, b)  er vijf 

programmeerlessen van 45 minuten in een plugged of unplugged programmeeromgeving 

gegeven zijn, en c) en dat er na afloop van de interventie een nameting plaats heeft gevonden 

waarin is vastgesteld of er een groei in vaardigheden is ontstaan door het toedoen van de 

interventie en er verschillen zijn tussen de gehanteerde omgevingen.  

De veronderstelde relaties tussen de variabelen zullen er volgens de hypothesen 

schematisch als volgt eruitzien:  

Figuur 2 

Schematische Weergave van de Veronderstelde Relaties tussen de Variabelen 
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2. Methode 

2.1 Deelnemers  

Voor dit onderzoek is binnen een grote Haagse scholenstichting gezocht naar twee 

basisscholen die vergelijkbaar qua uitstroomniveau. Uit een aantal scholen zijn uiteindelijk ad 

random twee scholen geselecteerd en benaderd voor dit onderzoek.    

 Aan het onderzoek hebben in totaal acht klassen en acht leerkrachten deelgenomen. Er 

hebben twee groepen twee (44 leerlingen), twee groepen drie (57 leerlingen), twee groepen 

vier (53 leerlingen) en twee groepen vijf meegedaan (54 leerlingen). In totaal hebben 208 

leerlingen deelgenomen. Een G-power berekening toont aan dat voor een 

tweegroepsvergelijking met t-test analyse en betrouwbaarheid van 95%, 176 respondenten 

nodig zijn om valide uitspraken te kunnen doen. Met 208 deelnemers is er dus voldoende 

power voor de analyses.         

 Dit onderzoek bevat geen controlegroep. De jongens en meisjes zijn verdeeld en 

daarna zijn de leerlingen uit de klassen ad random verdeeld over de twee condities. De ene 

groep leerlingen uit de klas heeft vijf unplugged-programmeerlessen van 45 minuten gekregen 

en de andere groep leerlingen uit de klas kreeg vijf plugged-programmeerlessen van 45 

minuten. De helft van de klas kreeg les van de eigen leerkracht. De andere helft van de klas 

kreeg tegelijkertijd les van de onderzoeker in een andere ruimte. De onderzoeker geeft aan de 

ene klas de plugged-lessen en aan de andere klas de unplugged-lessen.   
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Figuur 3 

Schematische Voorstelling van het Conceptueel Model 

 

2.2 Meetinstrumenten en Materialen 

De begeleidings-en interventietechnieken van de leerkrachten zijn in kaart gebracht met de 

‘Assessment for Learning Questionnaire’ (AFL-Q) (Pat‐El et al., 2013).   

 De AFL-Q bevat 28 vragen. Van de vragenlijst bestaan twee versies; een versie voor 

leerlingen (SAFL-Q) en een versie voor leerkrachten (TAFL-Q). In dit onderzoek is de 

Nederlandse versie voor de leerkrachten gebruikt, de TAFL-Q (zie Bijlage A). Deze 

gevalideerde vragenlijst is gebaseerd op een 5-punts likertschaal en bestaat uit twee 

categorieën: de mate van monitoring/supervisie van het leerproces (monitoring - zestien 

vragen) en: ervaren niveau / toepassing van scaffolding (scaffolding - twaalf vragen). Bij elke 

vraag kan worden aangegeven in hoeverre de leerkracht de genoemde activiteit hanteert 

tijdens de lessen. De antwoorden zitten tussen ‘vrijwel nooit’ tot en met ‘met grote 

regelmaat’. Een van de stellingen die bij de categorie monitoring hoort, is: ‘Ik laat mijn 

leerlingen meedenken over de manier waarop ze willen leren op school’. Een voorbeeld van 

een stelling die beantwoord is door de leerkrachten behorend bij de categorie scaffolding is: 

‘Ik zorg ervoor dat de leerling weet aan welke punten hij of zij moet werken om zijn of haar 
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resultaten te verbeteren’. De leerkrachten hebben voorafgaand aan de lessen de TAFL-Q 

ingevuld.  

Om het niveau van CT bij leerlingen van vijf tot en met negen jaar vast te stellen is 

gebruik gemaakt van de speciaal voor deze leeftijdscategorie ontwikkelde Beginners 

Computational Thinking Test (BCTt) (Zapata-Cáceres et al., 2020). De BCTt (zie Bijlage B) 

is een onafhankelijk en gevalideerd meetinstrument en wordt gebruikt om op verschillende 

karakteristieken, vaardigheden in CT te beoordelen (Zapata-Cáceres et al., 2020). De BCTt 

bevat 25 items gebaseerd op het driedimensionale kader van Brennan en Resnick (2012) en 

wordt door experts als adequaat beschouwd. De resultaten laten een hoge betrouwbaarheid 

zien voor de beoordeling van CT op de basisschool, met name in de eerste onderwijsfasen 

(Zapata-Cáceres et al., 2020). De BCTt is ontwikkeld door onderzoekers van de Universiteit 

Rey Juan Carlos, Madrid-Spanje, en bevat vragen op basis van afbeeldingen en pictogrammen 

op papier waarmee een oplossing voor een probleem gezocht wordt. Per vraag dient daarvoor 

het juiste antwoord aangekruist te worden. Een voorbeeld van een gesteld probleem is: 

“Breng het kuiken naar zijn moeder”. De antwoordopties zijn A, B, C en D en bevatten 

verschillende oplossingen.  

Figuur 4 

BCTt Voorbeeld Vraag (vraag nummer 4) 
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Noot. Voorbeeldvraag uit de BCTt  (Zapata-Cáceres et al., 2020). 

 

In dit onderzoek zijn Scratch (zie: https://scratch.mit.edu/) en ScratchJr (zie 

https://www.scratchjr.org/) gebruikt als plugged-programmeeromgeving. 

Figuur 5 

Voorbeeld Plugged-Omgeving Scratch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scratch is een object-georiënteerde visuele programmeertaal en is ontwikkeld door 

de MIT Lifelong Kindergarten group en het MIT Media Lab. De programmeertaal kan via een 

gratis verkrijgbare app geïnstalleerd worden en is geschikt voor het ontwerpen en 

programmeren van visualisaties en is geschikt voor jonge kinderen vanaf acht jaar. Scratch is 

een visuele “drag and drop” programmeeromgeving. Deze programmeeromgeving werkt met 

blokjes en niet met tekst. Dat vermindert het maken van syntaxisfouten doordat de onderdelen 

van het programma als legosteentjes in elkaar passen. Als de blokjes passen, is het 

programma syntactisch kloppend en kan het worden uitgevoerd.     

 ScratchJr is een programmeertaal voor kinderen van vijf tot zeven jaar oud. Ook deze 

app is gratis verkrijgbaar en te installeren.  

https://scratch.mit.edu/
https://www.scratchjr.org/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Objectori%C3%ABntatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Programmeertaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Massachusetts_Institute_of_Technology
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visualisatie
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Figuur 6 

Voorbeeld- Plugged-Omgeving-ScratchJr 

 

 

In deze visuele “drag and drop” programmeeromgeving kunnen kinderen 

programmeer-blokken aan elkaar vastklikken om karakters te laten dansen, bewegen en 

zingen. Ze kunnen het uiterlijk van hun karakters veranderen en eigen achtergronden 

ontwerpen en vervolgens de programmeerblokken gebruiken om hun karakters tot leven te 

laten komen. 

De unplugged programmeerlessen zijn gehaald uit de onlineomgeving van Bomberbot 

(zie https://leerkracht.bomberbot.com/).  

 

 

 

 

https://leerkracht.bomberbot.com/
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Figuur 7 

Programmeerles uit de Unplugged-Omgeving Bomberbot 

 

 

Bomberbot heeft voor de groepen één tot en met acht lessen in CT, mediawijsheid en 

informatievaardigheden. Voor dit onderzoek worden de CT-lessen, waarin in een unplugged-

omgeving geprogrammeerd wordt, voor groep twee tot en met vijf gebruikt. Voor deze lessen 

heeft Bomberbot de lesplannen uitgeschreven met daarin informatie voor de leerkracht. Er is 

een PowerPoint beschikbaar die kan worden afgespeeld op het digibord. Daarnaast is het 

materiaal wat nodig is voor de unplugged-lessen gratis te downloaden. Alles wat er nodig is 

om de lessen te kunnen geven staat klaar, ook als de leerkracht geen voorkennis heeft. 

 

2.3 Procedure 

De commissie Ethische Toetsing Onderzoek van de Open Universiteit (cETO) heeft 

officieel toestemming gegeven voor dit onderzoek. De directies hebben akkoord gegeven voor 



CT: DE INVLOED VAN OMGEVING EN BEGELEIDING 24 

uitvoering van het onderzoek en dus is er een bijeenkomst geweest waarin informatie is 

gegeven over het onderzoek. Voor de twee scholen zijn twee aparte informatiebijeenkomsten 

georganiseerd. De leerkrachten hebben het doel, de opzet en het verloop van het onderzoek 

gehoord. De leerkrachten hebben de kans gehad om vragen te stellen. Na de informatie en het 

stellen van vragen is aan de leerkrachten gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. De 

leerkrachten hebben een officieel toestemmingsformulier gekregen en ingevuld (Zie bijlage 

E). De leerkrachten hebben tijdens deze informatiebijeenkomst het introductiefilmpje van de 

workshop ‘Computational thinking voor leraren’ van Kennisnet (2020) gezien. De 

leerkrachten hebben de workshop online gevolgd. De leerkrachten hadden op deze manier al 

kennis van het onderwerp CT en programmeren in de klas. De leerkrachten is gevraagd om de 

workshop af te ronden voordat het onderzoek in de klas van startte.  

Voordat het onderzoek in de klas van start gaat krijgen de ouders een informatiebrief 

(Zie bijlage C). Hierin staat de opzet, het doel en het verloop van het onderzoek beschreven. 

Daarnaast ontvangen de ouders een toestemmingsformulier. In dit toestemmingsformulier 

(Zie bijlage D) wordt onderscheid gemaakt tussen het geven van toestemming aan het 

deelnemen aan de lessen en het toestaan dat de gegevens verzameld en gebruikt worden in het 

onderzoek. Dit om ervoor te zorgen dat leerlingen waarvan de ouders niet toestaan dat er data 

wordt verzameld en gebruikt, misschien wel mee mogen doen met de lessen. De leerkrachten 

wordt gevraagd de getekende toestemmingsformulieren goed te bewaren en te hebben 

verzameld voor de aanvang van het onderzoek in de klassen.     

 Als de toestemmingsformulieren allemaal binnen zijn, bekijkt de leerkracht en de 

onderzoeker goed van welke leerlingen er gegevens verzameld en gebruikt mogen worden. De 

leerlingen die mee mogen doen met de lessen worden per klas willekeurig over twee 

experimentele groepen verdeeld. De groepsleerkracht en de onderzoeker krijgen elk een 

experimentele conditie toegewezen. Om ervoor te zorgen dat de onderzoeker niet alleen de 
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zelfde experimentele conditie krijgt toegewezen, is er voor gekozen om dat per klas af te 

wisselen. Dus bij de ene groep 2, geeft de onderzoeker les in de unplugged-

programmeeromgeving en bij de andere groep 2 zal de leerkracht die experimentele conditie 

toegewezen krijgen.           

 De leerlingen krijgen allemaal vijf keer 45 minuten les in één van de twee 

experimentele condities. De leerkracht of de onderzoeker geeft deze lessen. Het is niet zo dat 

de leerkracht en onderzoeker afwisselen binnen een bepaalde groep. Als de groep één conditie 

heeft toegewezen gekregen, krijgt deze groep ook of de leerkracht of de onderzoeker 

toegewezen om de vijf lessen te geven.        

 De onderzoeker zal wel bij alle leerlingen de BCTt afnemen. Dit is de voormeting van 

het onderzoek. Het niveau van CT-vaardigheden wordt in deze test gemeten. De onderzoeker 

neemt deze test af omdat de onderzoeker dit graag bij alle leerlingen op dezelfde manier doet 

om ervoor te zorgen dat de resultaten niet door externe factoren worden beïnvloed. De 

nameting vindt plaats na de vijf gegeven lessen en zal ook worden afgenomen door de 

onderzoeker. Bij de nameting wordt ook weer gebruik gemaakt van de BCTt om de CT-

vaardigheden van de leerlingen te meten.        

 De leerkrachten wordt gevraagd om voorafgaand aan de vijf lessen de TAFL-Q in te 

vullen. Hierin wordt gekeken in welke mate de leerkrachten scaffolding en monitoring 

toepassen tijdens de lessen.   

 

2.4 Data-Analyse 

Om te onderzoeken of programmeerlessen in een visuele-omgeving zorgen voor meer 

groei in CT-vaardigheden dan unplugged-programmeerlessen zijn de twee experimentele 

groepen vergeleken. Het verschil tussen de score van de BCTt tijdens de voormeting en de 

nameting is berekend. Doormiddel van een gepaarde t-test is berekend of er een significant 
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verschil is tussen de totaalscore op de voormeting en de totaalscore op de nameting. 

Vervolgens is er gebruik gemaakt van een onafhankelijke t-test waarbij de (eventuele) groei in 

CT-vaardigheden de afhankelijke variabele is en de twee condities, de onafhankelijke 

variabelen. 

Om te kunnen onderzoeken of de begeleidings- en interventietechniek van de 

leerkrachten bij programmeren een kenmerkende impact heeft op de ontwikkeling van CT-

vaardigheden is er gebruik gemaakt van een aantal multiple-regressie-analyses. De relaties 

tussen de CT-vaardigheden en de begeleidings-en interventietechniek van de leerkracht zijn 

onderzocht.  

Om te onderzoeken of de begeleidings-en interventietechnieken van de leerkracht bij 

plugged-programmeren een grotere invloed heeft op het ontwikkelen van CT vaardigheden 

dan tijdens unplugged-programmeren, is gebruik gemaakt van multiple-regressie-analyses. De 

relaties tussen de CT-vaardigheden, de begeleidings-en interventietechniek van de leerkracht 

en twee experimentele condities zijn onderzocht. Bij alle analyses is gebruik gemaakt van het 

computerprogramma SPSS versie 24.0 en is een significantieniveau van 5% gehanteerd (p < 

.05).  
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3. Resultaten 

3.1 Resultaten Hypothese 1 

Unplugged-programmeerlessen zorgen voor meer groei in CT vaardigheden dan plugged-

programmeerlessen.  

De resultaten van de voormeting en de nameting van de BCTt van de totale groep, de 

groep die heeft gewerkt in de unplugged-programmeeromgeving en de plugged-

programmeeromgeving zijn weergegeven in tabel 1. Om de resultaten van de voormeting en 

de nameting met elkaar te vergelijken zijn er diverse t-toetsen uitgevoerd. De schaal voor de 

BCTt is betrouwbaar (25; ⍺ = .743). 

Tabel 1  

Verschil Voor- en Nameting BCTt Unplugged en Plugged omgeving 

  Voormeting   Nameting           95% CI 

Variabelen n M SD %  M SD %   t p LL UL d 

Total BCTt                
Groep total 208 .62 .15 62.00  .71 .13 71.00   -11.931 .00* -.11 -.08 .64 
Unplugged 105 .62 .15 62.00  .72 .13 72.00   -9.057 .00* .08 .12 .71 

Plugged 103 .62 .14 62.00  .70 .12 70.00   -7.799 .00* .06 .11 .61 
Sequence                 

Groep total 208 .77 .23 18.48  .91 .15 21.84   -9.066 .00* -.17 -.11 .72 
Unplugged 105 .77 .23 18.48  .93 .15 22.32   -7.231 .00* -.20 -.11 .82 

Plugged 103 .78 .24 18.72  .90 .16 21.60   -5.597 .00* -.17 -.08 .59 
Loop simple                  

Groep total 208 .56 .28 11.2  .74 .24 14.8   -10.846 .00* -.21 -.15 .69 
Unplugged 105 .55 .30 11  .71 .26 14.2   -5.903 .00* -.21 .10 .57 

Plugged 103 .62 .25 12.4  .77 .22 15.4   -6.068 .00* -.20 -.10 .64 
Loop nested                

Groep total 208 .53 .24 14.84  .61 .24 17.08   -5.074 .00* -.11 -.05 .33 
Unplugged 105 .56 .24 15.68  .63 .25 17.64   -3.177 .00* -.12 -.03 .29 

Plugged 103 .51 .23 14.28  .59 .24 16.52   -4.070 .00* -.12 .04 .34 
Loop total                 

Groep total 208 .56 .21 26.88  .67 .19 32.16   -9.481 .00* -.14 -.10 .55 
Unplugged 105 .56 .22 26.88  .67 .19 32.16   -6.577 .00* -.14 -.08 .54 

Plugged 103 .56 .20 26.88  .68 .18 32.64   -6.805 .00* -.15 -.08 .63 
Conditional if-then                

Groep total 208 .52 .38 4.16  .59 .37 4.72   -2.473 .014 -.13 -.02 .19 
Unplugged 105 .54 .40 4.32  .50 .35 2   -1.584 .116 -.16 .02 .11 

Plugged 103 .50 .37 2  .57 .37 4.56   -1.938 .055 -.16 .00 .19 
Conditional if-then-

else  
               

Groep total 208 .55 .40 4.4  .58 .40 4.64   -0.798 .426 -.08 .03 .08 
Unplugged 105 .56 .40 4.48  .56 .40 4.48   0.00 1.00 -.07 .07 0.0 

Plugged 103 .55 .40 4.4  .59 .39 4.72   -1.118 .266 -.12 .03 .10 
Conditional while                 

Groep total 208 .66 .36 7.92  0.65 .38 7.8   .189 .850 -.05 .05 .03 
Unplugged 105 .64 .38 7.68  .67 .37 8.04   -.992 .324 -.10 .03 .08 

Plugged 103 .68 .34 8.16  .63 .38 7.56   1.241 .218 -.03 .12 .14 
Conditional total                 

Groep total 208 .58 .27 16.24  .61 .28 17.08   -1.768 .079 -.06 .00 .11 
Unplugged 105 .58 .28 16.24  .61 .28 17.08   -1.505 .135 -.08 .01 .11 

Plugged 103 .57 .26 15.96  .60 .28 16.8   -1.003 .318 -.08 .02 .11 
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Note: N= Aantal deelnemers; M = gemiddelde; SD= standaard deviatie; range= spreiding; % =percentuele waarde gerelateerd aan 

het totale aantal items in de vragenlijst x het berekende gemiddelde. CI = confidence interval; LL = lower limit; UL = upper limit; d 

= Cohen’s d.  

Significantienote; *p < .01. 

 

3.1.1 Ontwikkeling Vaardigheden in CT Total BCTt 

De analyse van de gepaarde-t-toets laat zien dat er een verschil is in effect op CT voor 

de variabele "totaal" bij een vergelijk van de voormeting met de nameting voor zowel de 

unplugged-omgeving als de plugged-omgeving. Na het uitvoeren van de t-test blijkt dit 

verschil een significant meetbaar effect met een medium effectgrootte en met een 

betrouwbaarheidsinterval zonder 0-waarde, t(104) = -9.057, p < .001, 95% CI [.08, .12], d = 

.71. Op basis van de vergelijking van de gemiddelden van de voormeting van de leerlingen 

die gewerkt hebben in de plugged omgeving en de nameting wordt er een verschil in effect 

waargenomen. De t-test laat een significant meetbaar verschil zien met een medium 

effectgrootte en met een betrouwbaarheidsinterval zonder 0-waarde, t(102) = -7.799, p < .001, 

95% CI [.06, .11], d = .61. Ook is er gekeken of er een effect is op de ontwikkeling van 

vaardigheden in CT op de nameting in vergelijking tot de voormeting van de leerlingen die 

gewerkt hebben in één van beide omgevingen. Om na te gaan of er een effect is, zijn deze 

twee groepen met elkaar vergeleken met een onafhankelijke t-toets. De analyse van de t-toets 

laat geen significant meetbaar verschil zien met een klein effect en met de 0-waarde binnen 

het betrouwbaarheidsinterval, t(206) = .713, p = .477, 95% CI [-.02, .05], d =.16. 

 

3.1.2 Sequence 

 De analyse van de gepaarde-t-toets laat een verschil in effect op CT zien voor de 

deelkarakteristiek “sequence” bij een vergelijk van de voormeting met de nameting voor 

zowel de unplugged-omgeving als de plugged-omgeving. Na het uitvoeren van de t-test blijkt 

dit verschil voor de unplugged-omgeving een significant meetbaar effect met een medium 

effectgrootte en met een betrouwbaarheidsinterval zonder 0-waarde, t(104) = -7.231, p < .001, 
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95% CI [-.20,- .11], d = .72. Na het uitvoeren van de t-test blijkt dit verschil voor de plugged-

omgeving een significant meetbaar verschil met een medium effectgrootte en met een 

betrouwbaarheidsinterval zonder 0-waarde, t(102) = -5.597, p < .001, 95% CI [-.17, -.08], d = 

.59. Om te onderzoeken of er een significant effect is op de ontwikkeling van de 

deelkarakteristiek ‘sequence’ op de nameting in vergelijking tot de voormeting van de 

leerlingen die gewerkt hebben in één van de twee omgevingen zijn deze twee groepen met 

elkaar vergeleken door middel van een onafhankelijke t-toets, t(206) = 1.306, p = .193, 95% 

CI [-.01, .06], d = .19. De analyse van de t-toets laat geen significant meetbaar verschil met 

een klein effect en met de 0-waarde binnen het betrouwbaarheidsinterval zien. Uit deze 

analyse blijkt er geen significant verschil te zijn tussen de verschillende omgevingen en de 

ontwikkelde vaardigheden in ‘sequence’. 

 

3.1.3 Loop Simple 

 De analyse van de gepaarde-t-toets laat een verschil in effect op CT zien voor de 

deelkarakteristiek ‘loop simple’ bij een vergelijk van de voormeting met de nameting voor 

zowel de unplugged-omgeving als de plugged-omgeving. Na het uitvoeren van de t-test blijkt 

dit verschil voor de unplugged-omgeving een significant meetbaar effect met een medium 

effectgrootte en met een betrouwbaarheidsinterval zonder  0-waarde, t(104) = -5.903, p < 

.001, 95% CI [-.21, -.10], d = .57. Na het uitvoeren van de t-test blijkt dit verschil voor de 

plugged-omgeving een significant meetbaar verschil met een medium effectgrootte en met 

een betrouwbaarheidsinterval zonder 0-waarde zien, t(102) = -6.068, p < .001, 95% CI [-.20, -

.10], d = .64. Er is gekeken of er een effect is op de ontwikkeling van de deelkarakteristiek 

‘loop simple‘ op de nameting in vergelijking tot de voormeting van de leerlingen die gewerkt 

hebben één van de twee omgevingen. Om na te gaan of er een effect is, zijn deze twee 

groepen met elkaar vergeleken door middel van een onafhankelijke t-toets, t(206) =- 1.739, p 



CT: DE INVLOED VAN OMGEVING EN BEGELEIDING 30 

= .089, 95% CI [-.12, .01], d = .25. De analyse van de t-toets laat geen significant meetbaar 

verschil met een klein effect en met de 0-waarde binnen het betrouwbaarheidsinterval zien. 

Uit deze analyse blijkt er geen significant verschil te zijn tussen de verschillende omgevingen 

en de ontwikkelde vaardigheden in ‘loop simple’. 

 

3.1.4 Loop Nested  

 Ook voor de deelkarakteristiek ‘loop nested’ is door gebruik te maken van een 

gepaarde t-toets gekeken te zien dat er een verschil in effect is tussen de voor-en nameting. Na 

het uitvoeren van de t-test blijkt dit verschil voor de unplugged-omgeving een significant 

meetbaar effect met een kleine effectgrootte en met een betrouwbaarheidsinterval zonder 0-

waarde, t(104) = -3.177, p < .001, 95% CI [-.12,- .03], d = .29. De t-test laat voor de plugged 

omgeving een significant meetbaar verschil met een kleine effectgrootte en met een 

betrouwbaarheidsinterval zonder 0-waarde zien, t(102) = -4.070, p < .001, 95% CI [-.12, .04], 

d = .34. Er is gekeken of er een effect is op de ontwikkeling van de deelkarakteristiek ‘loop 

nested’ op de nameting in vergelijking tot de voormeting van de leerlingen die gewerkt 

hebben één van de twee omgevingen. De twee groepen zijn met elkaar vergeleken door 

middel van een onafhankelijke t-toets t(206) = 1.285, p = .200, 95% CI [-.02, .11], d = .16. De 

analyse van de t-toets laat geen significant meetbaar verschil met een verwaarloosbaar effect 

en met de 0-waarde binnen het betrouwbaarheidsinterval zien. Uit deze analyse blijkt er geen 

significant verschil te zijn tussen de verschillende omgevingen en de ontwikkelde 

vaardigheden in ‘loop nested’. 

 

3.1.5 Loop Total 

 Er is onderzocht middels een gepaarde t test of er een effect is van de interventie op de 

ontwikkeling op de deelkarakteristiek ‘loop total’ (loop simple en loop nested samen) op de 
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nameting ten opzichte van de voormeting voor de leerlingen in de twee omgevingen. 

Gebaseerd op de vergelijking van de leerlingen die hebben gewerkt in de unplugged 

omgeving op de voormeting en de nameting wordt er een verschil in effect waargenomen. Na 

het uitvoeren van de t-test blijkt dit verschil een significant meetbaar effect met een medium 

effectgrootte en met een betrouwbaarheidsinterval zonder 0- waarde, t(104) = -6.577, p < 

.001, 95% CI [-.14,-.08], d = .54. Op basis van de vergelijking van de gemiddelden van de 

voormeting van de leerlingen die gewerkt hebben in de plugged omgeving en de nameting 

wordt er verschil in effect gezien. De t-test laat een significant meetbaar verschil met een 

medium effectgrootte en met een betrouwbaarheidsinterval zonder 0-waarde zien zien t(102) 

= -6.805, p = .00, 95% CI [-.15, -.08], d = .63. Ook is er gekeken of er een effect is op de 

ontwikkeling van de deelkarakteristiek ‘loop’ op de nameting in vergelijking tot de 

voormeting van de leerlingen één van de twee omgevingen. De twee groepen zijn met elkaar 

vergeleken door middel van een onafhankelijke t-toets t(206) = -.292, p = .771, 95% CI [-.06, 

.04], d = .05. De analyse van de t-toets laat geen significant meetbaar verschil met een 

verwaarloosbaar effect en met de 0-waarde binnen het betrouwbaarheidsinterval zien. Uit 

deze analyse blijkt er geen significant verschil te zijn tussen de verschillende omgevingen en 

de ontwikkelde vaardigheden in ‘loop total’. 

 

3.1.6 Conditional-If-Then 

 Ook is er onderzocht of er een effect is van de interventie op de deelkarakteristiek 

‘conditional-if-then’. De analyse van de gepaarde-t-toets laat een verschil in effect op CT zien 

bij een vergelijk van de voormeting met de nameting voor zowel de unplugged-omgeving als 

de plugged-omgeving. Na het uitvoeren van de t-test blijkt dit verschil voor de unplugged-

omgeving geen significant meetbaar effect met een verwaarloosbaar effect en met de 0-

waarde binnen het betrouwbaarheidsinterval, t(104) = -1.584, p = .116, 95% CI [-.16, .02], d = 
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.11. De t-test voor de plugged-omgeving laat geen significant meetbaar verschil met een 

kleine effectgrootte en met de 0-waarde binnen het betrouwbaarheidsinterval zien, t(102) = -

1.938, p = .055, 95% CI [-.16, .00], d = .19. Ook is er gekeken of er een effect is op de 

ontwikkeling van vaardigheden in ‘conditional-if-then’ op de nameting in vergelijking tot de 

voormeting van de leerlingen die gewerkt hebben in één van de twee omgevingen. Om na te 

gaan of er een effect is, zijn deze twee groepen met elkaar vergeleken met een onafhankelijke 

t-toets t(206) = .709, p = .479, 95% CI [-.07, .14], d = .11. De analyse van de t-toets laat geen 

significant meetbaar verschil met een verwaarloosbaar effect en met de 0-waarde binnen het 

betrouwbaarheidsinterval zien. Uit deze analyse blijkt er geen significant verschil te zijn 

tussen de verschillende omgevingen en de ontwikkelde vaardigheden in ‘conditional-if-then’. 

 

3.1.7 Conditional-If-Then-Else 

 Ook is er onderzocht of er een effect is van de interventie op de deelkarakteristiek 

‘conditional-if-then-else’ bij de groep leerlingen die les kreeg in de unplugged omgeving en 

de groep leerlingen die les kreeg in de plugged omgeving. Door de gemiddelden van de van 

de leerlingen die hebben gewerkt in de unplugged omgeving op de voormeting en de 

nameting te vergelijken wordt er geen verschil in effect gezien. Op basis van de vergelijking 

van de gemiddelden van de voormeting van de leerlingen die gewerkt hebben in de plugged 

omgeving en de nameting wordt er een verschil in effect gezien. De t-test laat geen significant 

meetbaar verschil met een verwaarloosbaar effect en met de 0-waarde binnen het 

betrouwbaarheidsinterval zien, t(102) = -1.118, p = .266, 95% CI [-.12, .03], d = .10. Ook is er 

gekeken of er een effect is op de ontwikkeling van vaardigheden in ‘conditional-if-then-else’ 

opdrachten op de nameting in vergelijking tot de voormeting van de leerlingen die gewerkt 

hebben in één van de twee omgevingen. Om na te gaan of er een effect is, zijn deze twee 

groepen met elkaar vergeleken door middel van een onafhankelijke t-toets t(206) = -.549, p = 
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.584, 95% CI [-.14, .08], d = .08. De analyse van de t-toets laat geen significant meetbaar 

verschil met een verwaarloosbaar effect en met de 0-waarde binnen het 

betrouwbaarheidsinterval zien. Uit deze analyse blijkt er geen significant verschil te zijn 

tussen de verschillende omgevingen en de ontwikkelde vaardigheden in ‘conditional-if-then-

else’. 

 

3.1.8 Conditional While 

 Ook is er onderzocht of er een effect is van de interventie op de deelkarakteristiek 

‘conditional-while’ bij de groep leerlingen die les kreeg in de unplugged omgeving en de 

groep leerlingen die les kreeg in de plugged omgeving. Gebaseerd op de vergelijking van de 

leerlingen die hebben gewerkt in de unplugged omgeving op de voormeting en de nameting 

wordt er een verschil in effect vastgesteld. Na het uitvoeren van de t-test blijkt dit verschil 

geen significant meetbaar effect met een verwaarloosbaar effect en met de 0-waarde binnen 

het betrouwbaarheidsinterval, t(104) = -.992, p = .324, 95% CI [-.10, .03], d = .08. Op basis 

van de vergelijking van de gemiddelden van de voormeting van de leerlingen die gewerkt 

hebben in de plugged-omgeving en de nameting wordt er een verschil in effect gezien. De t-

test laat geen significant meetbaar verschil met een verwaarloosbaar effect en met de 0-

waarde binnen het betrouwbaarheidsinterval zien, t(102) = 1.241, p = .218, 95% CI [-.03, 

.12], d = .14. Ook is er gekeken of er een effect is op de ontwikkeling van vaardigheden in CT 

op de nameting in vergelijking tot de voormeting van de leerlingen die werkten in één van de 

twee omgevingen. Om na te gaan of er een effect is, zijn deze twee groepen met elkaar 

vergeleken door middel van een onafhankelijke t-toets t(206) = .805, p = .422, 95% CI [-.06, 

.14], d = .11. De analyse van de t-toets laat geen significant meetbaar verschil met een 

verwaarloosbaar effect en met de 0-waarde binnen het betrouwbaarheidsinterval zien. Uit 
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deze analyse blijkt er geen significant verschil te zijn tussen de verschillende omgevingen en 

de ontwikkelde vaardigheden in ‘conditional-while. 

 

3.1.9 Conditional Total 

 Er is onderzocht middels een gepaarde t test of er een effect is van de interventie op de 

ontwikkeling op de deelkarakteristiek ‘conditional total’ (condtional-if-then, condtional-if-

then-else en condtional-while samen) op de nameting ten opzichte van de voormeting voor de 

leerlingen in de twee omgevingen. Gebaseerd op de vergelijking van de leerlingen die hebben 

gewerkt in de unplugged omgeving op de voormeting en de nameting wordt er een verschil in 

effect waargenomen. Na het uitvoeren van de t-test blijkt dit verschil geen significant 

meetbaar effect met een verwaarloosbaar effect en met de 0-waarde binnen het 

betrouwbaarheidsinterval, t(104) = -1.505, p = .135, 95% CI [-.06,- .00], d = .11. Op basis van 

de vergelijking van de gemiddelden van de voormeting van de leerlingen die gewerkt hebben 

in de plugged-omgeving en de nameting wordt er een verschil gezien. De t-test laat geen 

significant meetbaar verschil met een verwaarloosbaar effect en met de 0-waarde binnen het 

betrouwbaarheidsinterval  zien, t(102) = -1.003, p = .318, 95% CI [-.08, .02], d = .11. Ook is 

er gekeken of er een effect is op de ontwikkeling van vaardigheden in CT op de nameting in 

vergelijking tot de voormeting van de leerlingen die werkten in één van de twee omgevingen. 

Om na te gaan of er een effect is, zijn deze twee groepen met elkaar vergeleken door middel 

van een onafhankelijke t-toets t(206) = .411, p = .682, 95% CI [-.06, .09], d = .04. De analyse 

van de t-toets laat geen significant meetbaar verschil met een verwaarloosbaar effect en met 

de 0-waarde binnen het betrouwbaarheidsinterval zien. Uit deze analyse blijkt er geen 

significant verschil te zijn tussen de verschillende omgevingen en de ontwikkelde 

vaardigheden in ‘conditional total’. 
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3.2 Resultaten Hypothese 2 

De begeleidings- en interventietechniek van de leerkrachten heeft bij programmeren een 

kenmerkende impact op de ontwikkeling van CT-vaardigheden.    

 In tabel 3 zijn de totaalscores van de (TAFL-Q) vragenlijst weergegeven. De schaal 

voor de TAFL-Q is betrouwbaar (16; ⍺ = .763). Acht leerkrachten hebben de vragenlijst over 

hun scaffolding en monitoring vaardigheden ingevuld.  

Tabel 3 

Totaalscore TAFL-Q Monitoring en Scaffolding 

 

Variabele Leerkrachten  

plugged lessen 

Leerkrachten  

unplugged lessen 

 M SD                  M SD 

TAFL-Q monitoring gem. score 3.16 0.30 3.66 0.67 

TAFL-Q Scaffolding gem. score 3.22 0.34 3.23 0.33 

Gemiddelde verbetering 

score voormeting/nameting 

1.95 1.17 1.65 0.64 

Note: M=gemiddelde sd= standaard deviatie; TAFL-Q= vragenlijst voor leerkrachten.  

 

Om de oorzaak-gevolgrelaties tussen de mate van scaffolding en monitoring en de groei in 

vaardigheden in computational thinking bij de leerlingen te onderzoeken, is een multiple-

regressie-analyse uitgevoerd (op basis van de TAFL-Q). 

De gestandaardiseerde waardes van de variabelen zijn gebruikt zodat de uitkomsten 

van de berekeningen vergeleken kunnen worden. In tabel 4 is weergegeven dat de correlaties 

van de variabelen monitoring (r = -0.35, p = .390), scaffolding (r = 0.39, p = .339) en 

interactie monitoring en scaffolding (r = -0.14, p = .747) met de groei van vaardigheden in CT 

niet significant zijn (p > .05). Het berekende model door multipele-regressie is ook niet 

significant, F(3,13) = 0.42, p = .738. 
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Tabel 4  

Resultaten Multiple Regressie Analyse Leerkrachten 

Model  Correlatie 

met groei 

CT 

r 

Regressie 

coëfficiënt 

 

B 

 

 

 

t 

 

 

 

    p 

1 Constante  0.05 0.54 0.003* 

 Zscore Monitoring -0.35  -0.31 -0.93 0.390 

 Zscore Scaffolding  0.39 0.40 1.09 0.339 
 Zscore Monitoring/scaffolding  -.0.14 -0.22 -0.60 0.747 

 R² = 0.11 

F (3,13) = 0.42 ( p = .738 ) 

    

Note: t=t-waarde; p=p-waarde 

Significantienote; *p < .005. 

 

3.3 Resultaten Hypothese 3 

De begeleidings- en interventietechnieken van de leerkracht hebben bij unplugged-

programmeren een grotere invloed op het ontwikkelen van CT-vaardigheden dan tijdens 

plugged-programmeren. 

Om de invloed van de door de leerkracht gebruikte mate van monitoring en 

scaffolding in combinatie met de programmeeromgeving op de groei van de leerlingen in 

vaardigheden in CT te onderzoeken, zijn er meerdere multipele-regressie-analyses op basis 

van de TAFL-Q uitgevoerd. Om de uitkomsten van de berekeningen te kunnen vergelijken, is 

er daarbij gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde waardes van de variabelen.  

 In tabel 5 is weergegeven dat model 1 niet significant is, F (3,125) = 2.64 (p = .067) en 

dat 6% van de variantie de groei van vaardigheden in CT verklaart. De correlatie van de twee 

verschillende programmeeromgevingen met de groei van vaardigheden in CT is significant (r 

=-.035, p = .009, net zoals de regressie-coëfficiënt van de programmeeromgeving in model 1 

(B = - 0.43, t(7) = -2.24, p = .038).  
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Tabel 5 

Resultaten Multiple Regressie Analyse Individuele Variabelen 

Model  Correlatie met 

groei CT 

r 

Regressie 

coëfficiënt 

B 

 

 

t 

 

 

p 

1 (Constante)  -0.08 -1.04 .314 

 Omgeving -0.35 (p=.009) -0.43 -2.24 .038 

 Zscore Monitoring 0.39 (p=.083) 0.16 1.35 .209 
 Zscore Scaffolding  -.0.14 (p=.430) -0.08 -0.59 .632 

 R² = 0.06 

F (3,125) = 2.64  p = .067) 

    

Note: t=t-waarde; p=p-waarde 

 

De correlatie tussen de variabelen “monitoring” en “scaffolding” als variabelen 

onderling (r = 0.46, p <.05) is significant, daarom is er een multiple-regressie-analyse 

uitgevoerd met de interactie variabele “monitoringscaffolding”. In tabel 6 zijn de resultaten 

van deze analyse weergeven. Model 2 is significant, F (2,105) = 8.89 ( p < .05 ) en verklaart 

14% van de variantie in de score van de groei in CT. De regressiecoëfficiënten van de 

omgeving (B = - 0.43, t(102) = -2.24, p = .038) en de interactievariabele (B = 0.24, t(102) = 

3.35, p = .002) zorgen in model 2 voor een significant aandeel. 

Tabel 6  

Resultaten Multiple Regressie met Monitoring en Scaffolding als Interactie-Variabele  

Model  Correlatie met 

groei CT 

 

r 

Regressie 

coëfficiënt 

 

B 

 

 

 

t 

 

 

 

p 

2 (Constante)  -0.18 -2.04 .030 

 Omgeving -0.35 (p=.009) -0.43 -2.24 .038 

 interactiemonitoringscaffolding 0.34 (p <.05) 0.24 3.35 .002* 

 R² = 0.14 

F (2,105) = 8.89 ( p < .05 ) 

    

Note: t=t-waarde; p=p-waarde 
Significantienote; *p < .005. 

 

 Door monitoring en scaffolding mee te nemen als interactievariabele wordt de 

variantie in de score van de groei in vaardigheden in CT verklaard. Er is nogmaals een 
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multiple-regressie-analyse uitgevoerd om te bepalen in hoeverre monitoring en scaffolding 

samen een modererend effect hebben op de ontwikkeling van CT vaardigheden onder invloed 

van de twee verschillende programmeeromgevingen. De interactie tussen de omgeving en de 

interactievariabele monitoring en scaffolding is hierbij opgenomen als extra interactie-

variabele. In tabel 7 worden de resultaten weergegeven. Model 3 is niet significant, F (3,125) 

= 5.89 ( p < .05 ). De nieuwe interactie-variabele draagt niet significant bij aan het model (B = 

-0.06, t(7) = -0.26, p = .812). Ook de invloed van de programmeeromgeving is niet significant 

in model 3 (B = -0.42, t(7) = -2.03 p = .058). 

Tabel 7 

Resultaten Multipele Regressie als Moderatie-Analyse 

 

Model  Correlatie 

met groei CT 

 

r 

Regressie 

coëfficiënt 

 

B 

 

 

 

t 

 

 

 

p 

3 (Constante)  -0.18 -2.02 .031 

 Omgeving -0.35 (p=.009) -0.42 -2.03 .058 

 Interactie_mon_scaff 0.34 (p <.05) 0.25 3.06 .004* 

 Interactie_omgeving_mon_scaff -0.21 (p=.021) -0.06 -0.26 .812 

 R² = 0.14 

F (3,125) = 5.89 ( p < .05 ) 

    

Note: t=t-waarde; p=p-waarde 
Significantienote; *p < .005. 
 

 Door het uitvoeren van de verschillende multiple-regressie-analyses komt naar voren 

dat model 2 (tabel 6) het model is waardoor de meeste variantie aan groei in vaardigheden in 

CT kan worden verklaard. In model 2 is te zien dat de variabelen; “omgeving” en de interactie 

tussen “monitoring” en “scaffolding”, als zijnde de onafhankelijke variabelen, een 

significante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van vaardigheden in CT. Om een positief 

effect op de ontwikkeling van vaardigheden in CT te hebben, moeten de leerkrachten tijdens 

de lessen gebruik maken van een mix van monitoring en scaffolding technieken. 
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4. Conclusie en Discussie 

Het belang van het ontwikkelen van vaardigheden in CT in het basisonderwijs wordt 

inmiddels internationaal onderschreven. Uit eerder onderzoek blijkt nauwelijks welke 

programmeeromgeving (unplugged/plugged) het beste gebruikt kan worden om 

(deel)karakteristieken van CT-vaardigheden te leren aan leerlingen in de leeftijd van vijf tot 

en met negen jaar. Ook is het nog niet inzichtelijk welke impact er daarbij kan worden 

toegeschreven aan de gehanteerde begeleidings- en interventietechnieken van de leerkracht. 

Dit rechtvaardigt de hoofdonderzoeksvraag van dit onderzoek: ‘wat is de invloed van de 

gehanteerde programmeeromgeving op de ontwikkeling van computational thinking bij 

leerlingen in het basisonderwijs in de leeftijd van vijf tot en met negen jaar en welke impact 

kan er daarbij toegeschreven worden aan de door leerkracht gehanteerde begeleidings- en 

interventietechniek?’ Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zijn drie deelvragen met 

bijbehorende hypotheses geformuleerd en getoetst. 

 

4.1.1 Conclusie deelvraag 1 

‘Kan unplugged-programmeren voor een hogere mate van ontwikkeling van vaardigheden in 

CT zorgen in een vergelijk met plugged programmeren? ‘ 

Op een aantal CT-karakteristieken, zoals door Roman-Gonzales in zijn meetinstrument 

gehanteerd, is er een groei te zien tussen de voor-en nameting. Op de deelkarakteristieken ‘CT 

total’, ‘sequence’, ‘loop simple’ en ‘loop total’ is er bij zowel de unplugged als de plugged-

omgeving een significant effect te zien met medium effectgrootte in het verschil tussen de 

voor- en nameting. De interventie zorgt dus in beide omgevingen voor een betere 

ontwikkeling van vaardigheden van deze deelkarakteristieken. Uit de analyse van de t-toetsen 

blijkt dat er geen significant verschil in effect is tussen de twee omgevingen. Er is wel een 

significant verschil tussen de voor-en nameting in beide omgevingen en daarom kunnen we 
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stellen dat beide omgevingen zorgen voor een hogere mate in de ontwikkeling van deze 

deelkarakteristieken van vaardigheden in CT.  

Voor de deelkarakteristiek ‘loop nested’ geldt dat zowel de unplugged als de plugged 

omgeving een significant effect laten zien maar met kleine effectgrootte in het verschil tussen 

de voor- en nameting. Uit de analyse van de t-toetsen blijkt dat er geen significant verschil in 

effect is tussen de twee omgevingen.  

Op de deelkarakteristieken ‘conditional-if-then’, ‘condtional-while’, ‘conditional-

total’ is er bij zowel de unplugged als de plugged conditie geen significant effect te zien met 

een verwaarloosbare effectgrootte in het verschil tussen de voor- en nameting te zien. De 

interventie zorgt dus in beide omgevingen niet voor een betere ontwikkeling van 

vaardigheden van deze deelkarakteristieken. Uit de analyse van de t-toetsen blijkt ook dat er 

geen significant verschil in effect is tussen de twee omgevingen.  

Op de deelkarakteristiek ‘conditional-if-then-else’ worden in de unplugged conditie 

exact dezelfde gemiddeldes gescoord op de voor- en de nameting. In de plugged omgeving is 

geen significant effect te zien met een verwaarloosbare effectgrootte in het verschil tussen de 

voor-en nameting te zien. De interventie zorgt dus in unplugged-omgeving voor exact 

dezelfde score en in de plugged-omgeving niet voor een betere ontwikkeling van 

vaardigheden van deze deelkarakteristiek.  

De hypothese; ‘Unplugged programmeerlessen zorgen voor meer groei in CT 

vaardigheden dan plugged-programmeerlessen’, is hiermee dus niet bevestigd. Samengevat: 

het geven van lessen in unplugged of plugged programmeeromgevingen zorgen voor meer 

groei in vaardigheden op een aantal deelkarakteristieken. Bij de deelkarakteristieken;  ‘CT 

total’, ‘sequence’, ‘loop simple’ en ‘loop total’ is sprake van een significant verschil met 

medium effectgrootte, bij ‘loop nested´  is een significant verschil te zien met kleine 

effectgrootte. Op de deelkarakteristieken ‘conditional-if-then’, ‘condtional-while’, 
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‘conditional-total’, ‘conditional-if-then-else’ zorgt de interventie dus in beide omgevingen 

niet voor betere ontwikkeling van vaardigheden in CT.  

 

4.1.2 Conclusie deelvraag 2 

‘Is een verschil in de begeleidings- en interventietechniek van de leerkracht tijdens 

programmeeractiviteiten van invloed op de ontwikkeling CT-vaardigheden?’  

Er zijn in dit onderzoek geen significante relaties gevonden tussen de mate waarin 

leerkrachten monitoring- en scaffolding-technieken hanteren in de dagelijkse lespraktijk en de 

ontwikkeling van vaardigheden in CT bij de leerlingen. De hypothese ‘De begeleidings- en 

interventietechniek van de leerkrachten heeft bij programmeren een kenmerkende impact op 

de ontwikkeling van CT-vaardigheden’, is daarmee niet bevestigd. Bij de leerkrachten die 

aangaven monitoring en scaffolding in hun lessen gebruiken, blijken de leerlingen zich niet 

beter te ontwikkelen op vaardigheden in CT, dan bij de lessen die gegeven zijn door 

leerkrachten die aangaven deze vaardigheden minder inzetten in hun lessen. Er konden aan dit 

onderzoek relatief weinig leerkrachten (8) deelnemen. Als er meer leerkrachten deel zouden 

hebben genomen was er wellicht wel een significante relatie gevonden. Wat ook een 

verklaring kan zijn voor dit resultaat is dat er geen verband is tussen de begeleidings- en 

interventietechnieken die de leerkrachten hanteren in de dagelijkse lespraktijk en de 

begeleidings- en interventietechnieken die de leerkrachten hanteren tijdens lessen in CT. Uit 

onderzoek is gebleken dat veel leerkrachten in het basisonderwijs nog niet vertrouwd zijn met 

het geven van programmeerlessen (Slangen, 2016). Uit onderzoek van Fanchamps et al. 

(2020) blijkt dat professionalisering van de leerkrachten in scaffolding nodig is om 

programmeeronderwijs te implementeren in de praktijk. 
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4.1.3 Conclusie deelvraag 3  

‘Heeft de begeleidings- en interventietechniek van de leerkracht tijdens unplugged-

programmeren een grotere invloed op de ontwikkeling van CT-vaardigheden dan de 

begeleidings- en interventietechniek van de leerkracht tijdens plugged programmeren?’ 

De toegepaste monitoring- en scaffolding-vaardigheden van de leerkrachten en de 

programmeeromgeving hebben apart van elkaar invloed op de groei van vaardigheden in CT 

bij de leerlingen. De toegepaste monitoring- en scaffolding-vaardigheden van de leerkrachten 

zijn alleen als gecombineerde variabele positief van invloed op de ontwikkeling van de 

vaardigheden in CT bij de leerlingen. Er werd geen modererende rol gevonden voor de 

monitoring- en scaffolding-variabele op de programmeeromgeving. De hypothese dat ‘De 

begeleidings- en interventietechnieken van de leerkracht hebben bij unplugged-

programmeren een grotere invloed op het ontwikkelen van CT-vaardigheden dan tijdens 

plugged-programmeren’, is daarmee niet bevestigd.  

 

4.1.4 Conclusie Hoofdvraag  

Het doel van dit onderzoek was om inzichtelijk te maken hoe de gehanteerde 

programmeeromgeving (unplugged–plugged) zich verhoudt tot de ontwikkeling van CT-

vaardigheden bij leerlingen in de leeftijd van vijf tot en met negen jaar, en of de door de 

leerkracht gehanteerde begeleidings-en interventietechniek daarbij een onderscheidende 

impact heeft. Samengevat kan worden gesteld dat het leren programmeren in een unplugged 

of plugged omgeving beide een positief meetbaar effect hebben op de ontwikkeling van 

vaardigheden in CT bij basisschoolleerlingen in deze leeftijdsgroep. Het blijkt dat het zinvol 

is om lessen in CT in een unplugged of plugged omgeving te geven omdat dit zorgt voor een 

verbetering van de vaardigheden van de deelkarakteristieken;  ‘total BCTt’, ‘sequence’, ‘loop 

simple’,‘loop total’ en ‘loop nested´.  
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Leerlingen ontwikkelden meer vaardigheden in CT wanneer de leerkracht zowel 

monitoring- als scaffolding-technieken toepaste in de lespraktijk. Het versterken van CT-

vaardigheden tijdens programmeerlessen vereist naast een faciliterende 

programmeeromgeving dus ook adequate begeleidings-en interventietechnieken door de 

leerkracht. Deze bevindingen komen overeen met die uit eerder onderzoek van Fanchamps et 

al. (2020). Uit dat onderzoek blijkt namelijk dat scaffolding en het op de juiste manier 

begeleiden van de leerlingen met specifieke interventies, een goede aanpak is bij het 

aanbieden van programmeeronderwijs. Ook blijkt uit datzelfde onderzoek dat 

professionalisering van de leerkrachten in scaffolding en monitoring nodig is om 

programmeeronderwijs te implementeren in de praktijk.  

 

4.2 Beperkingen van het Onderzoek en Toekomstig Onderzoek 

Omdat het onderzoek beperkingen kent moeten de bevindingen met enige 

voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Uit dit onderzoek komt niet naar voren welke van de 

twee programmeeromgevingen zorgt voor meer groei in de ontwikkeling van vaardigheden in 

CT. Ook komt uit dit onderzoek naar voren dat leskrijgen in de Scratch en Bomberbot 

omgeving niet zorgen voor een significant meetbaar effect heeft op de deelkarakteristieken; 

‘conditional-if-then’, ‘condtional-while’, ‘conditional-total’, ‘conditional-if-then-else’. Het 

zou kunnen dat andere unplugged/plugged omgevingen wel zorgen voor een positief effect op 

deze deelkarakteristieken. Ook zou het kunnen dat deze interventies wel een positief effect 

hebben op andere deelkarakteristieken, maar die zijn niet als zodanig gemeten. Aanbeveling 

voor vervolgonderzoek is dan ook om het effect op meerdere deelkarakteristieken van CT en 

andere omgevingen te onderzoeken. Dit kan bijdragen aan het gerichter aanleren van bepaalde 

vaardigheden wat het onderwijs zou kunnen verbeteren. De aanbeveling is om dit onderzoek 

te herhalen alleen dan gericht op andere deelkarakteristieken van CT. Uit het onderzoek van 
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Fanchamps en Zapata-Cáceres (2021) staat dat de ‘condtional-if-then’ en ‘conditional-if-then-

else’ mogelijk niet bereikbare concepten zijn voor leerlingen in de kleuterleeftijd. Eventueel 

vervolgonderzoek met meer respondenten met meer aandacht voor de ontwikkeling van 

vaardigheden in de verschillende leeftijden zou antwoord kunnen geven op de vraag of deze 

deelkarakteristieken bereikbare concepten zijn voor deze leeftijdscategorie.   

Het onderzoek is uitgevoerd op twee vergelijkbare basisscholen. Dit zorgt voor een 

beperkte generaliseerbaarheid van de resultaten uit dit onderzoek naar leerlingen van andere 

basisscholen en regio’s. Door in vervolgonderzoek een grotere en meer gespreide 

onderzoekspopulatie te gebruiken wordt de generaliseerbaarheid van het onderzoek vergroot. 

Zo kan er voor een grotere populatie geconcludeerd worden of er een significant verschil in 

effect is tussen de unplugged/plugged programmeeromgeving op de verschillende CT-

karakteristieken, zoals door Roman-Gonzales in zijn meetinstrument gehanteerd.  

In dit onderzoek is gekozen voor een interventie van vijf keer 45 minuten. Mogelijk 

zouden meer tijd en meer interventies zorgen voor een (groter) significant verschil tussen de 

twee omgevingen. Aangeraden wordt om in vervolgonderzoek meer en langere interventie 

momenten te bekijken. De resultaten uit het onderzoek van Atmatzidou en Demetriadis (2016) 

en Skulmowski et al. (2016) bevestigen dit. In deze onderzoeken is gekozen voor elf 

interventiesessies van twee uur per week. Fanchamps en Zapata-Cáceres (2021) deden in hun 

onderzoek interventies van vijf sessies van 30 minuten. Het zou kunnen dat voor de leerlingen 

in de kleuterleeftijd juist kortere sessies moeten worden gehanteerd.   

 Aan het onderzoek namen maar acht leerkrachten deel. Dit zorgt ervoor dat de 

resultaten uit dit onderzoek zeer beperkt te generaliseren zijn. Door in vervolgonderzoek een 

grotere en meer gespreide groep leerkrachtrespondenten te gebruiken wordt de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek vergroot. Zo kan er voor een grotere populatie 

geconcludeerd worden of een significant verschil in effect is tussen de gehanteerde 
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begeleidings- en interventietechniek en de invloed op de ontwikkeling van CT-vaardigheden 

in beide omgevingen.  

 

4.3 Maatschappelijke en Wetenschappelijke Relevantie 

De onderwijskundige toepassing van CT is een beperkt ontwikkeld terrein 

(Fanchamps, 2020). In vergelijking met andere gebieden is beperkt onderzocht hoe het 

primair onderwijs computational thinking en de onderliggende programmeerconcepten het 

beste kan toepassen in de praktijk. De opbrengsten uit dit onderzoek en vervolgonderzoek 

kunnen een verdere bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling van CT in het primair 

onderwijs.  

Het oplossen van problemen in een omgeving waarin technologie overal aanwezig is, 

is volgens Het Platform Onderwijs2032 (2016) een essentiële vaardigheid om succesvol deel 

te nemen aan de arbeidsmarkt. Door de opkomst van ICT vraagt dit van de leerlingen nieuwe 

kennis en vaardigheden (Fraillon et al., 2014; Rotmans, 2014). Het ontwikkelen en beter 

inzichtelijk maken van hoe leerlingen leren met behulp van programmeeromgevingen zal 

leerkrachten helpen om de leerlingen beter voor te bereiden op de eisen en vaardigheden van 

de toekomstige maatschappij.  

Het lijkt erop dat er op steeds meer scholen aandacht is voor het leren met behulp van 

programmeeromgevingen. En hoewel er nog een lange weg te gaan is, is dat een positieve 

ontwikkeling. Want de technologische ontwikkelingen in onze samenleving gaan razendsnel. 

Het is daarbij cruciaal dat ons onderwijssysteem zich in datzelfde tempo ontwikkelt zodat de 

aansluiting tussen het onderwijs, de arbeidsmarkt en de maatschappij in brede zin, op orde 

blijft. Dat vraagt actie van scholen om hierin te investeren en bereidwilligheid bij leerkrachten 

om zich te blijven ontwikkelen.  
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Bijlagen 

Bijlage A TAFL-Q 

Geef per stelling aan in hoeverre dit op u van toepassing is in uw eigen (reguliere) lessen. De 

antwoorden staan in een 5-punts schaal van 1 tot 5, waarbij: 

 1. helemaal oneens  

2. oneens  

3. eens/oneens  

4. eens  

5. helemaal eens 

Items and subscales of the TAFL-Q 

Monitoring: 

1. Ik stimuleer mijn leerlingen om na te denken over hoe zij hun schoolwerk kunnen  

verbeteren. 

2. Na het nakijken van een toets bespreek ik met iedere leerling zijn of haar  

antwoorden 

3. Tijdens het maken van het schoolwerk vraag ik de leerlingen hoe ze vinden dat het  

tot nu toe gaat 

4. Ik laat mijn leerlingen meedenken over de manier waarop ze willen leren op school. 

5. Ik geef leerlingen de gelegenheid zelf hun leerpunten te bepalen 

6. Ik vraag mijn leerlingen om aan te geven wat ze goed en minder goed hebben  

gedaan in hun schoolwerk. 

7. Ik stimuleer leerlingen om terug te kijken op hun leerproces en om te bedenken wat 

ze een volgende keer beter anders kunnen doen. 

8. Ik laat mijn leerlingen weten wat hun sterke punten zijn op het gebied van leren. 

9. Ik laat mijn leerlingen weten wat hun zwakke punten zijn op het gebied van leren. 

10. Ik moedig mijn leerlingen aan om hun leerproces te verbeteren. 

11. Ik geef mijn leerlingen aanwijzingen die hen helpen bij het leren. 

12. Ik bespreek het gemaakte werk met mijn leerlingen zodat zij de lesstof beter  

begrijpen. 

13. Ik bespreek met mijn leerlingen hun vorderingen.  

14. Na een toetsmoment vertel ik mijn leerlingen hoe zij hun zwakke prestaties  

kunnen verbeteren. 

15. Ik bespreek met mijn leerlingen hoe zij hun sterke kanten kunnen gebruiken om  

hun werk te verbeteren. 

16. Ik stel samen met mijn leerlingen een strategie vast om hun zwakke punten te  

Verbeteren 

 

Scaffolding 

1. Als ik merk dat leerlingen een onderdeel niet begrijpen pas ik mijn instructie aan. 

2. Ik geef de leerlingen aanwijzingen om hen te helpen de lesstof te begrijpen. 

3. Tijdens de les kunnen de leerlingen laten zien wat ze hebben geleerd 
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4. Ik stel de vraag op een begrijpelijke manier  

5. Door de vragen te stellen tijdens de les help ik leerlingen om de lessof begrijpen. 

6. Ik ga met mijn leerlingen in discussie over de antwoorden. 

7. Ik sta open voor de inbreng van mijn leerlingen in de klas. 

8. Ik zorg ervoor dat de leerling weet aan welke punten hij of zij moet werken om zijn 

of haar resultaten te verbeteren. 

9. Ik geef leerlingen de mogelijkheid om vragen te stellen. 

10. De leerling weet aan welke eisen zijn of haar werk moet voldoen. 

11. Ik zorg ervoor dat de leerlingen weten wat ze kunnen leren van een opdracht. 

12. Ik kan zien of de leerling het leerdoel heeft behaald door zijn werk 
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Bijlage B 

Beginners Computational Thinking Test (BCTt) 

 

BCTt is gericht op kleuter- en basisschoolleerlingen. Het is bedoeld om de vaardigheden 

op het gebied van Computational Thinking te beoordelen. 

De test moet volgens het protocol worden uitgevoerd. Antwoorden kunnen worden 

gemarkeerd op de test of met behulp van een antwoordformulier per leerling. 

 

Beginners Computational Thinking Test (BCTt): in te vullen door elke leerling afzonderlijk 

 

 

Naam leerling: 

 

Groep: 
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Bijlage C 

Informatiebrief ouders  

 

Informatiebrief voor ouders met betrekking tot het onderzoek: 

‘De invloed van het type programmeeromgeving en de impact van de begeleidingsinterventie op de 

ontwikkeling van computational thinking. 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),  

Als student Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit (OU) ben ik bezig met een onderzoek. 

Dit richt zich op de effecten van een programmeeromgeving op de ontwikkeling van vaardigheden. Het 

gaat hierbij specifiek om vaardigheden in ‘computational thinking’, een denkproces om problemen te 

formuleren, zodanig dat die met behulp van een computer kunnen worden opgelost.  

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd op de basisschool van uw kind(eren), in groep twee t/m vijf. Met deze 

brief wil ik u infomeren over het doel en de inhoud van het onderzoek.  

Voor mijn onderzoek gaan de leerlingen programmeren in twee verschillende 

programmeeromgevingen. De ene helft van de klas zal programmeren in een zogenoemde 

“unplugged” omgeving. Deze leerlingen zullen zonder gebruik te maken van digitale devices les 

krijgen in programmeren. De lessen worden gegeven met gebruik van opdrachtkaartjes. De andere 

helft van de klas zal les krijgen in een “plugged” omgeving. Deze leerlingen zullen gebruik maken van 

een online programmeerprogramma.  

 

Het wordt zeer op prijs gesteld als u uw kinderen mogen deelnemen aan dit onderzoek. Het doel van 

dit onderzoek is om inzichtelijk te maken hoe de gehanteerde programmeeromgeving (unplugged–

plugged) zich verhoudt tot de ontwikkeling van computational thinking-vaardigheden bij leerlingen in 

de leeftijd van vijf tot en met negen jaar.  

 

Wij vragen toestemming voor de deelname van uw kind voor het invullen van vragenlijsten. Uw kind 

zal samen met de onderzoeker een vragenlijst invullen voorafgaand aan het volgen van de lessen in 

één van de twee programmeeromgevingen. Het beantwoorden van de vragen zal ongeveer een half 

uur in beslag nemen. Na de vijf keer te hebben gewerkt in de programmeeromgeving zullen wij uw 

kind vragen de vragenlijst nogmaals in te vullen. Dit zal weer ongeveer een half uur in beslag nemen. 

De gemaakte vragenlijsten worden met elkaar vergeleken. Om de vragenlijsten met elkaar te kunnen 

vergelijken verzamelen we de volgende data; naam leerling, leerjaar en groep. De vijf lesuren zijn 

extra ten opzichte van het reguliere lesprogramma. Ook het invullen van de vragenlijsten zal 

plaatsvinden onder schooltijd. Uw kind zal samen met een andere leerling werken in de 

programmeeromgeving. In totaal zal uw kind ongeveer zes uur bezig zijn verdeeld over een periode 

van ongeveer acht weken.  
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Bij deze brief vindt u een formulier om toestemming te geven voor de deelname van uw kind.  

 

De deelname van uw kind is uiteraard geheel vrijwillig en alle gegevens worden vertrouwelijk en 

anoniem verwerkt. Wanneer u toestemming verleent, kunt u deze toestemming op elk moment 

intrekken. Aan het begin van het onderzoek wordt aan uw kind gevraagd of hij/zij mee wil doen en 

hij/zij mag op elk moment aangeven of hij/zij mee wil (blijven) doen of niet. De verzamelde data zal 

dan worden verwijderd. De ervaring leert echter dat kinderen vaak met plezier meedoen aan dergelijke 

onderzoeken. Het onderzoek is getoetst door de cETO van de Open Universiteit. De gegevens 

worden in een beveiligde omgeving versleuteld opgeslagen op de server van de Open Universiteit 

voor de duur van tien jaar. Daarnaast zijn de gegevens alleen toegankelijk voor de onderzoeker zelf. 

Voor meer informatie over de privacy verwijs ik u naar de website van de Open Universiteit: 

https://www.ou.nl/persoonsgegevens-disclaimer 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! Heeft u nog vragen, dan kunt altijd contact opnemen 

met Maaike van der Wijk.  

 

Met vriendelijke groet, 

Maaike van der Wijk  

 

Verantwoordelijke onderzoeker: 

Nardie Fanchamps, Open Universiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ou.nl/persoonsgegevens-disclaimer
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Bijlage D 

Toestemmingsverklaring kinderen 

 

voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 

 

The influence of the type of programming environment and the impact of the teacher guidance 

and intervention technique on the development of CT. 

De invloed van het type programmeeromgeving en de impact van de begeleidingsinterventie op de ontwikkeling 

van CT. 

 

• Mij is gevraagd om toestemming te verlenen voor deelname aan bovenvermeld wetenschappelijk 
onderzoek van: Maaike van der Wijk 

 

 

Achternaam en voorletters: 

 

Geboortedatum: 

 

• Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie (versiecode:…) gelezen. Ik 
ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen.  

• Ik heb over zijn/haar deelname aan het onderzoek kunnen nadenken.  

• Ik heb het recht mijn toestemming op ieder moment weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een 
reden behoef op te geven. 

• Ik geef toestemming voor het gebruik van de gegevens die tijdens dit onderzoek worden verzameld 
voor dit wetenschappelijk onderzoek. 

• Ik begrijp dat alle informatie die met betrekking tot deze studie verstrekt wordt, anoniem zal worden 
verzameld en niet terug te leiden zal zijn naar de betrokkene [verzoek aan onderzoeker om deze 
kritisch te bekijken en te herschrijven]. 

• Ik begrijp dat de verzamelde gegevens gedurende 10 jaar, op een veilige wijze door de Open 
Universiteit worden bewaard.  
 

• Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt dat de betrokkene deel neemt aan het 
onderzoek, tekent u dit toestemmingsformulier hieronder. 
 

 

• Ik stem toe met deelname van bovenvermelde persoon aan het onderzoek  
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 Achternaam en voorletters: 

  

Relatie tot de deelnemer: 

 

 Handtekening(en):     Datum: 

 

 

 

• Ik geef toestemming voor de deelname aan de lessen maar ik geef geen toestemming voor het 

verzamelen van data. 

Achternaam en voorletters: 

 

Relatie tot de deelnemer: 

 

Handtekening(en):     Datum: 

 

 

 

 

 Dit formulier is bestemd voor onderzoek: 
1. met minderjarigen die jonger zijn dan 12 jaar en met minderjarigen vanaf 12 jaar die chronisch 

wilsonbekwaam zijn (toestemming moet worden verleend door de ouder(s) die het gezag uitoefenen of de 
voogd); 

met meerderjarigen die chronisch wilsonbekwaam zijn (toestemming moet worden verleend door de wettelijke 

vertegenwoordiger of, indien deze ontbreekt, door de persoon die daartoe door de betrokkene schriftelijk 

is gemachtigd of, indien deze ontbreekt, door de echtgenoot of andere levensgezel van betrokkene). 

 

 Ondergetekende,  verantwoordelijke onderzoeker, verklaart dat de hierboven genoemde persoon 

zowel schriftelijk als mondeling over het bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. 
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 Naam: 

  

Functie: 

 

 Handtekening:     Datum: 
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Bijlage E  

 

Toestemmingsverklaring leerkrachten 

 

voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek: 

The influence of the type of programming environment and the impact of the teacher guidance 

and intervention technique on the development of CT. 

De invloed van het type programmeeromgeving en de impact van de begeleidingsinterventie op de ontwikkeling 

van CT. 

 

• Mij is gevraagd om toestemming te verlenen voor deelname aan bovenvermeld wetenschappelijk 
onderzoek van: Maaike van der Wijk 

 

 

Achternaam en voorletters: 

 

Geboortedatum: 

• Ik ben over het onderzoek geïnformeerd. Ik heb de schriftelijke informatie gelezen.  

• Ik ben in de gelegenheid gesteld om vragen over het onderzoek te stellen.  

• Ik heb over mijn deelname aan het onderzoek kunnen nadenken.  

• Ik begrijp dat ik op elk moment uit het onderzoek kan stappen en ik hoef daar geen reden voor op te 
geven. 

• Ik geef toestemming voor het gebruik van de gegevens die tijdens dit onderzoek worden verzameld 
voor dit wetenschappelijk onderzoek. 

• Ik begrijp dat alle informatie die ik met betrekking tot deze studie verstrek, anoniem zal worden 
verzameld en niet naar mij terug zal leiden [verzoek aan onderzoeker om deze kritisch te bekijken en 
te herschrijven]. 

• Ik begrijp dat de verzamelde gegevens gedurende 10 jaar, op een veilige wijze door de Open 
Universiteit worden bewaard.  
 

• Als u de bovenstaande punten heeft gelezen en ermee instemt deel te nemen aan het onderzoek, 
tekent u dit toestemmingsformulier hieronder. 
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 Naam: 

 

 Geboortedatum: 

 

 Handtekening:     Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ondergetekende,  verantwoordelijke onderzoeker, verklaart dat de hierboven genoemde persoon 

zowel schriftelijk als mondeling over het bovenvermelde onderzoek is geïnformeerd. 

 

 

 Naam: 

 

 Functie: 

 

 Handtekening:     Datum: 

 

 

 

 


