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1.    Samenvatting 
Programmeren wordt, sinds het ontstaan ervan, gezien als moeilijk te leren en moeilijk te              
onderwijzen. Om dit voor middelbaar onderwijs te veranderen, werd in dit onderzoek            
onderzocht wat het effect op programmeervaardigheid is van begripsgericht         
programmeeronderwijs, in tegenstelling tot gebruikelijk middelbaar programmeeronderwijs,       
dat zich richt op praktische toepassing. De programmeervaardigheid van een klas vwo-5            
leerlingen werd gemeten vóór en na het krijgen van begripsgericht onderwijs dat in dit              
onderzoek werd ontworpen. Dit onderwijs gebruikt een notional machine als leidraad voor het             
mental model van de leerlingen. Door middel van statistische analyse (mean comparison,            
correlation, multiple regression) werd de toename in programmeervaardigheid bepaald en          
tevens gerelateerd aan huiswerkresultaten. Het onderwijs leidde tot statistisch significante          
verbetering in programmeervaardigheid. Er werd een significante correlatie gevonden tussen de           
eindscore en huiswerkopdrachten, direct gerelateerd aan notional machines. Het elementaire          
programmeeronderwerp assignment werd als bruikbare predictor voor de eindscore gevonden.  
 
 
Trefwoorden: mental model, notional machine, programmeeronderwijs, pogrammeervaardigheid  
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2.    Inleiding 
Programmeren is een complexe mix van creëren en begrijpen. Het is een kunstvorm (Knuth,              
1974), uitgevoerd met exact, mechanistisch gereedschap. Maar, je gebruikt niet zelf deze            
gereedschappen om iets te maken. Bij programmeren geef je een beschrijving van welk             
gereedschap op welke manier gebruikt moet worden. Een onzichtbaar, onmenselijk ding leest            
die beschrijving, en maakt braaf wat je zegt; niet per se wat je bedoelt. 
 
Het gereedschap zelf zie je niet. Hoe dat onmenselijke ding je instructies leest, zie je niet. Wat het                  
precies doet nadat het iets leest, zie je niet. Je geeft je instructies (je programma) aan dat ding                  
(de computer) die vervolgens, achter de schermen, druk bezig gaat. Het enige wat jij als               
programmeur ziet, zijn de instructies zelf. Door de computer de instructie te geven om iets vóór                
de schermen te laten zien, kun je proberen te achterhalen wat er precies achter de schermen                
heeft plaatsgevonden. 
 
Programmeren wordt gezien - sinds het ontstaan, ergens halverwege de twintigste eeuw, tot op              
de dag van vandaag - als moeilijk te leren en moeilijk te onderwijzen. Na decennia van                
programmeeronderwijs is men weinig opgeschoten in het vinden van effectieve          
onderwijsmethoden (Bornat, 2011). Onderwijs van toen en onderwijs van nu behalen hetzelfde            
resultaat: veel leerlingen worden door het onderwijs wat ze krijgen geen betere programmeurs. 
 
Twee hoofdoorzaken duiken hiervoor op. De leerling heeft een verkeerde verwachting bij een             
instructie; de computer hecht een andere betekenis aan de instructie dan de leerling (Pea 1986).               
De leerling heeft moeite met het inbeelden van de toestand van het programma; wat er achter de                 
schermen verandert doordat meer en meer van het programma wordt uitgevoerd (Milne &             
Rowe, 2002). 
 
In principe krijgt een programmeur niet te zien hoe zijn programma door de computer wordt               
opgevat, en wat er intern afspeelt bij het uitvoeren van een programma. In professionele              
programmeeromgevingen kan dit wel, maar die zijn te ingewikkeld voor beginners om te             
gebruiken. Bij het leren programmeren zijn leerlingen aangewezen op hun eigen beeld van hoe              
programmeren werkt. Dit beeld wordt gevormd door de uitleg die ze krijgen en de ervaring die                
ze opdoen. 
 
Toen ik zelf programmeeronderwijs kreeg op de universiteit, lag de focus van deze uitleg erg op                
wat er daadwerkelijk in de computer afspeelt bij het uitvoeren van een programma. Als mens is                
het lastig een beeld te vormen bij het geheugen en denkproces van een computer. Een               
conceptueel model waar eens mens een betere voorstelling bij kan maken, zou begrijpelijker             
zijn. Bij middelbaar onderwijs wordt überhaupt amper aandacht besteed aan de werking van             
programmatuur, maar ligt de focus vooral op iets leuks maken met programmatuur.  
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In mijn ervaring zitten in een middelbare schoolklas informatica meestal één of twee leerlingen              
die van nature aanvoelen hoe, conceptueel, de computer te werk gaat. Waar de rest van de                
leerlingen amper vooruit komt omdat ze worstelen met een bediende wiens taal ze niet spreken,               
kunnen de talenten wel vooruit. Ze kunnen gaan maken, omdat ze van nature begrijpen.              
Hierdoor komen ze nieuwe dingen tegen om te begrijpen, waarmee ze weer nieuwe dingen              
kunnen maken. Hun leertraject is een opwaartse spiraal. De talentlozen blijven hangen in het              
communiceren met de computer. 
 
Dit suggereert dat, om ook nut te halen uit programmeeronderwijs, de gemiddelde leerling moet              
leren begrijpen hoe de computer met hun programma overweg gaat. Doordat ze niet uit zichzelf               
een beeld hebben van hoe de computer het programma leest en wat het op basis van dat                 
programma doet, zouden ze een duidelijk model aangeboden moeten krijgen. Dit model vormt             
het onderwerp van het onderwijs dat ze krijgen. 
 
Een dergelijk model, en het bijbehorende onderwijs, zijn producten van dit onderzoek. Er wordt              
bepaald in welke mate leerlingen betere programmeurs worden door dit onderwijs, waarvan de             
focus ligt op het begrijpen van programmatuur, niet op het gebruiken ervan. 
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3.    Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt de onderwijskundige theorie, waarop dit onderzoek gebaseerd is,            
toegelicht. Nieuwe inzichten, verkregen door het uitvoeren van dit onderzoek, worden           
besproken in hoofdstuk 6. Discussie. 
 
Vijf begrippen vormen het theoretisch kader van dit onderzoek: mental model, notional machine,             
misconceptie, threshold concept, en programmeervaardigheid. 
 
Paragraaf 3.1 beschrijft ieder begrip in algemene zin, en geeft de verbanden tussen de begrippen               
weer. In paragraaf 3.2 wordt besproken wat van ieder begrip bekend is, specifiek binnen het               
domein van dit onderzoek. Tenslotte wordt in paragraaf 3.3 beschreven hoe deze begrippen zijn              
gebruikt om het onderzoek op te zetten. 

3.1    Algemene definities en verbanden 

3.1.1    Mental model 

Een model is een versimpelde, abstracte weergave van iets. Het abstraheren gebeurt door alleen              
datgene te nemen wat relevant is om te beschrijven. Het model beschrijft, van dat iets, alleen                
deze verzameling relevante aspecten. Wat een model beschrijft, heet het subject van dat model.              
Het model is een beschrijving van waar het subject uit bestaat en hoe alles binnen het subject                 
werkt; aan welke regels het zich houdt. 
 
Wanneer mensen iets leren begrijpen, vormen ze in hun gedachten een model van dat iets.               
Johnson-Laird (1980) noemt een dergelijk model een mental model. Hetgeen ze leren begrijpen             
is daarbij het subject van hun mental model. 
 
Een mental model is persoonsgebonden; eenieder construeert, van een subject, zijn eigen mental             
model. Mental models zijn dan ook onderhevig aan verandering. Naarmate mensen leren,            
worden er aspecten aan hun mental model toegevoegd of van hun mental model weggehaald. 
 
Modellen (en dus ook mental models) kunnen op twee manieren incorrect zijn. De eerste is               
foutief: het model beschrijft iets van het subject wat niet zo is. De tweede is incompleet: een                 
aspect van het subject, wat gemodelleerd zou moeten zijn, is niet in het model verwerkt. In het                 
kader van onderwijs zijn incomplete mental models meer vergeeflijk dan foutieve. Immers, men             
is nog aan het leren; wat men geleerd heeft, moet doorgaans wel kloppen. 
 
Het subject van een model is dan ook niet zozeer wat het model daadwerkelijk beschrijft, maar                
wat het zou moeten beschrijven. Een model is dus correct wanneer het beschrijft wat het zou                
moeten beschrijven. 

3.1.2    Notional machine 

Ook van de werking van programmatuur is een model te maken. Du Boulay (1986) noemt een                
dergelijk model een notional machine, een denkbeeldige machine. Hij doelt hiermee op ‘de             

Het effect van begripsgericht onderwijs op programmeervaardigheid 6 

 



 

machine in de machine’, het mechanisme binnen in de computer dat zich bezighoudt met het               
uitvoeren van een programma. 
 
Door een notional machine te maken (een model te maken, te abstraheren) kunnen             
hardwarematige details worden weggelaten, en een conceptueel, eenvoudiger begrijpbaarder         
beeld van de werking van programmatuur gegeven worden. 
 
Bubica en Boljat (2015) beargumenteren dat een notional machine een consistent, zichtbaar            
model biedt. Leerlingen kunnen het met hun docent makkelijk over dit model hebben, en zien               
waar hun eigen beeld van de werking van programmatuur niet overeenkomt. 
 
Een leerling de werking van programmatuur leren begrijpen, kan gezien worden als: het mental              
model van de leerling omvormen naar een notional machine. 

3.1.3    Misconceptie 

Een misconceptie is een fout in het mental model (Bornat 2011). Wanneer een leerling een               
misconceptie heeft, zal hij structureel dezelfde fout, of dezelfde soort fouten maken. Echter, het              
maken van een fout is niet per se bewijs dat er sprake is van een misconceptie. Denk aan iemand                   
die zonder enige feedback zelf doorheeft dat hij een fout heeft gemaakt, wat de fout is en hoe de                   
fout te corrigeren is. In dit geval is het mental model van deze persoon correct, ondanks dat hij                  
zelf de fout heeft gemaakt. ‘Iets even vergeten’ is hier een voorbeeld van. 
 
Pas wanneer een persoon structureel dezelfde fout of dezelfde soort fouten maakt, kan worden              
nagedacht over welke misconceptie deze persoon zou kunnen hebben. Wanneer hij deze fouten             
structureel maakt, zou dat kunnen komen omdat hij denkt dat iets op een bepaalde manier               
werkt (zijn mental model een bepaalde gestalte heeft), maar het in realiteit niet zo werkt (er zit                 
een fout in dat mental model; hij heeft een misconceptie). 

3.1.4    Threshold concept 

Een threshold concept is een begrip (het begrijpen van iets) dat de manier waarop iemand naar                
iets kijkt fundamenteel verandert en naar een hoger niveau tilt (Meyer & Land, 2003). Door het                
eigen maken van een threshold concept stelt een persoon zichzelf in staat een onderwerp op een                
hoger niveau te begrijpen. Er is als het ware een drempel (threshold) overschreden. Een              
threshold concept is niet zomaar nieuwe kennis. Het is een nieuwe manier waarop, een nieuwe               
visie waarmee, kennis gecreëerd kan worden. 
 
In termen van mental models: het eigen hebben gemaakt van een threshold concept is, voor               
bepaalde aspecten van een subject, vereist voor de leerling om deze aspecten te kunnen              
observeren en zodoende in hun mental model te plaatsen. Een threshold concept is dan ook niet                
zozeer een onderdeel van een mental model, maar een stijl, een benadering waarmee een mental               
model geconstrueerd wordt. 
 
Een leerling iets laten begrijpen houdt dus in: de ontbrekende delen aan zijn mental model               
toevoegen, het ontstaan van misconcepties vermijden en bestaande misconcepties elimineren.          
Hierbij kan het zijn dat alvorens een ontbrekend deel kan worden toegevoegd, de leerling eerst               
een threshold concept eigen moet maken.  
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In die zin vormen threshold concepts ankerpunten voor onderwijs: ze geven aan in welke              
volgorde stof behandeld moet worden. Leerlingen iets proberen te laten begrijpen waarvan we             
weten dat ze het nog niet kunnen begrijpen, is zinloos. Experts binnen elk vakgebied zijn dan ook                 
op zoek naar wat de threshold concepts voor hun domein precies zijn. 

3.1.5    Programmeervaardigheid 

Fuller et al. (2007) delen programmeervaardigheid op in twee domeinen: begrijpen en            
gebruiken. Voor dit onderzoek wordt begrijpen gezien als de mate waarin het mental model van               
de leerling lijkt op een notional machine. 
 
Hoe Fuller et al. programmeervaardigheid precies specificeren binnen deze twee domeinen           
wordt besproken in paragraaf 3.2.5. 

3.1.6    Overzicht verbanden  

In deze paragraaf wordt een bondig overzicht gegeven van de verbanden tussen de eerder              
besproken begrippen. 

Het mental model (van de werking van       
programmatuur) van een leerling is een      
al dan niet correct model van de       
werking van programmatuur. 
 
Een notional machine is een correct      
model van de werking van     
programmatuur. 
 
De mate waarin een leerling de werking       
van programmatuur begrijpt, kan    
worden gezien als de mate waarin het       
mental model van de werking van      
programmatuur overeenkomt met een    
notional machine. 
 
Een misconceptie is een onderdeel van      
een mental model wat het mental      
model foutief maakt. 
 
Er zijn aspecten van het subject van een        
mental model, die een leerling alleen      
kan zien en begrijpen (en zodoende in       
dit mental model kan integreren)     
wanneer hij een zeker threshold     
concept eigen heeft gemaakt. 

 
Figuur 3.1.6-1    Relaties tussen de verschillende begrippen 
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3.2    Specifieke invulling 

3.2.1    Mental model 

Bornat (2011) beschrijft twee soorten mental models die hij tegenkomt. Rationele, of            
mechanistische, mental models zijn modellen die objectieve, vaste regels volgen. Irrationele           
mental models  zijn modellen waarbij de regels subjectief en veranderlijk zijn. 
 
Du Boulay (1986) noemt programma’s mechanisms, en, in eerste instantie, de notie van een              
notional machine een mechanistic analogy. Het is dan ook niet verrassend dat Bornat observeert              
dat mensen met een mechanistisch mental model over programmeren beter presteren dan zij             
met een irrationeel mental model. 

3.2.2    Notional machine 

Het subject van notional machines is niet altijd hetzelfde. In andere woorden, dat wat als               
relevant wordt gezien verschilt per (maker van een) notional machine. Berry en Kölling (2013)              
geven een notional machine specifiek voor objectgeoriënteerd programmeren, een onderwerp          
dat het niveau van programmeren voor dit onderzoek ontstijgt. 
 
Het subject van de notional machine bij dit onderzoek is: hoe leest de computer een programma                
en wat doet de computer doordat hij het programma leest. In plaats van een bestaande notional                
machine te nemen, is voor dit onderzoek een notional machine gemaakt. Zie paragraaf 6.1.2.1              
voor een beschrijving hiervan. 

3.2.3    Misconceptie 

Pea (1986) groepeert de waarschijnlijk oorzakelijke misconcepties (die hij ‘conceptual bugs’           
noemt) van programmeerfouten die beginners maken in drie klassen (egocentrism, intentionality            
en parallelism). Als overkoepelend probleem van deze drie klassen misconcepties noemt hij ‘het             
verwachten dat de computer meedenkt, net als een mens dat doet’. 
 
De eerste klasse misconcepties noemt Pea egocentrism. Egocentrism is een fenomeen dat ook in              
domeinen anders dan programmeren voorkomt, meestal bij jonge kinderen. Door de cognitieve            
inspanning die vereist is bij programmeren, hypothethiseert Pea, komt egocentrism bij           
programmeren significant meer bij volwassenen voor dan in andere domeinen. Een egocentrist            
‘denkt vanuit zichzelf’, gaat er vanuit dat de ander - de computer - dezelfde betekenis aan dingen                 
hecht. Een typische fout door egocentrisme is ‘=’ (een waarde toekennen aan een variabele)              
verwarren met ‘==’ (twee waarden vergelijken). 
 
De tweede klasse noemt Pea intentionality. Hierbij kan het zijn dat de programmeur aan de               
acties die hij in zijn programma ziet wel dezelfde betekenis geeft als de computer dat doet.                
Echter, het mental model van hoe de computer besluit welke code uitgevoerd wordt, klopt niet.               
De programmeur denkt namelijk dat de computer doorheeft wat ‘de bedoeling is’ wat het              
programma zou moeten doen. Afhankelijk van wat de bedoeling van het programma is, zo denkt               
de programmeur, zal de computer besluiten iets wel of niet te doen. Een voorbeeld hiervan is dat                 
de programmeur verwacht dat de computer ophoudt met het uitvoeren van het programma             
wanneer het beoogde effect (beoogd door de programmeur) van het programma bereikt is,             
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terwijl daadwerkelijk de computer nog niet volledig klaar is met het uitvoeren van het              
programma. Het programma doet in dit geval méér dan dat de programmeur wil.  
 
Bij misconcepties van de klasse parallelism verwacht de programmeur dat de computer            
meerdere regels code tegelijkertijd in de gaten blijft houden. In werkelijkheid is dit niet het               
geval; de computer werkt een regel code af, vergeet deze compleet, en gaat door naar de                
volgende. Een klassiek voorbeeld hiervan is het programma, 
 
int a = 1; 

int b = 3 + a; 

a = 5; 

print(b); 

 
De misconceptie hier is dat de leerling denkt dat het getal 8 geprint wordt, terwijl er in                 
werkelijkheid 4 geprint wordt. De leerling denkt dat, wanneer de regel a = 5; wordt               
uitgevoerd, de computer ook nog de regel int b = 3 + a; bekijkt en deze weer uitvoert,                  
terwijl dit niet het geval is. 

3.2.4    Threshold concept 

Typische threshold concepts die genoemd worden binnen het veld van programmeren zijn            
abstractie, object-oriented programmeren, referenties en parallellisme (Boustedt et al., 2007).          
Voor de doelgroep van dit onderzoek zijn deze threshold concepts van een te hoog niveau. 
 
Bornat (2011) heeft ondervonden dat sommige onderwerpen binnen het programmeren eerst           
aan een leerling moeten worden duidelijk gemaakt, voor de leerling het volgende onderwerp             
zich effectief eigen kan maken. De specifieke ‘threshold concepts’ (hij noemt ze ”significant             
hurdles which novices must leap”) zijn het toewijzen van een waarde aan een variabele, de               
volgorde waarin code wordt uitgevoerd, loops (zoals de while-loop), recursie (het aanroepen            
van een functie binnen diezelfde functie) en concurrency (het gelijktijdig uitvoeren van code,             
bijvoorbeeld door aparte twee computers). Op concurrency na zijn al deze specifieke threshold             
concepts relevant voor het middelbare onderwijs. 

3.2.5    Programmeervaardigheid 

Een gebruikelijk hulpmiddel om het niveau van een leerling te bepalen is een taxonomie. Fuller               
et al. (2007) hebben een taxonomie opgesteld specifiek voor programmeren. De voornaamste            
reden om een taxonomie specifiek voor programmeren op te stellen is omdat programmeren in              
het bijzonder een samenspel is van theorie en het produceren van artefacten (programma’s).             
Figuur 3.2.5-1 geeft deze matrix taxonomie weer. 
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Deze taxonomie is een opsplitsing van de       
lineaire taxonomie van Bloom in twee assen. De        
horizontale as beslaat het theoretische aspect      
van programmeren, in de categorieën     
Recognize, Understand, Analyze en Evaluate. De      
verticale as beslaat het producerende aspect in       
de categorieën None, Apply en Create. 
 
Elke cel stelt een combinatie van een niveau op         
beide assen voor. De soorten taken die       
onderdeel uitmaken van het domein     
programmeren (bijvoorbeeld trace, het    
handmatig kunnen uitwerken van een     
programma) zijn geplaatst in zo’n cel. 
 

 
Figuur 3.2.5-1    Taxonomie, Fuller et al. (2007) 

Wanneer iemand in staat is een taak consequent succesvol uit te voeren, kan verondersteld              
worden dat deze persoon het niveau bereikt heeft dat correspondeert met de cel waar de taak                
zich in bevindt. 

3.3    Praktische toepassing 

Programmeervaardigheid bestaat uit zowel het begrijpen van, alsmede het kunnen produceren           
met programmatuur. Dit onderzoek is erop gericht te bepalen in welke mate leerlingen stijgen in               
programmeervaardigheid, doordat deze leerlingen onderwijs krijgen dat gericht is op het           
begrijpen van programmatuur. 
 
Het niveau van programmeervaardigheid wordt gemeten door te bepalen wat voor soort taken             
de leerlingen succesvol verrichten. Dit volgens de taxonomie van Fuller et al. (2007). Door vóór               
en ná het ondergaan van het onderwijs te meten op welk niveau leerlingen zitten, wordt een                
eventuele stijging bepaald. 
 
Een leerling programmatuur laten begrijpen, wordt gezien als het door de leerling laten             
construeren van een correct mental model van de werking van programmatuur. Als voorbeeld             
en streefpunt voor deze mental models wordt een notional machine genomen, ontwikkeld voor             
dit onderzoek. Het onderwerp van het onderwijs is deze notional machine. 
 
Er zijn threshold concepts die leerlingen eigen gemaakt moeten hebben, voordat ze hun mental              
model verder op een correcte manier kunnen construeren. Bornat (2011) geeft enkele van deze              
threshold concepts, in een specifieke volgorde. Het onderwijs gaat deze threshold concepts in             
deze volgorde behandelen (zoals genoemd in paragraaf 3.2.4).  
 
Misconcepties zijn fouten in het mental model, die geëlimineerd moeten worden. Het onderwijs             
wordt zo ingericht dat de door Pea (1986) genoemde misconcepties uitgelicht en besproken             
worden,  en de leerlingen een correct substituut biedt om in hun mental model te plaatsen. 
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3.3.1    Mental model 

Om een initieel beeld te krijgen van welke aspecten mogelijk aanwezig zijn in de mental models                
van de doelgroep, wordt gekeken naar de ervaring die ze hebben gehad met betrekking tot het                
onderwerp: hun voorafgaande lesmateriaal. 
 
Bubica en Boljat (2015) waarschuwen echter dat ook al voordat leerlingen beginnen aan             
programmeeronderwijs ze dikwijls een mental model over programmeren hebben opgebouwd,          
door blootstelling aan computergebruik, een ander vak, of zelfstudie. 
 
De toestand van het mental model dat een leerling heeft van programmeren, zal uiteindelijk              
herleid moeten worden uit observaties: wat voor antwoorden de leerlingen geven en welke             
opmerkingen ze maken. 

3.3.2    Notional machine 

Berry en Kölling (2013) beargumenteren dat, in een notional machine, hardware altijd wordt             
weg geabstraheerd. Men is het er echter niet over eens hoe abstract (hoever verwijderd van de                
daadwerkelijke hardware) de notional machine dient te zijn. Hoe abstract een notional machine             
kan zijn, hangt af van de cognitieve vaardigheden van de personen die de notional machine               
gebruiken. Het voordeel van abstractie is dat het zorgt voor simpliciteit. Om de notional machine               
maximaal begrijpbaar te maken, zal er gezocht moeten worden naar de grootste mate van              
simpliciteit, die de doelgroep aankan. 

3.3.3    Misconceptie 

Misconcepties kunnen ontstaan wanneer leerlingen bepaalde termen of symbolen, waarvan ze al            
eerder in een andere context een betekenis geleerd hebben, zien in een nieuwe, onbekende              
context (Eckerdal et al., 2006). Ze gaan ervan uit dat de betekenis van de term niet afhangt van                  
de context, en gebruiken de oude betekenis in de nieuwe context, waarin de oude betekenis wel                
eens foutief zou kunnen zijn. Het is dus zaak waakzaam te zijn voor aspecten die een betekenis                 
hebben in een andere context (bijvoorbeeld het woord ‘while’), en overduidelijk maken aan de              
leerling wat dit aspect, in deze context, wel en niet betekent.  
 
Om het mental model van een leerling op de juiste manier te laten evolueren, moeten ontstane                
misconcepties geëlimineerd worden. Hiervoor moeten ze gedetecteerd worden. Dit gebeurt door           
inzicht te krijgen in het mental model van de leerling. De bekende misconcepties bieden een               
zoekrichting bij het opsporen. 
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4.    Onderzoeksvraag 
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 
 

“In welke mate zorgt onderwijs, gericht op het begrip van de conceptuele werking 
van programmatuur, voor een toename in de programmeervaardigheid bij bovenbouw 

vwo-leerlingen?” 

4.1    Toelichting hoofdvraag  

De conceptuele werking van programmatuur wordt uitgedrukt in een theoretisch model. Een            
dergelijk model heet een notional machine. Het onderwerp van het onderwijs is deze notional              
machine. 
 
De programmeervaardigheid van een leerling werd bepaald door te meten op welk niveau van 
de taxonomie voor programmeervaardigheid (Fuller et al., 2007) de leerling zit. 

4.2    Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. De functie van fase 1 was ervoor zorgen dat, in fase 2, 
leerlingen maximaal resultaat zouden halen uit het onderwijs. De daadwerkelijke meting van de 
toename in programmeervaardigheid bij leerlingen vond plaats in fase 2. De leerlingen van fase 
1 zijn andere (doch vergelijkbare) leerlingen dan die van fase 2. 
 
In fase 1 werd geëxperimenteerd met zowel de notional machine als met het lesmateriaal. Er 
werd bevonden hoe abstract de notional machine kan zijn zodat de leerlingen deze nog kunnen 
begrijpen. Wat betreft het lesmateriaal werd bevonden welke manier van presenteren, 
formuleren en faciliteren ervoor zorgt dat leerlingen hun tijd optimaal in de lesdoelen kunnen 
steken (in plaats van, bijvoorbeeld, in zoeken en wachten). 
 
Op basis van de bevindingen in fase 1 werd voor fase 2 een notional machine en bijbehorend 
onderwijs ontworpen. Voor- en na dat de leerlingen dit onderwijs kregen, werd hun niveau van 
programmeervaardigheid bepaald. De hoofdvraag van dit onderzoek werd uiteindelijk 
beantwoord door deze twee metingen te vergelijken. 
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5.   Methode 
Het onderzoek werd uitgevoerd in twee fasen. In de eerste fase werden antwoorden op              
huiswerkopdrachten geanalyseerd om tot een herontwerp van onderwijs te komen. 
 
In fase 2 werd de programmeervaardigheid van een nieuwe groep participanten gemeten, vóór             
en ná het volgen van het herontworpen onderwijs. De resultaten van deze voor- en nameting,               
evenals de resultaten van de huiswerkopdrachten, werden geanalyseerd. 

5.1    Fase 1 

In deze fase werden antwoorden van leerlingen op huiswerkopdrachten van reeds bestaand            
onderwijs geanalyseerd. Op basis van die analyse volgden voorstellen tot herontwerp van dit             
bestaande onderwijs. 

5.1.1    Participanten 

De participanten waren 23 vwo-6 leerlingen, zestien jongens en zeven meisjes met leeftijden             
variërend van 17 tot 19 jaar, allen met een N-profiel. De participanten hadden vooraf aan dit                
onderzoek niet eerder programmeeronderwijs genoten. 

5.1.2    Procedure 

De participanten ondergingen het onderwijs gedurende twee maanden, verspreid over zestien           
bijeenkomsten van 50 minuten. 
 
De leerlingen dienden hun huiswerk digitaal in, via een website. De resultaten van de              
huiswerkopdrachten werden geanalyseerd, op basis waarvan voorstellen tot herontwerp van          
het onderwijs zijn geformuleerd. Met deze voorstellen werd een nieuwe versie van het             
onderwijs ontworpen, welke gebruikt werd bij fase 2 van dit onderzoek. 

5.1.3    Instrument 

De antwoorden op de huiswerkopdrachten werden verzameld. De uiteindelijke verzameling          
huiswerk bestond uit 72 opdrachten, wat heeft geleid tot ongeveer 1400 antwoorden. 
 
De huiswerkopdrachten waren een mix van theoretische en praktische opdrachten. Voorbeelden           
hiervan zijn respectievelijk “van welk data type is de resulterende waarde van deze operator?” en               
“schrijf een functie die als vervanging voor de modulo-operator gebruikt kan worden”. Doorgaans             
kostten de theoretische opdrachten tot vijf minuten om te beantwoorden en de praktische             
opdrachten tot 30 minuten om te beantwoorden. Het programmeren werd door de participanten             
gedaan in de taal Java, gebruikmakend van een programmeeromgeving geïnstalleerd op hun            
eigen laptop. 

5.1.4    Analyse 

De antwoorden op de huiswerkopdrachten werden kwalitatief geanalyseerd volgens de methode           
‘reduction, display, conclusion’ (Miles en Huberman, 1994). De grote hoeveelheid data werd eerst             
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gereduceerd en vervolgens overzichtelijk weergegeven. Aan de hand van dit overzicht werden            
conclusies getrokken. 
 
De antwoorden op de huiswerkopdrachten werden per stuk bekeken. Opvallende aspecten ten            
opzichte van de opdracht en de lesstof werden gemarkeerd. Voorbeelden zijn “het gegeven             
antwoord is geen antwoord op de vraag” of “een term uit de stof is verkeerd gebruikt”. Snel                 
bleek dat meerdere antwoorden hetzelfde interessante aspect deelden. De antwoorden en           
aspecten werden in een matrix geplaatst. Ieder antwoord kreeg een eigen rij; ieder aspect een               
eigen kolom. Een markering in een cel gaf aan dat het interessante aspect van de kolom geldt                 
voor het antwoord in de rij. Wanneer een nieuw aspect werd gevonden, werd er voor dit aspect                 
een nieuwe kolom geïntroduceerd. 
 
De aspecten (kolommen) uit de resulterende matrix werden geëvalueerd. Aspecten die niet            
relevant werden gevonden werden geëlimineerd (zoals “antwoord verwijst naar een voorgaand           
antwoord”), synonieme aspecten werden samengevoegd en in het algemeen werden de aspecten            
in meer detail gespecificeerd. Dit leverde een nieuwe, verfijndere set aspecten op (zie tabel              
5.1.4-1). Alle antwoorden en de nieuwe aspecten werden in een tweede matrix gezet. Van de               
antwoorden werd per stuk bepaald welk aspect van toepassing was. Indien gespecificeerd kon             
worden waarom het aspect van toepassing is op het antwoord, werd dit gedaan met een label                
(een korte verklaring). Vaak werd hetzelfde label bij meerdere antwoorden gebruikt. Soms kon             
geen specifieke verklaring gegeven worden, en werd eenvoudigerwijs gemarkeerd dat het aspect            
van toepassing is bij het antwoord. 
 

Korte naam Beschrijving Labels 

red inter De participant heeft een afwijkende doch 

redelijke/begrijpelijke interpretatie van de 

opdracht 

 

onred inter De participant heeft een afwijkende interpretatie 

van de opdracht, en dit is onredelijk 

 

voorbeeld Het antwoord is geen passend antwoord op de 

opdracht, maar lijkt op de verklarende tekst of 

het voorbeeld bij de opdracht. 

 

gebrek Het antwoord is passend bij de opdracht, echter 

is een deel van de opdracht niet beantwoord 

code ontbreekt 

legt niet uit waarom 

notatie Antwoord participant is niet in gehanteerde vorm 

of notatie 

state algemeen 

operator algemeen 

mist return type van functie declaratie 

misc prog Uit antwoord blijkt misconceptie over werking 
programmeer construct 

gebruikt variabele zonder waarde 
type van variabele bepaald bij declaratie 
code na return wordt niet meer uitgevoerd 
werking break 
werking continue 
gebruik van return 
werking van while 
gebruik if 

typfout Programmeerfout die waarschijnlijk niet met 
misconceptie te maken heeft en voorkomen had 
kunnen worden door een betere 
programmeeromgeving 
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error Algemene error  

misc model Uit antwoord leerling blijkt misconceptie over het 
model 

variabele kan alleen waarde bevatten 
verwart getal met int 
mogelijke waardes van type int 
definitie operator gebruikt geen specifieke waarden 
variabele krijgt geen eigen scope 
ouder functie scope wordt bepaald door definitie, niet 

door call 
scope van variabele bepaald door declaratie, niet 
door waar waarde wordt toegekend 
main nooit kind van andere scope 
flow door scopes heen 
bepalen van variabele dmv scope tree 
werking functie call 
werking functie 
scope object heeft geen ouder 
scope algemeen 

stof Antwoord maakt geen gebruik van terminologie 
te vinden in stof 

gebruikt term waarde niet 
dezelfde waarde meerdere keren gebruiken 
term flow niet gebruikt 
data type van variabele wordt bepaald door  

declaratie 
mogelijke waardes van type float 
mogelijke waardes van type double 
definitie van de operator 
operator wordt bepaald door notatie en data types 
van input 
variabele toegankelijk voorouders scope tree 
weet niet af van bestaan parameter 
gebruikt term voorouders niet 

Tabel 5.1.4-1    Uiteindelijke set aspecten, en de gevonden labels 

 
De data in deze tweede matrix werd geaggregeerd. Voor iedere aspect-label combinatie werd             
opgeteld hoe vaak een antwoord bij deze combinatie hoorde. Dit gaf een overzicht van het aantal                
voorvallen van iedere aspect-label combinatie, en het aantal verschillende opdrachten waarvan           
de antwoorden bijdroegen aan dit totaal. 

5.2    Fase 2 

Op basis van de resultaten van fase 1 werd een herontwerp gedaan van het onderwijs. De                
nadruk bij dit herontworpen onderwijs ligt op het niveau None - Understand. Aan het begin van                
deze fase van het onderzoek werd de programmeervaardigheid van de participanten gemeten.            
Direct na deze meting kregen de participanten het herontworpen onderwijs. Direct na dit             
onderwijstraject werd de programmeervaardigheid van de participanten nogmaals gemeten. Het          
verschil tussen de resultaten van deze voor- en nameting werd geanalyseerd, evenals de relatie              
tussen de gemaakte huiswerkopdrachten en zowel de resultaten van de nameting als het             
verschil tussen de resultaten van de voor- en nameting (de groei in programmeervaardigheid). 

5.2.1    Participanten 

De participanten waren 20 vwo-5 leerlingen, dertien jongens en zeven meisjes met leeftijden             
variërend van 16 tot 18 jaar, allen met een N-profiel. 
 
De participanten hadden reeds programmeerervaring. Van een docent kregen zij eerder,           
gedurende twee maanden, programmeeronderwijs. De gebruikte programmeertaal was Java. Om          
de metingen en het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de participanten werd het niveau van                 
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het voorgaande onderwijs bepaald door de huiswerkopdrachten in de taxonomie van Fuller et al.              
(2007) te plaatsen. Tabel 5.2.1-1 geeft dit niveau weer. 
 

Create     

Apply     

None     

 Recognize Understand Analyze Evaluate 

Tabel 5.2.1-1 Niveau van huiswerkopdrachten uit de voorkennis 

5.2.2    Procedure 

Nadat het niveau van het voorgaande onderwijs van de participanten was ingeschat, werd het              
niveau van de opdrachten in de voor- en nameting en de huiswerkopdrachten bepaald. 
 
De voormeting vond plaats na de zomervakantie. De participanten hebben hun voorkennis            
opgedaan in de acht weken voor deze zomervakantie begon. Om een betrouwbare voormeting te              
kunnen doen, kregen de participanten herhalingslessen waarbij hun voorkennis werd opgefrist.           
De inhoud van deze vijf herhalingslessen was een selectie uit het voorgaande onderwijs, bepaald              
door de docent. Direct na deze herhalingslessen werd de voormeting gedaan. 
 
Gedurende de tien weken na de voormeting kregen de participanten het onderwijs, verdeeld             
over 21 bijeenkomsten van 50 minuten. De participanten kregen tekst en uitleg over de theorie               
en maakten schriftelijk huiswerkopdrachten. De gebruikte taal was een subset van JavaScript            
zonder object georiënteerde elementen. 
 
Om de participanten gemotiveerd te houden, kregen ze tijdens acht van de 21 bijeenkomsten              
praktische opdrachten. Deze praktische opdrachten hadden geen onderwijskundig ontwerp en          
werden buiten beschouwing van dit onderzoek gelaten. 
 
De dag na het completeren van het onderwijstraject werd de nameting afgenomen. 

5.2.3    Instrumenten 

De antwoorden van de participanten bij de opdrachten in de voormeting, nameting en het              
huiswerk werden verzameld. Elk van deze opdrachten werd ontworpen zodat deze een            
implementatie was van een soort programmeertaak en over een specifiek onderwerp ging. Deze             
programmeertaken (en dus de opdrachten) zijn direct te koppelen aan een niveau; met een goed               
antwoord kan gezegd worden dat het bijbehorende niveau is bereikt (zoals beschreven in             
paragraaf 3.2.5) voor dat onderwerp. Programmeertaak en niveau zijn synoniem. 
 
Een voorbeeld hiervan is opdracht 10 uit de voormeting, gekoppeld aan de programmeertaak             
trace en het onderwerp loop. Wanneer iemand deze opdracht succesvol weet uit te voeren, kan               
gezegd worden dat deze persoon (voor het onderwerp loop) op het niveau None - Understand zit. 
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5.2.3.1    Voor- en nameting 

Het doel van de voor- en nameting was om, binnen één bijeenkomst van 50 minuten, voor iedere                 
participant het algemene niveau van programmeervaardigheid te bepalen. De voor- en nameting            
waren schriftelijke toetsen. Om de resultaten van de voor- en nameting optimaal te kunnen              
vergelijken, zijn dezelfde opdrachten uit de voormeting gebruikt bij de nameting. Het enige             
aangebrachte verschil was de gebruikte programmeertaal. Bij de voormeting was dit Java; bij de              
nameting was dit de subset van JavaScript die tijdens het onderwijs gebruikt werd. Deze              
verandering in programmeertaal had afgezien van syntax geen invloed op de opdrachten. 
 
Gezien het niveau van de voorkennis en de nadruk van het onderwijs op het niveau None -                 
Understand, werd verwacht dat bij deze metingen het niveau van de participanten in het niveau               
zou liggen zoals gemarkeerd in tabel 5.2.3.1-1. In deze tabel zijn ook de vier soorten               
programmeertaken die bij het verwachte niveau van de participanten horen weergegeven.  
 
Om een algemeen beeld van programmeervaardigheid te kunnen vormen werden als           
onderwerpen voor de opdrachten gekozen vijf belangrijke onderwerpen die beginnende          
programmeurs volgens Bornat (2011) tegenkomen. Binnen een meting dekken alle opdrachten           
tezamen alle twintig combinaties van programmeertaak en onderwerp. Deze dekking is           
weergegeven in tabel 5.2.3.1-2. Door het hogere niveau van implement en adapt opdrachten was              
het niet mogelijk om per combinatie van programmeertaak en onderwerp één opdracht te             
maken; sommige opdrachten van deze niveaus dekten meerdere onderwerpen. 

 

Create  
 

  

Apply 
 

                 imple 
         adapt 
ment  
  

  

None recognize      trace   

 Recognize Under- 
stand 

Ana- 
lyze 

Eval- 
uate 

tabel 5.2.3.1-1 Verwachte eindniveau van de participanten en        

soort programmeertaak per niveau 

 

 Recognize Trace Implement Adapt 

Assign- 
ment 

1 6 11 16 

Sequence 2 7 11 16 

Choice 3 8 12 15 

Method 
call 

4 9 13 15 

Loop 5 10 14 16 

Tabel 5.2.3.1-2 Dekking van programmeertaak-onderwerp     

combinaties door de opdrachten (de opdrachtnummers zijn       

aangegeven) in de voor- en nameting 
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5.2.3.2    Huiswerkopdrachten 

De huiswerkopdrachten waren schriftelijk; van de participanten werd verwacht dat ze iets reeds             
afgedrukts aanvulden of delen van iets reeds afgedrukts markeerden. De participanten waren tot             
10 minuten kwijt per opdracht. In totaal waren er 55 opdrachten. De resultaten van de               
motiverende, praktische bezigheden zijn niet verzameld. 
 
De huiswerkopdrachten correspondeerden met de soorten programmeertaak recognize en trace.          
Er werden opdrachten geïntroduceerd die een variant zijn van trace. Bij deze variant geeft de               
participant de toestand van de notional machine schriftelijk weer, naar aanleiding van het             
uitvoeren van een deel van een programma. Deze variant werd trace - white box genoemd. Ook                
bij de traditionele trace programmeertaak wordt van de participant verwacht dat deze            
‘handmatig, uit het hoofd’ een stuk programma uitvoert. Echter, hierbij wordt de toestand van de               
notional machine niet expliciet gemaakt. Om het verschil tussen de traditionele trace opdrachten             
en trace - white box opdrachten te verduidelijken werd de traditionele programmeertaak trace             
vernoemd naar trace - black box. Doordat trace - white box een cognitief lagere belasting geeft,                
wordt trace - white box in een lager niveau geplaatst dan trace - black box (zie tabel 5.2.3.2-1).  
 

Create  
 

  

Apply 
   

  

None 
recognize 

trace - 
white box 

 trace - 
black box 

  

 Recognize Understand Analyze Evaluate 

Tabel 5.2.3.2-1    Positie van recognize, trace - white box en trace - black box in de taxonomie 
 
Net als bij de voor- en nameting kwamen opdrachten voor met als onderwerp assignment, choice               
of loop. Daarnaast waren er opdrachten met als onderwerp scope, parsing of operator. Sommige              
opdrachten hadden geen eenduidig enkel onderwerp, maar meerdere onderwerpen. 
 
Omdat iedere opdracht wel iets met sequence te maken heeft, werd het onderwerp sequence niet               
apart benoemd. Door tijdgebrek werd het onderwerp method call niet behandeld in het             
onderwijs. Method call kwam wel voor bij de motiverende, praktische bezigheden. 

5.2.4    Analyse 

De resultaten van de participanten bij alle opdrachten (uit de voormeting, de nameting en het               
huiswerk) zijn verwerkt tot binaire resultaten: goed of fout. Door de exacte aard van de               
opdrachten was dit objectief te bepalen. 
 
Alle statistische analyses zijn uitgevoerd met SPSS 23. 
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Er werd bepaald of het verschil in score bij de voor- en nameting significant verschilde, door                
middel van een paired samples t-test. Ook werd bepaald hoe dit totale verschil verdeeld was               
over de vier verschillende niveaus van programmeervaardigheid (recognize, trace, implement en           
adapt). Dit werd gedaan door naast de volledige set opdrachten van deze metingen te              
analyseren, ook per niveau een analyse te doen alleen in beschouwing nemend opdrachten van              
dat niveau. Dit resulteerde in vijf t-tests. 
 
De gemiddelde score bij de voormeting was 3,7. De gemiddelde score bij de nameting was 7,1.                
Het verschil tussen de gemiddelde scores van de voor- en nameting ligt in het bereik 2,22 - 4,58,                  
met een confidence interval van 99% waarbij p = 0,000. De recognize en trace opdrachten               
droegen hier ieder ongeveer 40% aan bij. De implement opdrachten droegen hier ongeveer 20%              
aan bij, waar de bijdrage van de adapt vragen nihil was. 
 
Naast de resultaten van de opdrachten uit het huiswerk, de voormeting en de nameting werd               
nog een vierde, afgeleide dataset gebruik: groeiscore, die als volgt werd bepaald. Eenzelfde             
opdracht die bij de voormeting foutief maar bij de nameting goed werd beantwoord, liet de               
groeiscore van de betreffende participant met één toenemen. Eenzelfde opdracht die bij de             
voormeting goed maar bij de nameting foutief werd beantwoord, deed de groeiscore van de              
betreffende participant met één afnemen. Een opdracht die bij zowel de voormeting als de              
nameting hetzelfde resultaat opleverde, had geen invloed op de groeiscore. 
 
De scores van de participanten bij de voormeting, en de groei van de participanten hadden een                
grote variantie. Er werd verwacht dat dit minder accurate statistische resultaten op zou leveren.              
Om deze variantie te verkleinen, werden de participanten in groepen verdeeld door middel van              
een hierarchical cluster analyse. Bij handmatige inspectie leken de gegenereerde groepen niet            
minder variant. Daarom werd gekozen voor een handmatige indeling. Dit resulteerde in twee             
subgroepen van ieder acht participanten. De overige vier participanten vielen buiten elke groep.             
De resterende statistische analyses (lineaire regressie en correlatie) werden gedaan voor zowel            
alle participanten als de twee subgroepen. 
 
Backwards stepwise multivariate linear regression analyses met als afhankelijke variabele óf de            
score van de nameting, óf de groeiscore werden uitgevoerd. De onafhankelijke variabelen hierbij             
waren de scores voor verschillende soorten huiswerkopdrachten. Een voorbeeld van een           
onafhankelijke variabele is de opgetelde score van alle huiswerkopdrachten met als onderwerp            
choice. Het doel van deze regressie analyses is onderzoeken welke onafhankelijke variabelen            
(welke soorten huiswerkopdrachten) predictors zijn voor de score bij de nameting, dan wel             
groei. Er wordt zowel naar predictors voor relatieve groei als absolute eindscore gekeken, omdat              
deze beide informaties ieder hun eigen waarde hebben. 
 
Naast dat alle opdrachten uit de voor- en nameting in beschouwing werden genomen bij het               
bepalen van de (groei)score, werden ook enkel de opdrachten van trace niveau uit de voor- en                
nameting in beschouwing genomen, en enkel de opdrachten van implement niveau. Dit om in              
meer detail te onderzoeken welke soorten huiswerkopdrachten predictors zijn voor resultaten           
specifiek op deze niveaus. 
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Zowel de verschillende programmeertaken als de verschillende onderwerpen werden gebruikt          
als onafhankelijke variabele. Hiervoor werd de score van iedere huiswerkopdracht gebruikt           
voor precies één onafhankelijke variabele gebaseerd op programmeertaak, en precies één           
onafhankelijke variabele gebaseerd op onderwerp. Om deze reden mogen onafhankelijke          
variabelen op basis van programmeertaak en onafhankelijke variabelen op basis van onderwerp            
niet in hetzelfde regressiemodel gebruikt worden. Er werd zowel een regressiemodel gemaakt            
met de set programmeertaak-variabelen alsook een regressiemodel met de set          
onderwerp-variabelen. 
 
Dit leidde tot 36 regressiemodellen: één regressiemodel per combinatie van participantengroep           
(alle participanten, subgroep 1, subgroep 2), opdrachtenset uit de voor- en nameting (alle             
opdrachten, opdrachten van trace niveau, opdrachten van implement niveau), afhankelijke          
variabele (groeiscore, score nameting) en set onafhankelijke variabelen (programmeertaak         
[recognize, trace - white box, trace - black box], onderwerp [scope, parsing, operator,             
assignment, choice, loop]). 
 
Voor ieder regressiemodel werd ook de Pearson correlatie bepaald tussen iedere onafhankelijke            
variabele en de afhankelijke variabele. De onafhankelijke variabelen waarbij r < 0,5 werden op              
voorhand niet meegenomen in het regressiemodel. 
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6. Resultaten 

6.1   Fase 1 

6.1.1    Voorstellen tot herontwerp 

Van ieder antwoord op de huiswerkopdrachten werd bepaald welk aspect van toepassing is. Met              
een label werd gespecificeerd waarom het aspect van toepassing is bij het antwoord. Tabel              
6.1.1-1 voor ieder aspect-label paar aan hoeveel antwoorden bij dit paar geplaatst zijn, en over               
hoeveel unieke opdrachten deze antwoorden verspreid waren. 
 
Aspect Label Frequentie Opdrachten 

misc model bepalen van variabele dmv scope tree 4 1 

definitie operator gebruikt geen specifieke waarden 2 1 

flow door scopes heen 1 1 

main nooit kind van andere scope 1 1 

mogelijke waardes van type int 1 1 

ouder functie scope wordt bepaald door definitie, niet door call 2 2 

scope algemeen 1 1 

scope van variabele bepaald door declaratie, niet door waar waarde wordt toegekend 1 1 

variabele kan alleen waarde bevatten 2 1 

variabele kan alleen waarde bevatten 2 1 

variabele krijgt geen eigen scope 8 3 

verwart getal met int 4 1 

werking functie 5 1 

werking functie call 5 2 

werking return 2 1 

misc prog code na return wordt niet meer uitgevoerd 2 1 

functie call 3 1 

gebruik if 2 2 

gebruik van return 4 2 

gebruikt variabele zonder waarde 1 1 

werking van while 1 1 

notatie operator algemeen 2 1 

mist return type van functie declaratie 1 1 

state algemeen 15 1 

stof data type van variabele wordt bepaald door declaratie 13 1 

definitie van de operator 13 1 

dezelfde waarde meerdere keren gebruiken 10 1 

gebruikt term voorouders niet 11 1 

gebruikt term waarde niet 11 1 

mogelijke waardes van type double 1 1 
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mogelijke waardes van type float 8 1 

operator wordt bepaald door notatie en data types van input 12 1 

term flow niet gebruikt 34 2 

variabele toegankelijk voorouders scope tree 1 1 

verwijzing 2 1 

weet niet af van bestaan parameter 4 3 

error het wiel wordt niet getekend omdat er een error heeft plaatsgevonden voordat het wiel              

werd getekend 

2 1 

in deze omgeving zijn errors niet zomaar te zien. wanneer er niets gebeurd, betekent              

dit dat er op de achtergrond een error heeft plaatsgevonden 

2 1 

geen specifiek label 18 13 

gebrek code ontbreekt 5 1 

mist bewijs 13 1 

objecten niet behandeld 8 1 

geen specifiek label 15 5 

onred inter "hoe zorg je ervoor dat string1 en string2 naar hetzelfde object verwijzen" 1 1 

"wanneer is het grote wiel goed gedraaid?" 1 1 

"wat doet de functie draaiOm?" 1 1 

geen specifiek label 8 3 

red inter de bedoeling van de opdracht was 'noem expliciet het ding dat in variabele b wordt               

gestopt' 

7 1 

geen specifiek label 13 2 

typfout geen specifiek label 23 8 

Tabel 6.1.1-1 De gevonden aspect-label combinaties, in hoeveel antwoorden deze combinaties gevonden zijn (frequentie) en het aantal                 

unieke opdrachten waarbij deze antwoorden horen. 

 
Er waren 41 verkeerde antwoorden met als oorzaak dat de opdracht verkeerd werd             
geïnterpreteerd (zie red inter en onred inter). Hieruit blijkt de noodzaak aandacht te besteden              
aan het ondubbelzinnig en helder formuleren van de opdrachten. 
 
Naast de vragen helderder en minder ambigu te formuleren, zou het participanten kunnen             
helpen precies te begrijpen hoe ze de opdracht moeten beantwoorden door ze iets in of aan te                 
laten vullen, in plaats van een antwoord compleet zelf te moeten verzinnen. Deze oplossing zou               
ook een deel van de vele gebrekkige antwoorden (41 antwoorden geplaatst bij gebrek) kunnen              
voorkomen, doordat de leerlingen zien dat de in te vullen opdracht nog niet volledig is ingevuld.                
Ook verkeerde notatie (een frequentie van 18) zou hierdoor verminderd kunnen worden. 
 
De frequentie van error en typfout was samen 55. Een robuustere programmeeromgeving die             
typfouten dynamisch aanduidt is gewenst om deze frequentie te verlagen. 
 
Bij de aspecten misc model, misc prog en stof is het interessant om naar de individuele labels te                  
kijken. Hierdoor kan met enige precisie worden bepaald met welke delen van de lesstof de               
leerlingen moeite hadden. Voor een arbitrair deel van de lesstof, is het niet te verwachten dat                
iedere leerling dit perfect beheerst. Alleen aspect-label combinaties met een frequentie van            
minstens vier werden als relevant beschouwd. Tabel 6.1.1-2 geeft deze data weer.  

Het effect van begripsgericht onderwijs op programmeervaardigheid 23 

 



 

 
Aspect Label Frequentie Opdrachten 

stof term flow niet gebruikt 34 2 

data type van variabele wordt bepaald door declaratie 13 1 

definitie van de operator 13 1 

operator wordt bepaald door notatie en data types van input 12 1 

gebruikt term voorouders niet 11 1 

gebruikt term waarde niet 11 1 

dezelfde waarde meerdere keren gebruiken 10 1 

misc model variabele krijgt geen eigen scope 8 3 

stof mogelijke waardes van type float 8 1 

misc model werking functie call 5 2 

werking functie 5 1 

stof weet niet af van bestaan parameter 4 3 

misc prog gebruik van return 4 2 

 

misc model 

bepalen van variabele dmv scope tree 4 1 

verwart getal met int 4 1 

Tabel 6.1.1-2    Aspect-label combinaties met aspect misc model, misc prog en stof en frequentie >= 4 

 
Te zien is dat er beduidend meer voorvallen zijn die bij het aspect stof horen, dan bij het aspect                   
misc model. Dit suggereert dat er meer problemen zijn met het gebruik van de lesstof, dan bij het                  
begrijpen van de materie. Er moet dus meer prioriteit gegeven worden aan het meer bruikbaar               
maken van de lesstof, dan aan het verduidelijken van de materie. 
 
De term ‘flow’ wordt veel niet gebruikt door leerlingen op momenten dat dit wel verwacht werd.                
Dit gebeurde bij meerdere opdrachten. Er is amper misconceptie waargenomen over het            
principe van flow (precies één melding van het label flow door scopes heen bij het aspect misc                 
model). Hoewel leerlingen het principe lijken te begrijpen, gebruiken ze het niet. Dit trekt de               
nuttigheid van dit principe in twijfel. Wellicht kan het principe geschrapt worden. 
 
De twee labels mogelijke waardes van type float (frequentie 8) en verwart getal met int               
(frequentie 4) duiden aan dat er meer aandacht besteed moet worden aan het concept data               
typen. 
 
De labels werking functie call (frequentie 5), werking functie (frequentie 5), weet niet af van               
bestaan parameter (frequentie 4) en werking return (frequentie 4) hebben allen betrekking op             
het programmeerconstruct functies. Er is duidelijk redelijk wat misconceptie over, en er zal             
meer aandacht aan besteed moeten worden in het onderwijs. 
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Samenvattend leidt dit tot de volgende lijst aanbevelingen tot herontwerp van het onderwijs: 
 

1) Let erop dat opdrachten precies op één manier geïnterpreteerd kunnen worden. 
2 )Laat de leerlingen antwoorden op opdrachten in- en aanvullen in plaats van compleet              
zelf neerzetten. 
3) Zorg voor een robuuste programmeeromgeving die automatisch typefouten aangeeft. 
4) Geef prioriteit aan het bruikbaarder maken van de lesstof in het algemeen, boven het               
veranderen van de materie die behandeld wordt. 
5) Overweeg het schrappen het principe van flow. 
6) Verbeter het onderwijs dat gaat over het concept data typen. 
7) Verbeter het onderwijs dat gaat over functies. 
8) Verbeter het onderwijs dat gaat over operators. 

6.1.2    Herontwerp 

Het herontwerp besloeg niet alleen het lesmateriaal, maar ook het theoretische model dat             
gebruikt wordt. Bij het originele onderwijs was dit theoretische model een verzameling            
principes. Voor het herontwerp werden deze principes vervangen door een formeel theoretisch            
model: een notional machine. Naast een beschrijving van de notional machine en het onderwijs              
wordt van alle aanbevelingen tot herontwerp besproken hoe deze zijn geïmplementeerd. 

6.1.2.1    Notional machine 

De notional machine modelleert programma’s en het uitvoeren daarvan in drie aspecten: code,             
uitvoerder en machine. Een meer gedetailleerde beschrijving van de volledige notional machine            
is te vinden in Appendix A. Een belangrijk detail is dat deze notional machine niet poogt een                 
bestaande programmeertaal volledig te modelleren. Uit praktische overwegingen is de taal die            
deze notional machine modelleert een zeer beperkte subset van de JavaScript programmeertaal. 
 
De machine is een passief object met verschillende onderdelen. Er kunnen bepaalde acties             
worden uitgevoerd op de machine, waardoor de toestand van de machine verandert. Een             
eenvoudige analogie van een dergelijke machine is een telraam. 
 
De code (een programma) is enkel een verzameling tekens, zonder inherente betekenis. De             
uitvoerder bekijkt deze tekens en interpreteert ze tot informatie; de uitvoerder geeft betekenis             
aan de code. Het kan zijn dat de betekenis, die de uitvoerder aan een stuk code geeft, een                  
instructie is tot het uitvoeren van een bepaalde actie op de machine. Het kan zelfs zo zijn dat de                   
instructie de uitvoerder naar de machine laat kijken; op basis van de toestand van de machine                
verandert de instructie. Op deze manier heeft naast de code die door de uitvoerder gelezen               
wordt, ook de toestand van de machine (op het moment dat de instructie die volgt uit het lezen                  
van de code) invloed op de instructie. 
 
Een instructie kan, naast het aanpassen van de toestand van de machine, ook een instructie zijn                
aan de uitvoerder om een uitzondering te maken in zijn standaard manier van de code lezen. In                 
plaats van de standaard volgorde ‘van links naar rechts, van boven naar beneden’ kan de               
uitvoerder bijvoorbeeld de instructie lezen om naar een specifieke plek in de code te ‘springen’.               
Dergelijke instructies zijn in dit model een meer concreet equivalent van het abstracte concept              
flow. Hiermee is voorstel tot herontwerp 5) afgedekt. 
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Deze notional machine (en diens driedeling van code, uitvoerder en machine) is door eigen              
ervaring ontstaan. Een dergelijke driedeling in een notional machine als onderwerp voor            
programmeeronderwijs werd ook door Nelson, Xie en Ko (2017) beargumenteerd: 
 

“[T]o know a programming language, learners also must be able to map these execution              
rules to the syntax and state that determines what rules are followed and in which situations.                
Therefore, knowledge of a [programming language] is also the mapping between syntax, semantics,             
and state.” 
 
Syntax betekent hier de precieze manier waarop de code is geformuleerd, semantics wat de code               
daadwerkelijk betekent, en state de toestand van het geheugen van de computer. Ze             
beargumenteren dat de leerling de causale relaties moet kunnen zien tussen de code die is               
geschreven, de instructies die de code oplevert aan de computer, hoe deze instructies de              
toestand van het geheugen van de computer doet veranderen en hoe de toestand van het               
geheugen van de computer de instructies beïnvloedt. In hun onderwijsmodel doen ze dit door              
drie entiteiten te introduceren: code, instruction en machine model. 

6.1.2.2    Lesmateriaal 

Het onderwijs richt zich op het onderwijzen welke onderdelen er in de machine aanwezig zijn,               
welke acties op de machine kunnen worden uitgevoerd en hoe de uitvoerder code omzet tot               
instructies. Het zelf schrijven van een programma houdt in het dusdanig schrijven van code dat               
de machine uiteindelijk de toestand bereikt die de programmeur voor ogen heeft. Hiervoor is de               
kennis nodig hoe de uitvoerder de geschreven code omzet tot instructie om de machine te               
veranderen. 
 
In het restant van deze paragraaf wordt van de aanbevelingen tot herontwerp die resulteerden              
uit fase 1 besproken hoe deze zijn geïmplementeerd. 
 
1) Let erop dat opdrachten precies op één manier geïnterpreteerd kunnen worden & 2 )               
Laat de leerlingen antwoorden op opdrachten in- en aanvullen in plaats van compleet zelf              
neerzetten. 
Er zijn twee soorten huiswerkopdrachten: theoretische opdrachten en praktische opdrachten.          
Bij de praktische opdrachten schrijven de leerlingen een programma op de computer. Voor de              
theoretische opdrachten, waar de nadruk op ligt, kregen de leerlingen een ‘werkboek’. De             
opdrachten staan hierbij op papier, waarbij de leerlingen de aanwezige inkt moeten aanvullen. 
 
Aanbeveling 1) werd geïmplementeerd door de opdrachten aan een tweede beoordelaar voor te             
leggen. Ook werden sommige vragen al deels ingevuld, zodat de leerling een concreet beeld              
kreeg van wat de bedoeling van de opdracht is. Een voorbeeld hiervan is hoofdstuk 1, opdracht                
3, te vinden in appendix B.  
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3) Zorg voor een robuuste programmeeromgeving die automatisch typefouten aangeeft. 
Er is gekozen voor een programmeeromgeving in de browser. Naast administratieve voordelen,            
werd verwacht dat dit robuuster is (minder fouten oplevert) dan een programmeeromgeving die             
op de computers van de leerlingen moet worden geïnstalleerd. Verder geeft deze            
programmeeromgeving in real-time syntaxfouten weer. 
 
4) Geef prioriteit aan het bruikbaarder maken van de lesstof in het algemeen, boven het               
veranderen van de materie die behandeld wordt. 
Het vaststellen van de notional machine is een proces geweest dat al begon tijdens het uitvoeren                
van fase 1. Na de notional machine aan het begin van fase 2 concreet te hebben gemaakt, is daar                   
vervolgens geen aandacht meer aan besteedt. In plaats daarvan werd veel aandacht besteed aan              
de productiewaarde (opmaak, leesbaarheid, etcetera). 
 
5) Overweeg het schrappen het principe van flow. 
Het principe van flow is vervangen door het ‘uitvoerder’ aspect van de notional machine. 
 
6) Verbeter het onderwijs dat gaat over het concept data typen. 
In tegenstelling tot het onderwijs in fase 1, wordt van data type nu besproken wat ze in het                  
algemeen zijn (inclusief oefeningen), en worden ze vervolgens besproken welke specifieke data            
typen aanwezig zijn in de notional machine. 
Een voorbeeld van lesmateriaal over data typen is te zien in appendix C. 
 
7) Verbeter het onderwijs dat gaat over functies. 
Door het beperkte aantal ter beschikking gestelde bijeenkomsten met de participanten in fase 2              
was er geen tijd om functies te behandelen. Zodoende zijn functies niet meegenomen in het               
herontwerp. 
 
8) Verbeter het onderwijs dat gaat over operators. 
Lesmateriaal over operators is te vinden in appendix D. 
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6.2   Fase 2 

6.2.1    Indelen van participanten in subgroepen 

De scores van de participanten bij de voormeting, en de groei van de participanten hadden een                
grote variantie (zie figuur 6.2.1-1). Een hierarchical cluster analyse leverde geen logische            
verdeling op. 

 
Figuur 6.2.1-1    groei versus score voormeting 

 
Er werd gekozen voor een ‘handmatige’ opdeling van de participanten in de volgende vier              
subgroepen: 
 

- leerlingen die bij de voormeting hoog scoorden, en veel groei vertoonden. 
- leerlingen die bij de voormeting hoog scoorden, en weinig groei vertoonden 
- leerlingen die bij de voormeting laag scoorden, en veel groei vertoonden 
- leerlingen die bij de voormeting laag scoorden, en weinig groei vertoonden. 

 
Vier participanten waren op basis van resultaten van de voormeting uitschieters (zie            
‘scheidingslijn score voormeting’ in figuur 6.2.1-2). De scheidingslijn voor groei modelleert dat            
hoe hoger de score bij de voormeting is, des te minder groei vereist is om als ‘veel groei’                  
geclassificeerd te worden. Verder is deze scheidingslijn zodanig gekozen dat het aantal            
participanten in de groepen ‘lage score voormeting, veel groei’ en ‘lage score voormeting, weinig              
groei’ ongeveer gelijk was. Gezien het zeer lage aantal participanten dat een hoge score had bij                
de voormeting, werden de groepen ‘hoge score voormeting, veel groei’ en ‘hoge score             
voormeting, weinig groei’ niet meer in beschouwing genomen. 
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Figuur 6.2.1-2    Opdeling van de participanten in subgroepen 

6.2.2. Is het verschil tussen de programmeervaardigheid vóór het onderwijs en           
de programmeervaardigheid na het onderwijs statistisch significant? 

Er werden paired samples t-tests gedaan op de resultaten van alle participanten (n = 20) van de                 
voor- en nameting. De toenames in gemiddelde score voor alle opdrachten tezamen (2,22 - 4,58               
ci 0,99), de opdrachten van niveau recognize (0,49 - 1,9 ci 0,99) en de opdrachten van niveau                 
trace (0,6 - 1,9 ci 0.99) zijn significant (p = 0,000) (zie tabel 6.2.2-1). De toenames in gemiddelde                  
score voor opdrachten van de niveaus implement en adapt is niet statistisch significant             
toegenomen. Eenzelfde analyse voor de subgroepen (n = 8) leverde geen statistisch significant             
relevante resultaten op. 
 

 voormeting nameting verschil 

opdrachten mean std. 
dev. 

mean std. dev. mean std. dev. 99% confidence  
interval 

sig. 

alle 
(1 t/m 16) 

3.7 2.87 7.1 3.1 3.4 1.85 2.22 4.58 0.000 

recognize 
(1 t/m 5) 

1.6 1.27 2.8 1.2 1.2 1.1 0.49 1.9 0.000 

trace 
(6 t/m 10) 

1.5 1.1 2.8 1.0 1.25 1 0.6 1.9 0.000 

implement 
(11 t/m 14) 

0.7 1.17 1.35 1.46 0.65 2.03 0.65 2.09 0.169 

adapt 
(15 en 16) 

0.05 0.22 0.15 0.49 0.1 0.31 -0.1 0.3 0.163 

Tabel 6.2.2-1    Resultaten paired samples t-tests score voor- en nameting 
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6.2.3. In welke mate droegen de verschillende soorten huiswerkopdrachten bij          
aan het verschil in programmeervaardigheid? 

 
Als voorgaande stap op het analyseren van de de lineaire regressiemodellen, werden voor ieder              
model eerst de correlatiecoëfficiënten tussen de onafhankelijke variabelen en de afhankelijke           
variabele bepaald. Deze resultaten zijn te zien in tabellen 6.2.3-1 tot en met 6.2.3-6. De               
afhankelijke variabelen die zijn gebruikt in de lineaire regressieanalyse (met r >= 0,5) zijn in het                
lichtblauw gemarkeerd. Statistisch significante correlaties (r >= 0,5 en p <= 0,1) zijn donker              
gemarkeerd. 
 

 Alle leerlingen 
(n = 20) 

lage score voormeting, 
veel groei (n = 8) 

lage score voormeting, 
weinig groei (n = 8) 

r p r p r p 

recognize (12 opdrachten) 0.042 0.859 0,079 0,853 0.252 0.547 

trace - white box (15 opdrachten) 0.221 0.350 0,054 0,898 0,332 0,422 

trace - black box (24 opdrachten) 0.037 0.877 0,055 0,897 0,445 0,269 

scope (9 opdrachten) 0.076 0.749 0.131 0.757 0.598 0.117 

parsing (11 opdrachten) 0.022 0.927 0.099 0.816 0.185 0.662 

operator (5 opdrachten) 0.006 0.980 0.390 0.339 0.571 0.139 

assignment (4 opdrachten) 0.312 0.181 0.065 0.879 0.492 0.216 

choice (4 opdrachten) 0.25 0.915 0.007 0.987 0.263 0.529 

loop (7 opdrachten) 0.199 0.400 0.345 0.403 0.534 0.172 

Tabel 6.2.3-1 Pearson correlatie tussen de som van scores voor verschillende huiswerkopdrachten en de groeiscore op basis van de                   

volledige voor- en nameting 
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 Alle leerlingen 
(n = 20) 

lage score voormeting,   
veel groei (n = 8) 

lage score voormeting,   
weinig groei (n = 8) 

r p r p r p 

recognize (12 opdrachten) 0.422 0.064 0,535 0,172 0.201 0.633 

trace - white box (15 opdrachten) 0.374 0.104 0,516 0,190 0,227 0,588 

trace - black box (24 opdrachten) 0.307 0.188 0,412 0,310 0,177 0,676 

scope (9 opdrachten) 0.170 0.472 0.018 0.965 0.185 0.661 

parsing (11 opdrachten) 0.164 0.488 0.305 0.462 0.096 0.821 

operator (5 opdrachten) 0.216 0.361 0.297 0.475 0.290 0.458 

assignment (4 opdrachten) 0.558 0.110 0.614 0.106 0.487 0.221 

choice (4 opdrachten) 0.1 0.675 0.399 0.327 0.315 0.448 

loop (7 opdrachten) 0.361 0.118 0.156 0.712 0.032 0.940 

Tabel 6.2.3-2 Pearson correlatie tussen de som van scores voor verschillende huiswerkopdrachten en de score van de volledige                  

nameting 

 

 Alle leerlingen 
(n = 20) 

lage score voormeting,   
veel groei (n = 8) 

lage score voormeting,   
weinig groei (n = 8) 

r p r p r p 

recognize (12 opdrachten) 0.213 0.366 0,383 0.349 0.036 0.933 

trace - white box (15 opdrachten) 0.266 0.256 0,437 0.297 0,128 0.763 

trace - black box (24 opdrachten) 0.069 0.773 0,000 1.000 0,028 0.948 

scope (9 opdrachten) 0.210 0.375 0.371 0.366 0.055 0.897 

parsing (11 opdrachten) 0.059 0.804 0.180 0.670 0.070 0.869 

operator (5 opdrachten) 0.055 0,818 0.202 0.631 0.374 0.362 

assignment (4 opdrachten) 0.122 0.607 0.283 0.497 0.100 0.813 

choice (4 opdrachten) 0.150 0.528 0.065 0.878 0.540 0.167 

loop (7 opdrachten) 0.148 0.534 0.582 0.130 0.144 0.734 

Tabel 6.2.3-3 Pearson correlatie tussen de som van scores voor verschillende huiswerkopdrachten en de groeiscore op basis van de                   

trace opdrachten uit de voor- en nameting 
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 Alle leerlingen 
(n = 20) 

lage score voormeting,   
veel groei (n = 8) 

lage score voormeting,   
weinig groei (n = 8) 

r p r p r p 

recognize (12 opdrachten) 0.264 0.261 0,063 0,882 0.098 0.818 

trace - white box (15 opdrachten) 0.110 0.644 0,217 0,606 0,144 0,734 

trace - black box (24 opdrachten) 0.282 0.229 0,165 0,696 0,127 0,765 

scope (9 opdrachten) 0.089 0.708 0.415 0.306 0.200 0.635 

parsing (11 opdrachten) 0.080 0.737 0.079 0.853 0.021 0.960 

operator (5 opdrachten) 0.134 0.574 0.266 0.524 0.183 0.664 

assignment (4 opdrachten) 0.267 0.255 0.029 0.946 0.091 0.830 

choice (4 opdrachten) 0.281 0.230 0.258 0.538 0.374 0.362 

loop (7 opdrachten) 0.466 0.083 0.561 0.148 0.079 0.853 

Tabel 6.2.3-4 Pearson correlatie tussen de som van scores voor verschillende huiswerkopdrachten en de score van trace opdrachten uit                   

de nameting 

 

 Alle leerlingen 
(n = 20) 

lage score voormeting,   
veel groei (n = 8) 

lage score voormeting,   
weinig groei (n = 8) 

r p r p r p 

recognize (12 opdrachten) 0.429 0.059 0,511 0,196 0.645 0.084 

trace - white box (15 opdrachten) 0.475 0.034 0,466 0,244 0,623 0,099 

trace - black box (24 opdrachten) 0.190 0.423 0,373 0,363 0,568 0,142 

scope (9 opdrachten) 0.045 0.850 0.024 0.954 0.396 0.331 

parsing (11 opdrachten) 0.319 0.171 0.405 0.320 0.646 0.084 

operator (5 opdrachten) 0.059 0.805 0.360 0.381 0.104 0.807 

assignment (4 opdrachten) 0.565 0.009 0.504 0.203 0.843 0.009 

choice (4 opdrachten) 0.342 0.140 0.581 0.131 0.389 0.341 

loop (7 opdrachten) 0.221 0.350 0.207 0.623 0.518 0.188 

Tabel 6.2.3-5 Pearson correlatie tussen de som van scores voor verschillende huiswerkopdrachten en de groeiscore op basis van de                   

implement opdrachten uit de voor- en nameting 
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 Alle leerlingen 
(n = 20) 

lage score voormeting,   
veel groei (n = 8) 

lage score voormeting,   
weinig groei (n = 8) 

r p r p r p 

recognize (12 opdrachten) 0.587 0.007 0,540 0.168 0.602 0.114 

trace - white box (15 opdrachten) 0.572 0.008 0,614 0,105 0,581 0.131 

trace - black box (24 opdrachten) 0.444 0.050 0,452 0,261 0,488 0.220 

scope (9 opdrachten) 0.240 0.308 0.074 0.862 0.371 0.366 

parsing (11 opdrachten) 0.372 0.106 0.370 0.367 0.533 0.174 

operator (5 opdrachten) 0.146 0.540 0.468 0.242 0.226 0.591 

assignment (4 opdrachten) 0.742 0.000 0.609 0.109 0.861 0.006 

choice (4 opdrachten) 0.282 0.228 0.502 0.205 0.266 0.542 

loop (7 opdrachten) 0.401 0.080 0.133 0.753 0.290 0.458 

Tabel 6.2.3-6 Pearson correlatie tussen de som van scores voor verschillende huiswerkopdrachten en de score van implement                 

opdrachten uit de nameting 

 
Achttien van de 36 mogelijke lineaire regressiemodellen bleken geen enkele onafhankelijke           
variabele te bevatten waarbij r >= 0,5 (bijvoorbeeld het model met als afhankelijke variabele de               
groeiscore op basis van de implement opdrachten uit de voor- en nameting, en als              
onafhankelijke variabelen de huiswerkopdrachten opgedeeld op basis van programmeertaak.         
Zie tabel 6.2.3-5). 
 
De resterende achttien modellen werden geanalyseerd met backwards stepwise multivariate          
linear regression analyse. Onafhankelijke variabelen waarvoor p > 0,2 werden verwijderd. Één            
model hield na verwijdering geen onafhankelijke variabelen over. De overige zeventien           
modellen hielden elk precies één onafhankelijke variabele over. Zie tabel 6.2.3-7. Cellen waarin p              

<= 0,1 of >= 0,5 zijn gemarkeerd. Er zijn drie modellen waarbij >= 0,5 en voor de   R 2
 

         R 2
 

     

onafhankelijke variabele geldt dat p <= 0,1. 
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opdrachten 
(voor- en)  
nameting 

score participanten soort huiswerkopdrachten 
programmeertaak 
onderwerp 

B van de on- 
afhankelijke 
variabele 

p van de 
onafhank- 
elijke var- 
iabele 

van het R 2
 

 
regressie- 
model 

alle nameting alle  assignment 0.558 0.110 0.312 

veel groei recognize 0.535 0.172 0.286 

assignment 0.614 0.106 0.376 

trace groei veel groei loop 0.582  0.130  0.338 

weinig groei choice 0.540  0.167 0.291 

nameting veel groei loop 0.561 0.148 0.314 

implement groei alle assignment 0.565 0.009 0.320 

veel groei recognize 0.511 0.196 0.261 

choice 0.581 0.131 0.338 

weinig groei recognize 0.645 0.084 0.417 

assignment 0.843 0.009 0.710 

nameting alle recognize 0.587 0.007 0.344 

assignment 0.742 0.000 0.551 

veel groei trace - white box 0.614 0.105 0.377 

assignment 0.609 0.109 0.371 

weinig groei recognize 0.602 0.114 0.363 

assignment 0.861 0.006 0.742 

Tabel 6.2.3-7 Multivariate lineair regressie op verschillende afhankelijke variabelen (combinatie van kolom 1, 2 en 3). N.b. ieder model                   

eindigt met precies één onafhankelijke variabele. De overige onafhankelijke variabelen zijn geëlimineerd vanwege p > 0.2 
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7.    Discussie 
In dit onderzoek werd de effectiviteit bepaald van programmeeronderwijs gericht op begrip,            
met name de niveaus None - Recognize en None - Understand. De participantengroep bestond uit               
20 vwo-5 leerlingen waarvan de voorkennis gericht was op productie, met name de niveaus              
None - Recognize en Apply - Recognize. Van de participanten werd gemeten wat hun score was bij                 
programmeertaken van de soorten recognize, trace, implement en adapt. Een dergelijke meting            
vond plaats vóór en ná de participanten dit onderwijs genoten. De resultaten van deze metingen               
werden geanalyseerd. Ook werd gezocht naar relaties tussen de score bij huiswerkopdrachten            
en de score (of het verschil in score) bij deze voor- en nameting. De onderzoeksvraag hierbij was                 
“In welke mate zorgt onderwijs, gericht op het begrip van de conceptuele werking van              
programmatuur, voor een toename in de programmeervaardigheid bij bovenbouw vwo          
leerlingen?”. 
 
Deze onderzoeksvraag is als volgt te beantwoorden. De programmeervaardigheid van alle           
participanten is gestegen. Van de 16 te behalen scorepunten zijn de participanten gestegen van              
gemiddeld 3,7 punten naar 7,1 punten. Gemiddeld vond de meeste stijging plaats bij de recognize               
en trace opdrachten (respectievelijk van niveau None - Recognize en None - Understand). Deze              
stijgingen zijn ook te verwachten bij een andere participantengroep (p = 0,000). In mindere              
mate vond er stijging plaats bij implement opdrachten (de grens tussen niveaus Apply - Recognize               
en Apply - Understand). De gemiddelde stijging bij adapt opdrachten (niveau Apply - Understand)              
was nihil. Bij een andere participantengroep mag van de stijgingen bij de implement en adapt               
opdrachten niet uitgegaan worden (p > 0,1). Het onderzochte onderwijs kan dus ingezet worden              
om programmeervaardigheid op de niveaus None - Recognize en None - Understand te             
verbeteren. 
 
Er werden verschillende sterke (r >= 0,5), significante (p <= 0,1) correlaties gevonden tussen              
scores bij soorten huiswerkopdrachten en de (groei)score bij implement opdrachten in de            
nameting (dan wel het verschil in score tussen de voor- en nameting). 
 
Dergelijke correlaties werden gevonden voor de soorten huiswerkopdrachten recognize en trace           
- white box, maar niet voor trace - black box. Dit zou verklaard kunnen worden doordat recognize                 
en trace - white box in de taxonomie een lager niveau hebben dan trace - black box. Wellicht is                   
het zo dat hoe lager een niveau, des te zichtbaarder is de invloed van de beheersing (of het                  
gebrek aan beheersing) van dit niveau op programmeervaardigheid. 
 
Kijkend naar alle opdrachten uit de nameting dan wel enkel de trace opdrachten uit de               
nameting, werden dergelijke correlaties echter niet gevonden. Het werd waarschijnlijker geacht           
dat trace - white box huiswerkopdrachten zouden correleren met trace nameting opdrachten,            
dan met implement opdrachten, omdat trace - white box sterker lijkt op trace dan trace - white                 
box lijkt op implement. Toekomstig onderzoek zou licht kunnen werpen op dit fenomeen. 
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Van de verschillende onderwerpen leverden enkel assignment en parsing dergelijke correlaties           
op. Voor assignment gold dit voor zowel de volledige groep participanten alsook de subgroep              
met een lage groeiscore. Dit zou verklaard kunnen worden doordat Bornat (2011) assignment             
noemt als allereerste hindernis die beginnende programmeurs moeten overwinnen. Wellicht is           
het zo dat (net zoals eerder bediscussieerd werd voor niveaus), hoe elementairder een             
onderwerp, des te zichtbaarder is de invloed van de beheersing (of het gebrek aan beheersing)               
van dit onderwerp op programmeervaardigheid. 
 
Net als bij assignment werd bij de groep participanten met weinig groei ook bij het onderwerp                
parsing een dergelijke correlatie gevonden. Parsing wordt echter niet door Bornat (2011)            
genoemd als elementair onderwerp. Wellicht is parsing voor minder getalenteerde participanten           
wel degelijk een benodigd elementair onderwerp. Deze gedachte nodigt uit tot nader onderzoek.  
 
Van alle berekende regressiemodellen zijn er precies drie die als voorspellend model gebruikt             

kunnen worden ( >= 0,5; voor de enige onafhankelijke variabele geldt p <= 0,1). De predictor  R 2
 

             

in ieder model is steeds assignment, waarbij de afhankelijke variabele steeds met implement te              
maken heeft (score nameting dan wel groeiscore). De score voor huiswerkopdrachten met als             
onderwerp assignment kunnen dus gebruikt worden om tussentijds redelijk nauwkeurig in te            
schatten welke eindscore een participant gaat behalen bij implement opdrachten. Het feit dat             
naast (voor de volledige groep participanten) assignment als enige onderwerp een sterke,            
significante correlatie oplevert, het ook zo is dat alleen assignment een bruikbare predictor             
blijkt, versterkt Bornat’s suggestie dat assignment het meest elementaire onderwerp is voor            
beginnende programmeurs. 
 
Gezien parsing, net als assignment, een hoge correlatie opleverde voor de groep met weinig              
groei, werd verwacht dat ook parsing een bruikbare predictor zou blijken voor deze groep.              
Waarschijnlijk is parsing geëlimineerd uit dit model vanwege de geringe groepsgrootte. 

7.1    Beperkingen 

Het aantal participanten lag vrij laag (n = 20, n = 8 voor de subgroepen). Hierdoor gold dat p <=                    
0,1 voor slechts negen van de 43 onderzochte correlaties waarbij r > 0,5. Door de hoge                
p-waarden in de overige 34 correlaties werden deze variabelen tevens veelal verwijderd uit de              
regressiemodellen. Een groter aantal participanten (en daardoor te verwachte hogere          
p-waarden) zou een ander beeld kunnen geven. Daarnaast zou ook het bepalen van een              
statistisch significante groeiscore per programmeeropdracht mogelijk worden. 
 
Door de onevenredige verhouding van geslacht in de participantengroep was deze mogelijk niet             
representatief voor de beoogde doelgroep van dit onderzoek (vwo bovenbouw in zijn            
algemeenheid). 
 
Antwoorden bij opdrachten werden gezien als volledig goed of fout. Een antwoord van score 0 in                
de gebruikte schaal zou bijvoorbeeld een score van 0,5 kunnen opleveren in een continue schaal.               
Dit zou tot andere resultaten kunnen leiden. 
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In tegenstelling tot de opdrachten in de voor- en nameting werden de huiswerkopdrachten niet              
altijd (met volledige toewijding) gemaakt. Dit kan gevolgen hebben voor de validiteit van de              
scores van de huiswerkopdrachten. 
 
Sommige opdrachten in de voor- en nameting leken sterk op huiswerkopdrachten. Hoewel er bij              
de nameting niet en masse beter werd gescoord bij deze opdrachten (sommige participanten             
scoorden bij deze opdrachten zelfs lager dan bij de voormeting), kan het de validiteit van de                
nameting hebben beïnvloed. 
 
Vanwege de beperkte beschikbare tijd om de voor- en nameting af te nemen, werden voor ieder                
van de vier verschillende soorten programmeertaken (waarbij iedere taak synoniem is aan een             
niveau) slechts vijf opdrachten geformuleerd. Een groter aantal opdrachten per          
programmeertaak zou een nauwkeuriger beeld scheppen van de algemene beheersing van het            
bijbehorende niveau. 

7.2    Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

In dit onderzoek is met enig succes de verzameling programmeertaken die Fuller et al. (2007)               
specificeerden uitgebreid met de taak trace - white box. Deze nieuwe programmeertaak ligt, op              
de taxonomie, tussen twee originele programmeertaken en kan als tussenstap in het leerproces             
gebruikt worden. In tegenstelling tot de originele programmeertaken van Fuller et al. is bij trace               
- white box een notional machine integraal. Dit leidt tot de vraag of de verzameling               
programmeertaken verder uitgebreid kan worden met programmeertaken, wanneer een         
notional machine geïntegreerd wordt. 
 
Het onderwerp parsing is in dit onderzoek naar voren gekomen als een mogelijk elementair              
onderwerp voor minder getalenteerde beginnende programmeurs. Dit roept de vraag op of er             
specifiek voor dit soort programmeurs meer onbenoemde elementaire onderwerpen zijn. 
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8.    Conclusie 
Dit onderzoek heeft aangetoond dat onderwijs gericht op begrip van programmatuur, een            
toename in programmeervaardigheid teweegbrengt. Om dit begrip te bewerkstelligen werd het           
mental model van participanten gevormd naar een notional machine. 
 
Huiswerkopdrachten waarbij de toestand van de notional machine gevisualiseerd dient te           
worden, hebben een sterke relatie met een verbetering in het implementatieaspect van            
programmeervaardigheid.  
 
Huiswerkopdrachten met als onderwerp assignment kunnen gebruikt worden als predictor voor           
het resulterende implementatieaspect van programmeervaardigheid.  
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10.    Appendices 

A.    Beschrijving van de notional machine 
 

Programmatuur deel ik op in drie componenten: code, machine, uitvoerder. 
 
De code is puur en alleen een stuk tekst. De machine is een systeem met onderdelen die 
een bepaalde werking hebben. De machine verandert niet uit zichzelf, slechts wanneer de 
uitvoerder met de aanwezige knoppen de machine bedient. De uitvoerder is een intelligent 
iets dat de code leest voor informatie, de machine bedient en de machine bekijkt voor 
informatie. 
 
Stel, er is een stuk code (meestal omdat een programmeur deze geschreven heeft). 
Wanneer deze code wordt uitgevoerd, wordt deze aan de uitvoerder gegeven. Deze 
uitvoerder heeft een specifieke manier van de code lezen, en zet zodanig de code om in 
informatie. Deel van deze informatie kan zijn: bekijk de machine voor nog meer informatie. Al 
deze informatie gecombineerd leidt tot een actie: het aanpassen van de machine en/of een 
specifiek nieuw  stuk code gaan lezen. Zodoende wordt de code uitgevoerd. 
 
De conceptualisatie terug translerend naar de echte wereld is de code simpelweg de 
programmacode, de machine het geheugen van de computer en de uitvoerder een compiler 
van de programmeertaal. 
 
Wat in het lesmateriaal behandeld zal worden is welke tekst (code) de uitvoerder begrijpt, 
welke informatie de uitvoerder haalt uit deze tekst, wat de uitvoerder van de machine kan 
bekijken, welke informatie dit oplevert, welke onderdelen de machine heeft en hoe de 
uitvoerder de machine kan bedienen. Deze notional machine is opgesteld voor een subset 
van JavaScript zonder object-georiënteerde elementen. 
 

Code 
De code is een stuk tekst, en kan in principe elk stuk tekst zijn. De code doet niets maar 
wordt gelezen door de uitvoerder. Het hangt van de uitvoerder af of de code geen errors 
oplevert en wat de code doet. Om toch een beeld te geven van stukken code die bedoeld zijn 
voor deze notional machine volgen hier wat voorbeelden: 
 

let x = 10; 

let x = ‘asdf’; 

let x = true; 

let x = false; 
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function x (a, b) 

{ 

return 1; 

} 

 

x(1,2); 

 

undefined; 

 

a * (b - c) + d / e % f; 

a && b || ! c; 

 

 

if () { 

 

} else if () { 

 

} else if ()  { 

 

} else { 

 

} 

 

while(a == 5) { 

break; 

continue; 

} 
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Machine 
De machine is een inactieve, niet intelligente entiteit. De machine doet niets, en fungeert 
puur en alleen als een gereedschap voor de uitvoerder. De uitvoerder kan de machine 
bekijken, en bepaalde acties uitvoeren die de machine als functionaliteit biedt. In wezen is de 
machine niets anders dan een uitgebreid telraam. 
 
Ondanks beschrijvende namen van de machine onderdelen of de dingen die de machine 
ondersteunt, heeft binnen de context van de machine niets betekenis. De uitvoerder geeft 
betekenis aan de onderdelen van de machine. 
 
Data type 
Een data type is als een grootheid. Het is een abstracte notie van ‘een soort iets’, zoals kleur 
of getallen. Een data type is primitief, of niet. Waarden van een primitief type zijn 
onveranderlijk; het getal 42, bijvoorbeeld, is een statisch begrip. Niet-primitieve data typen 
hebben waarden die wel veranderlijk zijn. De eigenschappen zo’n waarde kunnen 
veranderen. Niet-primitieve waarden zijn in deze machine objecten. 
 
De machine kent vijf data types: boolean, number en string, undefined en array. Alleen array 
is niet primitief. 
 
Value 
Een value stelt of een primitieve waarde voor, of een referentie naar een object. 
 
Van het type boolean zijn er twee mogelijke waardes: true en false. 
Van het type number zijn er oneindig veel mogelijke waardes. 
Van het type string (stukken tekst) zijn er oneindig veel mogelijke waardes. 
Van het type undefined is er precies één waarde; deze heet ook undefined. 
 
Variable 
Een variable (variabele) is een een bewaarplek waar altijd één value in zit. 
 
De uitvoerder kan het het volgende doen met een variabele: 

- De value vervangen. Dit moet een value zijn die de machine ondersteunt. 
 
 
Variable warehouse 
De variable warehouse is de verzameling van alle variables. De variable warehouse is initieel 
leeg. 
 
De uitvoerder kan het volgende doen met de variable warehouse: 

- Een nieuwe variable aanmaken. De initiële value in deze nieuwe variable is 
undefined. 

 
Function 
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Een functie is een combinatie van een definiërende scope, een verzameling parameters en 
een verwijzing naar een stuk in de code. Een parameter is een naam. De verzameling 
parameters kan leeg zijn. 
 
Function warehouse 
De function warehouse is de verzameling van alle functions. De function warehouse is initieel 
leeg. 
 
De uitvoerder kan het volgende doen met de function warehouse: 

- Een nieuwe functie aanmaken. De uitvoerder moet daarbij de de definiërende scope, 
de parameters en code specificeren. 

 
 
Namespace 
Een namespace is een (mogelijke lege) verzameling namen die ieder naar ofwel een variable 
ofwel een function refereren. 
 
De uitvoerder kan het volgende doen met een namespace: 

- Een nog niet aanwezige naam toevoegen en daarbij opgeven waar deze naam naar 
refereert. 

 
 
Scope 
Een scope is een combinatie van een namespace, een scope context en een verwijzing naar 
een stuk in de code. De mogelijkheden voor de scope context zijn ‘standaard’, ‘function’, 
‘loop’. 
 
 
Scope Tree 
De scope tree is de verzameling van alle scopes. Deze verzameling is een hiërarchische 
boom, waarbij elke scope precies één ouder heeft, en een scope meerdere kinderen kan 
hebben. De altijd aanwezige, onverwijderbare wortel van deze boom heet de global scope. 
De volledige code is ‘het stuk uit de code’ die bij deze scope hoort. De namespace van de 
global scope is initieel leeg. 
 
De uitvoerder kan het volgende doen met de scope tree: 

- Een nieuwe scope aanmaken en daarbij een scope context, een verwijzing naar een 
stuk uit de code en de ouder-scope in de scope tree opgeven. Dit wordt ook wel het 
instantiëren van een scope genoemd. 

 
- Een scope verwijderen; alle afstammelingen (kinderen en diens kinderen, etcetera) 

worden ook verwijderd. Dit wordt ook wel het termineren van een scope genoemd. 
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Initieel bevindt de machine zich in de volgende toestand: 
Een scope tree met daarin alleen de global scope. 
Een leeg variable warehouse. 
Een leeg function warehouse. 
 
De uitvoerder kan vervolgens, naast de machine volledig bekijken, het volgende doen met de 
machine: 

- De value van een variable vervangen. Dit moet een value zijn die de machine 
ondersteunt. 

 
- Binnen de variable warehouse een nieuwe variable aanmaken. De initiële value in 

deze nieuwe variable is undefined. 
 

-  Binnen de function warehouse een nieuwe functie aanmaken. De uitvoerder moet 
voor deze nieuwe functie de definiërende scope, de parameters en code specificeren. 

 
-  Aan een namespace een nog niet aanwezige naam toevoegen en daarbij opgeven 

waar deze naam naar refereert. 
 

-  Een nieuwe scope aan de scope tree toevoegen, en daarbij een scope context, een 
verwijzing naar een stuk uit de code en de ouder-scope in de scope tree opgeven. Dit 
wordt ook wel het instantiëren van een scope genoemd. 

 
-  Een scope verwijderen; alle afstammelingen (kinderen en diens kinderen, etcetera) 

worden ook verwijderd. Dit wordt ook wel het termineren van een scope genoemd. 

Uitvoerder 
De uitvoerder evalueert code door deze te lezen en aan de hand van wat hij leest acties uit 
te voeren. Deze acties betrekken de machine al dan niet. 
 
Token 
Een token is een stukje informatie dat gekoppeld is aan een stuk code. Door de code te 
lezen, genereert de uitvoerder tokens. Het stuk code waardoor de uitvoerder een token heeft 
gegenereerd, is gekoppeld aan dat token. 
 
Aan de hand van tokens bepaalt de uitvoerder wat hij gaat doen: een bepaald stuk code 
lezen (en daardoor meer tokens genereren), iets van de machine bekijken, een actie op de 
machine uitvoeren, of tokens vervangen door een nieuw token. 
 
Eén of meer tokens vervangen door een nieuw token heet substitueren. Het nieuwe token 
erft de gerelateerde stukken code van de oude tokens. 
 
Uitvoerproces 
De uitvoerder is altijd bezig om een specifiek stuk van de code uit te voeren. Voor dit 
specifieke stuk heeft hij dan een uitvoerproces. Tijdens zo’n uitvoerproces kan het 
voorkomen dat een ander specifiek stuk code uitgevoerd moet worden. Hij begint voor dat 
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andere stuk ook een uitvoerproces. De twee uitvoerprocessen bestaan tegelijkertijd, maar de 
uitvoerder is altijd bezig met maar precies één uitvoerproces. 
 
Wanneer de uitvoerder begint, begint hij een uitvoerproces voor de code die gekoppeld is 
aan de global scope. De code die aan de global scope gekoppeld is is alle code; de 
uitvoerder gaat dus alle code uitvoeren. 
 
De uitvoerder leest code in principe zoals men in het westen leest: van links naar rechts, van 
boven naar beneden. Uitzonderingen hierop zijn het vinden van een patroon (zie verder) of 
de uitvoerder gaat door een actie door met lezen op een andere plek. 
 
Een uitvoerproces levert altijd een token op. Dit token is gekoppeld aan de code die door dit 
uitvoerproces uitgevoerd is. 
 
Code lezen 
De uitvoerder leest de code tot hij een woord tegenkomt dat hij herkent. Er zijn drie soorten 
woorden: 
keywords, identifiers en literals. 
 
Keywords zijn specifieke, concrete woorden die de uitvoerder kent. Dit zijn woorden als if, 
else, while, return maar ook symbolen als *, % en !. Welke keywords de uitvoerder precies 
kent komt naar voren bij de beschrijving van patterns en operators. 
 
Identifiers zijn woorden die bestaan uit letters en getallen, maar die geen keyword zijn. 
 
Literals zijn woorden die direct een token van een specifieke value (van een specifiek data 
type) opleveren. Elk data type heeft zijn eigen soort woord. 
Boolean: de woorden true en false zijn de literals voor de respectievelijke values. 
Number: een reeks cijfers met al dan niet precies één punt niet als laatste karakter. 
String: een reeks karakters tussen enkele aanhalingstekens. 
 
Wanneer de uitvoerder een woord (een serie karakters zonder spaties) tegenkomt zonder 
dat dit woord een keyword, identifier of een literal is ontstaat er een error en stopt het 
uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het woord 11.11.1. Het woord ‘11.11.1’  zou geen error 
opleveren, aangezien dit een string literal is. 
 
 
Zodra een woord is gelezen, weet de uitvoerder wat hem te doen staat. Ofwel hij gaat een 
Pattern matchen, ofwel hij begint een operator chain. 
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Pattern 
Zodra de uitvoerder bepaalde keywords tegenkomt, zal hij deze herkennen als het begin van 
een pattern. De uitvoerder scant vervolgens door de code, op zoek naar keywords, om de 
rest van dit patroon vast te stellen. Wanneer het patroon is gevonden, gaat de uitvoerder het 
patroon evalueren. Naar welke keywords de uitvoerder zoekt in zijn scan en wat het 
evalueren precies inhoudt, hangt van het patroon af. 
 
De uitvoerder kent de volgende patronen: 
 
Haakjes pattern 
Beginnend keyword: ( 
Scan: zoek de bijbehorende ). Alles code tussen deze haakjes heet ‘de body’. 
Evaluatie: Voer de body uit; dit levert een token op. Substitueer dit patroon met dat token. 
  
If/else pattern 
Beginnend keyword: if 
 
Scan: na if moeten er haakjes met iets ertussen volgen((...)). Dit iets ertussen heet ‘de 
conditie’ van deze if. Na de haakjes moeten er accolades met iets ertussen volgen ({...}). Dit 
iets ertussen heet ‘de body’ van deze if. Optioneel volgt er else. Indien er een if volgt, herhaal 
de scan. Zo niet, dan moet er {...} volgen. Het iets ertussen heet de body van de else. 
 
Evaluatie: voer de conditie van de if uit. Indien dit een token voor de value true oplevert, voor 
de machine actie uit: creëer een nieuwe scope (scope X) met als ouder-scope de scope 
waar dit pattern is was gevonden, scope context ‘standaard’ en code de body van deze if. 
Vervolgens gaat de uitvoerder de code van scope X uitvoeren. Wanneer hij daarmee klaar is, 
voert hij de machine actie uit: termineer scope X. In het huidige uitvoerproces, ga verder met 
lezen in de code meteen na dit pattern. 
 
Indien het token false oplevert en er een else gevonden was: indien er een if gevonden was: 
herhaal de evaluatie voor die if; anders, voor de machine actie uit: creëer een nieuwe scope 
(scope X) met als ouder-scope de scope waar dit pattern is was gevonden, scope context 
‘standaard’ en code de body van deze else. Vervolgens gaat de uitvoerder de code van 
scope X uitvoeren. Wanneer hij daarmee klaar is, voert hij de machine actie uit: termineer 
scope X. In het huidige uitvoerproces, ga verder met lezen in de code meteen na dit pattern. 
 
Indien het token geen value van data type boolean is ontstaat er een error en stopt het 
uitvoeren. 
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While pattern 
Beginnende keyword: while 
 
Scan: Direct moet volgen (...). … heet ‘de conditie’. Direct moet volgen {...}. … heet ‘de 
body’. 
 
Evaluatie: Voer de conditie uit. Indien geen boolean value, geef een error. Indien false, ga 
door met lezen direct na dit pattern. Indien true, voor de machine actie uit: creëer een nieuwe 
scope (scope X) met als ouder-scope de scope waar dit pattern is was gevonden, scope 
context ‘loop’ en code de body van pattern. Vervolgens gaat de uitvoerder de code van 
scope X uitvoeren. Wanneer hij daarmee klaar is, voert hij de machine actie uit: termineer 
scope X. In het huidige uitvoerproces, herhaal de evaluatie van dit pattern. 
 
Function definition pattern 
Beginnende keyword: function 
 
Scan: Direct moet volgen een identifier. Deze identifier heet ‘de naam’. Direct moet volgen () 
met ertussen nul of meer identifiers, gescheiden door komma’s. Deze identifiers heten ‘de 
parameters’. Direct moet volgen {...}. … heet ‘de body’. 
 
Evaluatie: De uitvoerder doet de volgende machine-actie: creëer een function met de scope 
waar dit pattern in staat, de parameters en de body. De uitvoerder doet de volgende 
machine-actie: In de namespace van de scope waar deze pattern in staat, voeg deze naam 
toe en laat deze refereren naar de net aangemaakte function. Ga vervolgens verder met 
lezen direct na dit pattern. 
 
Function call pattern 
Beginnende keyword: een identifier 
 
Scan: Direct moet (...) volgen. Tussen de haakjes staan mogelijk verschillende dingen, door 
komma’s gescheiden. Deze dingen heten ‘de argumenten’. 
 
Evaluatie: Voer de code voor de argumenten uit. Indien deze geen value opleveren: error. 
Kijk in de namespace van de scope waar dit pattern in staat of de identifier naar een functie 
refereert. Zo niet: error. Zo wel: kijk of er evenveel argumenten als parameters zijn. Zo niet: 
error. Zo wel: voer de machine-actie uit: creëer een scope (scope X) met als ouder de 
definiërende scope van de function, scope context ‘function’ en body de body van de 
function. Voer de machine-actie uit: creëer voor ieder argument een variable. Voer de 
machine-acties uit: zet in die variables de values van de argumenten. Voer de machine-actie 
uit: in de namespace van scope X, creëer namen op basis van de parameters van de 
function en laat deze verwijzen naar de argumenten, in de volgorde waarin deze parameters 
en argumenten staan (de eerste parameter naar de variable die de waarde van het eerste 
argument bevat, etcetera). Voer de code van scope X uit. Dit levert een token op. Substitueer 
dit pattern met dat token.  
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Operator 
Operators werken volgens de wiskundige definitie. De operators die de uitvoerder kent zijn +, 
-, +, % (modulo), && (logische en), || (logische of), en ! (logische niet). Wanneer de 
uitvoerder een operator uitvoert, wordt de operator met diens operanden gesubstitueerd door 
de resulterende value. 
 
 
Operator chain 
Een opeenvolging van operatoren, af te handelen volgens de wiskundige definities. Wanneer 
een pattern voorkomt in een operator chain (bijvoorbeeld 5 + x(4) * 4), scan dan eerst voor 
het pattern, maar evalueer het pattern pas op het moment dat de operator wordt uitgevoerd.  
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B.    Voorbeeld invulopdracht 
Beschrijf steeds hoe de machine eruit ziet nadat een actie is gedaan. Dezelfde machine 
verandert steeds verder doordat er meer en meer acties worden gedaan op de machine. 
 

Actie Machine 

 Variabele warenhuis 

Naam Waarde 

hoi 33 

 

maak variabele test Variabele warenhuis 

Naam Waarde 

hoi 33 

test undefined 

 

verander waarde hoi “hallo” Variabele warenhuis 

Naam Waarde 

hoi  

test  

  

 

maak variabele xyz Variabele warenhuis 

Naam Waarde 

hoi  

test  

  

 

verander waarde xyz “zestien” Variabele warenhuis 

Naam Waarde 

hoi  

test  
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C.    Lesmateriaal over data typen 

 

Paragraaf 1.1 

 
Een data type is een soort waarde. Een waarde is iets specifieks. Bijvoorbeeld: 42 is een 
waarde van het data type ‘getal’. 
 

Maak opdracht 1 

 
 
In de machine kunnen waardes geplaatst worden (hierover meer in paragraaf 1.2). De 
machine ondersteunt de  data types number, string en undefined. Dit betekent dat waardes 
die in de machine geplaatst kunnen worden van het data type number, van het data type 
string of van het data type undefined zijn. 
 
Number heeft als mogelijke waarden alle getallen met eindig veel cijfers achter de punt. 42 is 
een number, 12.333 is een number en -345.4445 is een number. ⅓ is geen number; 0.33333 
is wel een number.  
 
String heeft als mogelijke waarden alle stukken tekst. In geschreven tekst geven we een 
string aan als iets tussen aanhalingstekens. “hallo” is een string. “123” is ook een string, en 
geen number. 
 
Undefined is een speciaal data type met precies één mogelijke waarde; die waarde heet ook 
undefined. 
 

Maak opdracht 2 
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Opdracht 1 

 
Vul aan wat ontbreekt: een voorbeeld data type of een voorbeeld waarde. 
 

Data type Waarde 

getal 42 

 Paars 

 12 uur 

 donderdag 

smaak  

tekst  

lengte  

 cilinder 

 

Opdracht 2 

 
Geef per waarde aan: data type number, data type string, data type undefined of niet 
ondersteunde waarde. 
 

 number string undefined niet 
ondersteund 

----4     

5/7     

“undefined     

33.3.2     

“123.44”     

3/4     

UNDEFINED     

‘hallo“     

-0.999999999     

𝜋     
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D.    Lesmateriaal over operators 

 

Paragraaf 3.2 

 
Een operator is een soort patroon dat de uitvoerder kent. ‘optellen’ is een voorbeeld van een 
operator. 
We bekijken het voorbeeld 6 + 7 
De uitvoerder deze code leest maakt hier de tokens waarde 6, keyword +, waarde 7 van. Bij 
bepaalde keywords weet de uitvoerder met welke operator hij te maken heeft. Doordat de 
operator keyword + tegenkomt, weet hij dat het over de operator ‘optellen gaat’. Doordat hij 
weet over welke operator het gaat, weet hij wat hij moet doen: vervang alle tokens van het 
patroon met het token: de som wat links en rechts van het keyword staat. Wat links en rechts 
van het keyword (het symbool) staat, heten de operanden. 
 
Als er meerdere operators achter elkaar gebruikt worden, gaat de uitvoerder niet zomaar van 
links naar rechts alle operators evalueren. Een operator evalueren is ‘uitrekenen’ en de 
operanden en het symbool substitueren door de uitkomst. 
 
Elke operator heeft een precedence-level, en is wel of niet right-associative. 
Wanneer de uitvoerder een operator tegenkomt, kijk hij één token verder. Is dit het keyword 
het symbool van een operator, dan moet hij kiezen of hij zijn huidige operator evalueert, of 
juist verder gaat met de nieuwe operator. 
 
Twee operators worden van links naar rechts gelezen. Operator X staat links, operator Y 
staat rechts. Y krijgt voorrang als het een hoger precedence-level heeft. Indien de 
precedence-levels van X en Y gelijk zijn, en Y is right-associative, dan krijgt Y ook voorrang. 
Zo niet, dan krijgt Y geen voorrang. 
 

Operator Symbool Precedence-level is right-associative 

plus + 1 nee 

min - 1 nee 

keer * 2 nee 

gedeeld door / 2 nee 

tot de macht ** 3 ja 

 
5 * 4 + : heeft + voorrang op *? Nee, want + heeft niet een hoger precedence-level. 
2 + 3 - : heeft - voorrang op ? Nee, want - heeft een even hoog precedence-level als +, maar 
- is niet right-associative. 
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2 ** 4 ** 1 : heeft de rechter ** voorrang op de linker **? Ja, want de linker ** en rechter ** 
hebben een even hoog precedence-level, en de rechter ** is right-associative. 
 
Hieronder zie je drie voorbeelden van hoe de uitvoerder een stuk code met operators 
evalueert. 
 

Code Uitvoerder 

1 + 2 * 3 ** 3 Tokens: 
1 + 2 * 
 
1 + 2, één token verder is * 
*-operator heeft voorrang op +-operator, 
ga door met *-operator 

1 + 2 * 3 ** 3 Tokens: 
1 + 2 * 3 ** 
 
2 * 3, één token verder is ** 
**-operator heeft voorrang op *-operator, 
ga door met ** operator 

1 + 2 * 3 ** 3 Tokens 
1 + 2 * 3 ** 3 
 
3 ** 3 
substitueer met 27 

1 + 2 * 3 ** 3 Tokens: 
1 + 2 * 27 
 
2 * 27 
substitueer met 54 

1 + 2 * 3 ** 3 Tokens: 
1 + 54 
 
1 + 54 
Substitueer met 55 

1 + 2 * 3 ** 3 Tokens: 
55 
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Code Uitvoerder 

6 + 5 ** 2 * 4 Tokens: 
6 + 5 ** 
 
**-operator heeft voorrang op +-operator 

6 + 5 ** 2 * 4 Tokens: 
6 + 5 ** 2 * 
 
*-operator heeft geen voorrang op 
**-operator 
 
substitueer 5 ** 2 met 25 

6 + 5 ** 2 * 4 Tokens 
6 + 25 
 
Kijk weer een token verder! Begin met lezen 
in de code, ná het 25 token. 
 
Tokens 
6 + 25 *  
 
*-operator heeft voorrang op +-operator 

6 + 5 ** 2 * 4 Tokens: 
6 + 25 * 4 
 
substitueer 25 * 4 met 100 

6 + 5 ** 2 * 4 Tokens: 
6 + 100 
 
substitueer 6 + 100 met 106 

6 + 5 ** 2 * 4 Tokens: 
100 
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Code Uitvoerder 

2 * 4 * 3 ** 2 ** 2 Tokens: 
2 * 4 * 
 
*-operator heeft geen voorrang op 
*-operator, 
substitueer 2 * 4 met 8 

2 * 4 * 3 ** 2 ** 2 Tokens: 
8 * 3 ** 
 
**-operator heeft voorrang op *-operator 

2 * 4 * 3 ** 2 ** 2 Tokens 
8 * 3 ** 2 ** 
 
**-operator heeft voorrang op 
**-operator 

2 * 4 * 3 ** 2 ** 2 Tokens: 
8 * 3 ** 2 ** 2 
 
 
substitueer 2 ** 2 met 4 

2 * 4 * 3 ** 2 ** 2 Tokens: 
8 * 3 ** 4 
 
substitueer 3 ** 4 met 81 

2 * 4 * 3 ** 2 ** 2 Tokens: 
8 * 81 
 
substitueer 8 * 81 met 648 

2 * 4 * 3 ** 2 ** 2 Tokens: 
648 

 

Maak opdrachten 1 tot en met 4 
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Hoofdstuk 3 - Opdracht 1 

 
Je gaat handmatig deze code uitvoeren. Let op operator presedence! 
Elke keer dat er substitutie plaatsvindt (een operator wordt geëvalueerd), schrijf je op de 
volgende regel het resultaat. Er is een nieuw token ontstaan: geef met haakjes aan welk 
gebied van de code bij dit token hoort. 
De eerste regel is voorgedaan. 
 
a) 

5 + 37 - 3 * 9 - 2 ** 3 

( 42 ) - 3 * 9 - 2 ** 3 

( 42 ) - ( 27 ) - 2 ** 3 

( 42 ) - ( 27 ) - ( 8 ) 

(   15   ) - ( 8 ) 

(       7   ) 
 
b) 

1.5 * 3 ** 1 ** -2 ** 2 - 100 

1.5 * 3 ** 1 ** ( 4 ) - 100 

1.5 * (   1   ) - 100 

1.5 * ( 3     ) - 100 

( 4.5       ) - 100 

(         -95.5 ) 
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