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1 Abstract

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe een lessenreeks, voor het vak wiskunde, kan bijdragen aan omge-
vingsgericht leren binnen een Brainportschool. Hierbij ligt een speciale focus op het meten van diep leren
bij leerlingen en aspecten van motivatie van leerlingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een HAVO 4
wiskunde D klas, met daarin 9 leerlingen. Vooraf aan het onderzoek bleken leerlingen niet gecontroleerd
gemotiveerd te zijn voor het vak wiskunde, al waren de leerlingen wel gematigd autonoom gemotiveerd
voor het vak wiskunde. Leerlingen gaven aan voorafgaand aan het onderzoek binnen het vak wiskunde
niks te doen met omgevingsgericht leren, wat werd bevestigd door de docenten wiskunde op verschil-
lende Brainportscholen. Ook blijkt dat leerlingen voorafgaand aan het onderzoek niet goed wisten wat
Brainportonderwijs inhoudt en hoe de verschillende pijlers van Brainportscholen worden ingezet om hun
onderwijs te verbeteren. Wel gaven leerlingen aan het vak wiskunde over het algemeen belangrijk en
nuttig te vinden. Na het uitvoeren van de lessenreeks gaven leerlingen aan dat ze het project erg leuk
en nuttig vonden, dat ze een nieuwe tak van de wiskunde hebben gezien en dat programmeren zeker een
onderdeel is dat aan het curriculum toegevoegd moet worden. De intrinsieke motivatie van de leerlingen
is lichtelijk verhoogd, echter is dit geen significant verschil. Leerlingen hebben echter wel veel diepe
leeractiviteiten uitgevoerd en zijn op hun eigen niveau gegroeid binnen het actuele onderdeel program-
meren. Door zelf te hebben bepaald wat zij mochten programmeren, hebben de leerlingen allen een app
ontwikkeld die de toepasbaarheid van de wiskunde naar boven liet komen in een onderwerp dat aansluit
bij hun eigen interesses en beleefwereld.
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2 Introductie

Het onderzoek dat is uitgevoerd heeft zich gericht op Brainportonderwijs, waarbij een speciale focus lag
op de pijler omgevingsgericht leren binnen het vak wiskunde. De verschillende pijlers van Brainporton-
derwijs zijn te vinden in figuur 1. Wat Brainportonderwijs en omgevingsgericht leren precies betekent,
wordt later duidelijk.

Figuur 1: De 6 pijlers van een Brainportschool (Organisatie Brainportscholen, 2017).

In mijn huidige visie staat beschreven: “In het wiskundeonderwijs krijgen leerlingen veelal te maken met
voor leerlingen vaak lastige theorie, terwijl de eenvoudige toepassingen achterwege worden gelaten. Leer-
lingen begrijpen hierdoor vaak niet hoe wiskunde gebruikt kan worden in dagelijkse problemen. Zodra
dit voor leerlingen duidelijker wordt, kan in mijn ogen de toepasbaarheid van de wiskunde in de praktijk
vergroot worden. Het zou mooi zijn als op deze manier problemen in de wereld verholpen zouden kunnen
worden met een wiskundige aanpak.”

Niet alleen in mijn opinie zouden meer werknemers met een wiskundige achtergrond moeten worden
opgeleid, maar dit blijkt ook uit de cijfers die uit onderzoek leidden. Er blijkt namelijk dat internatio-
naal een flink tekort aan werknemers met een bèta-achtergrond is (European Commission, 2004; Lacey &
Wright, 2009; OECD, 2008). Het percentage bèta-afgestudeerden in Nederland is, vergeleken met andere
landen laag (Vaessen et al., 2015). Veel maatschappelijke problemen worden door burgers daardoor nog
gediscussieërd op basis van emoties en meningen, in plaats van op basis van onderzoeksresultaten (Vaes-
sen et al., 2015). Om aan de economische en maatschappelijke behoefte te voldoen is de ambitie van het
Masterplan Bèta en Technologie om het percentage afgestudeerden in de bèta- en technologievakken van
de 25% in 2011 te laten stijgen naar 40% in 2025 (Vaessen et al., 2015).

Veel studies wijzen erop dat interesse voor de bètavakken afneemt tijdens de middelbareschoolleeftijd
(Frenzel et al., 2010; Osborne et al., 2003; Potvin & Hasni, 2014). Talent en intrinsieke motivatie lijken
vaak verloren te gaan als leerlingen niet voldoende worden uitgedaagd (Vaessen et al., 2015). Onder
andere om dit talent en deze intrinsieke motivatie aan te blijven wakkeren worden de curricula in het
onderwijs regelmatig herzien (Dekker, 2016). De examens in het voortgezet onderwijs zijn, sinds de laat-
ste herziening, steeds meer gebaseerd op contexten in leefwereld, maatschappij, beroep of wetenschap
(Kortland, 2006). Leermethoden worden daarop aangepast (Driessen & Meinema, 2003). Een echte
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samenwerking met het bedrijfsleven ontbreekt hier echter vaak nog. Ik verwacht dat het betrekken van
het bedrijfsleven in het wiskundeonderwijs kan helpen om de intrinsieke motivatie in de wiskunde bij
leerlingen terug te winnen en wellicht talenten te ontdekken (Brouwer et al., 2011).

Met behulp van de pijler omgevingsgericht leren binnen Brainportonderwijs kan in mijn ogen deze link
met het bedrijfsleven gelegd worden (Organisatie Brainportscholen, 2017). Zij krijgen in dit project veel
vrijheid in wat zij gaan maken en leren, iets wat in de toekomst erg nuttig voor ze gaat zijn, terwijl ze
er vóór dit project nog niet mee bekend waren.

Daarnaast verwacht ik dat leerlingen dieper zullen leren door omgevingsgericht leren in te zetten in het
curriculum (Kloek, 2017). Het niveau van het project ligt vrij hoog en er is zijn vaak meerdere manieren
om tot een oplossing te komen. Leerlingen moeten daardoor hun eigen weg vinden en zelf tot oplossingen
moeten komen voor de problemen die zij onderweg tegen gaan komen. Dit onderzoek richt zich daarom
op het bijdragen aan omgevingsgericht leren binnen Brainportscholen, met betrekking tot het vergroten
van de intrinsieke motivatie en het diep leren van leerlingen. In dit verslag worden eerst belangrijke
termen (Vak Wiskunde, Brainport, Leeromgevingen, Diep leren, Motivatie en Lessenreeks), nodig voor
het onderzoek, omschreven. Daarna worden de hoofd- en deelvragen geformuleerd, waarna vervolgens de
onderzoeksmethode wordt beschreven en de doelstellingen van het onderzoek duidelijk worden gemaakt.
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3 Literatuuronderzoek

3.1 Vak wiskunde

Ter introductie worden een aantal kenmerken van het vak wiskunde besproken, aangezien dit onderzoek
wordt uitgevoerd voor het vak wiskunde. Zoals algemeen bekend is wiskunde een formele wetenschap,
waarbij onder andere getallen, structuren en patronen worden bestudeerd (Wikipedia-bijdragers, 2018).
Op de middelbare school (in Nederland) wordt het vak wiskunde bij elk niveau gegeven (MAVO, HAVO
en VWO). Vaak is wiskunde een verplicht vak in zowel de onderbouw als bovenbouw. Soms echter
mogen leerlingen in de bovenbouw zelf kiezen of zij wiskunde als vak kiezen. Dit is alleen mogelijk
wanneer een leerling op het MAVO zit of wanneer de leerling het C&M (Cultuur en Maatschappij)
profiel heeft gekozen op het HAVO. Op het HAVO en het VWO kunnen leerlingen vanaf de bovenbouw
twee (soms drie) (en heel af en toe vier) verschillende soorten wiskunde kiezen: wiskunde A of B (of D
of C). Wiskunde C behandelt de wiskunde basisvaardigheden die nodig zijn in de praktijk. Wiskunde
A richt zich meer op het behandelen van simpele toepassingen binnen de wiskunde met behulp van
onder andere onderwerpen als statistiek en kansrekening. Er wordt hier dus voornamelijk gewerkt met
functies, waarbij leerlingen moeten begrijpen hoe zij deze functies moeten toepassen. Wiskunde B focust
zich meer op de theoretische wiskunde. Naast het feit dat leerlingen werken met functies, moeten zij
ook de achtergrond van bepaalde functies begrijpen en ze zelf kunnen produceren. Onderwerpen zoals
differentiëren/integreren, goniometrie en meetkunde komen terug is wiskunde B. Wiskunde D gaat nog
dieper op de wiskundige theorie in. Leerlingen worden klaargestoomd om te denken op een universitair
niveau en leren onder andere hoe zij diepere wiskundige theoriën kunnen bewijzen.

3.2 Brainport

Brainport staat voor een innovatieve technologieregio van wereldformaat waar oplossingen bedacht wor-
den voor maatschappelijke problemen (Brainport Eindhoven, 2018). De gedachte van de Brainport regio
is: “kennis delen leidt tot kennisvermenigvuldiging” (Brainport Eindhoven, 2018). Op een aantal scholen
uit de Brainport regio zijn ze ook te werk gegaan met deze gedachte, door als ‘’Brainportschool” te functi-
oneren. Er is een samenwerkingsverband tussen de verschillende Brainportscholen en de Brainport regio.
Een Brainportschool staat voor het aanbieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de wereld van
morgen, waarin een lerend leven essentieel is (Organisatie Brainportscholen, 2017). De school richt zich
daarbij sterk op de omgeving en werkt samen met externe partijen uit de regio (Organisatie Brainport-
scholen, 2017). Het regionale bedrijfsleven wordt op de Brainportscholen betrokken bij het onderwijs,
door middel van projecten, excursies en gastlessen voor leerlingen (Organisatie Brainportscholen, 2017).
Het gaat op Brainportscholen niet alleen om het integreren van technologie in het curriculum, maar
ook om maatschappelijke problematiek rondom bijvoorbeeld zorg, energie, veiligheid en mobiliteit en
persoonlijke ontwikkeling (Organisatie Brainportscholen, 2017). Brainportscholen richten zich op een
aantal pijlers:

• Omgevingsgericht leren. Betrokkenheid, motivatie en verantwoordelijk nemen zijn bepalend voor
het succes van een leerling. Deze eigenschappen worden gestimuleerd door het betrekken van
de buitenwereld in de lesstof. Door ervaringen met bedrijven en andere organisaties in de regio
ontdekken leerlingen waar hun interesses, kwaliteiten en talenten liggen. Ook biedt de koppeling
met de praktijk leerlingen de mogelijkheid om andere vaardigheden te leren dan binnen de reguliere
lesstof het geval is. Door middel van verschillende projecten wordt de lesstof aan echte problemen
verbonden. Leerlingen worden op deze manier bewuster van de omgeving waarin zij wonen en
weten zo beter hoe zij daar in de toekomst aan bij kunnen dragen (Organisatie Brainportscholen,
2017). Een voorbeeld van wat Brainportscholen op dit moment organiseren is bijvoorbeeld een
Dutch Technology Tour in DTW: bedrijfsbezoeken op enkele hotspots.

• 3.O Leren. 3.O leren staat voor ondernemend, onderzoekend en ontwerpend leren. 3.O leren houdt
in dat er van leerlingen verwacht wordt dat zij van nature nieuwsgierig zijn. Leerlingen leren op
Brainportscholen een ondernemende houding aan, ze leren hoe ze zelf actief kennis vergaren en ze
leren onderzoeks- en ontwerpvaardigheden te ontwikkelen. Bovendien leren ze op een wetenschap-
pelijke manier naar realistische vraagstukken te kijken (Organisatie Brainportscholen, 2017).
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• 21st Century Skills. De wereld anno nu vraagt hele andere, nieuwe vaardigheden van de toe-
komstige generatie: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking,
informatie vaardigheden, ICT-basis vaardigheden, media wijsheid, communiceren, samenwerken,
sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering (Organisatie Brainportscholen, 2017). Op Brain-
portscholen staan deze vaardigheden centraal om leerlingen zo voor te bereiden op een lerend leven.

• Internationalisering. Voor leerlingen op Brainportscholen is het belangrijk zich voor te bereiden
op het leven en samen te werken in een internationale omgeving (Organisatie Brainportscholen,
2017). Er wordt binnen Brainportscholen daarom veel aandacht besteed aan taalvaardigheid,
intercultureel bewustzijn en internationale samenwerking en communicatie. Voorbeelden van in-
ternationalisering zijn de Young Summer School en the Class of Excellence, beide programma’s
georganiseerd en opgezet door de organisatie achter de Brainportscholen.

• Leren op maat. Elk kind heeft de vrijheid nodig bij het maken van de keuze voor en het verwerken
van lesstof, om zo zijn eigen leren te kunnen én leren sturen. Brainportscholen richten zich er
daarom op om talenten van elke leerling te herkennen en daarop in te spelen. Brainportscholen
werken toe naar een situatie dat leerlingen kunnen leren vanuit hun eigen leervragen en -behoeften.
Er wordt hierbij gelet op drie basisbehoeften van leerlingen: competentie (’ik ben iemand die iets
kan’), verbondenheid (’ik leer graag in een veilige en vertrouwde omgeving’) en autonomie (’ik ben
zelfstandig en krijg ruimte om het op mijn manier aan te pakken’) (Organisatie Brainportscholen,
2017).

• Co-creatie. Elke Brainportschool heeft medewerkers die zich intensief bezighouden met innovatieve
leermethodes en nieuwe mogelijkheden. Het doel hierachter is dat Brainportscholen meer vaart
kunnen zetten achter onderwijsvernieuwing. Elke Brainportschool levert daar, door een eigen
identiteit, een unieke bijdrage aan (Organisatie Brainportscholen, 2017).

Let wel op dat deze theorie beweringen zijn van Brainportscholen, zonder theoretische onderbouwing.
Deze pijlers zijn namelijk de doelstellingen van Brainportscholen, samengesteld middels good-practices.

3.3 Leeromgevingen

Onder leeromgevingen kunnen we het samenspel van alle maatregelen, materialen en begeleidingsvor-
men verstaan die erop gericht zijn het leren van mensen te faciliteren (Simons, 1999). Twee vormen van
leeromgevingen zijn krachtige leeromgevingen en authentieke leeromgevingen. De Corte (1990) schreef
over krachtige leeromgevingen het volgende: “zulke omgevingen laten enerzijds voldoende ruimte voor
het zelfstandig exploreren van leertaken en projecten in wisselwerking met medeleerlingen, maar bie-
den tegelijk voldoende systematische begeleiding rekening houdend met individuele mogelijkheden en
behoeften van elke leerling.”. Er zijn zes kenmerken van krachtige leeromgevingen volgens Lodewijks
(1993):

• Ze moeten compleet en rijk zijn.

• Ze moeten uitnodigen tot activiteit.

• Ze moeten realistisch zijn of tenminste ergens naar verwijzen.

• Ze moeten modellen bevatten en voorzien van coaching.

• Ze moeten de navigatie langzamerhand overlaten aan de lerende.

• Ze moeten systematisch het besef van eigen bekwaamheid bij de leerling ontwikkelen.

Volgens Martens et al. (2002) zijn de voornaamste kernmerken van een authentieke leeromgeving (deels
afgeleid van Pierce & Jones (1998) en Herrington & Oliver (2000)) de volgende:

• Het gaat meestal om complexe taken en opdrachten.
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• De opdrachten en taken zijn zo authentiek mogelijk, dat wil zeggen, ze lijken op het feitelijke
beroepsveld en wekken daarom interesse op die leidt tot verhoogde motivatie (Bastiaens & Martens,
2000).

• Begrip wordt gevormd via exploratief gedrag.

• De leeromgeving is gericht op zelfstandig leren waarbij de docent de rol van facilitator of begeleider
op afstand inneemt; er wordt meer autonomie bij de lerenden gelegd.

• Er moet voldoende ondersteuning geboden worden om de nieuwe, meer zelfstandige werkvormen,
mogelijk te maken.

• Er kan sprake zijn van samenwerking in heterogene studentgroepen.

Eén van de pijlers van Brainportscholen is, zoals zojuist besproken, omgevingsgericht leren. Zoals be-
sproken in paragraaf 3.2, richten zij zich hiermee voornamelijk op het betrekken van de buitenwereld
in de lesstof. Brainportscholen hopen door ervaringen met bedrijven en andere organisaties in de regio
dat leerlingen ontdekken waar hun interesses, kwaliteiten en talenten liggen, waardoor leerlingen beter
weten weten hoe zij in de toekomst kunnen bijdragen aan de ontwikkeling in de omgeving (Organisatie
Brainportscholen). Om deze doelen te bereiken is het van belang om te zorgen dat de school zorgt voor
een krachtige en authentieke leeromgeving: leerdoelen zijn opgesteld, er wordt vakoverstijgend gewerkt,
opdrachten zijn authentiek en relevant, er zijn mogelijkheden tot zelfstandig leren en samenwerken en
de docent biedt coaching en feedback.

3.4 Diep leren

Ik verwacht dat met behulp van omgevingsgericht leren contexten binnen de wiskunde duidelijker worden
voor leerlingen, omdat er op deze manier voor leerlingen betekenis wordt gegeven aan de te leren theorie.
Op deze manier verwacht ik, in samenwerking met het bieden van een krachtige en authentieke leerom-
geving, dat diep leren bij leerlingen worden bevorderd. Diep leren wordt over het algemeen gedefinieerd
als betekenisvol leren: leren waarbij de leerling nieuwe kennis en vaardigheden bewust integreert in de
kennis en vaardigheden die de leerling al bezit (Koopman, 2017). Cognitieve leeractiviteiten (verwerken
van informatie) worden uitgevoerd door de leerling om tot diep leren te komen (Koopman, 2017). Diepe
cognitieve leeractiviteiten komen tot uiting in (Vermunt & Verloop, 1999):

• Relateren en structureren. Relaties leggen tussen leerinhouden, informatie structureren, informatie
koppelen aan voorkennis, hoofd- en bijzaken bepalen, verklaren, oorzaak-gevolg bepalen, begrijpen,
vergelijken, analogieën zoeken, samenvatten (Vermunt, & Verloop, 1999).

• Kritisch verwerken. Een gedachtegang proberen te volgen, informatie op waarde schatten, zich
afvragen of iets klopt, nadenken over of ze het eens zijn met wat de docent vertelt, hun mening
geven, argumenten aandragen, discussiëren, de kwaliteit van bronnen inschatten, opvattingen/-
bronnen vergelijken (Vermunt & Verloop, 1999).

• Concreet verwerken. Zich voorstellingen maken bij wat ze lezen, koppelen aan eigen ervaringen,
praktische betekenis zoeken, een praktisch probleem oplossen, toepassen, nadenken over toepas-
singen, zich een concrete voorstelling maken, een praktisch voorbeeld geven (Vermunt & Verloop,
1999).

Hoe actief de leerling zelf is bij het reguleren van leren draagt ook bij aan het diep leren van de leerling
(Vermunt & Verloop, 1999). Dit wordt zelfsturing genoemd. Zelfsturing kan op de volgende manieren
tot stand komen (Vermunt & Verloop, 1999):

• Oriënteren / plannen. Voorkennis activeren, een planning maken, een opdracht eerst goed door-
lezen, een doel stellen, keuzes maken (over wat te doen & hoe), luisteren naar een introductie
(Vermunt & Verloop, 1999).
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• Monitoren en diagnosticeren. Hun voortgang bewaken (of: de voortgang van medeleerlingen),
een (tussen)toets maken, toetsvragen bedenken, zich afvragen: snap ik het? Ben ik ver genoeg
(Vermunt & Verloop, 1999)?

• Bijsturen. Zelf / samen oplossingen voor problemen bedenken, luisteren naar extra uitleg, hulp
vragen om daarna verder te kunnen werken (Vermunt & Verloop, 1999).

• Evalueren. Bevindingen vergelijken met medeleerlingen, nakijken, reflecteren, (peer)feedback vra-
gen, een voorbeeldtoets maken (Vermunt & Verloop, 1999).

3.5 Motivatie

Vaak wordt gesuggereerd dat diepe leeractiviteiten leiden tot meer motivatie bij leerlingen. Motivatie
is datgene wat een individu tot bepaald gedrag drijft (Wikipedia-bijdragers, 2018). Motivatie kan vol-
gens Deci & Ryan (2002) gezien worden als een continuüm. Het ene uiterste is demotivatie, waarin
passief wordt gehandeld en waarbij regulatie vrijwel afwezig is (non-regulatie). Het andere uiterste is
intrinsieke motivatie, met intrinsieke regulatie en zelfsturend gedrag (Deci & Ryan, 2002). Gedrag is
intrinsiek gemotiveerd als het van binnenuit komt; de voldoening ligt in het gedrag zelf (Eikelenboom,
2012). Tussen deze twee uitersten zit extrinsieke motivatie in vier vormen van regulatie. Extrinsieke
motivatie is motivatie die komt van buitenaf, het gedrag is gericht op een externe consequentie zoals geld
of goedkeuring (Eikelenboom, 2012). De vier vormen van extrinsieke motivatie zijn externe regulatie,
regulatie door introjectie, regulatie door identificatie en regulatie door integratie (Deci & Ryan, 2002).
Bij externe regulatie komt vrijwel alles nog van buiten, het gedrag wordt gestuurd door beloning en
straf (Eikelenboom, 2012). Bij regulatie door introjectie komt wat van buiten gevraagd wordt meer in
balans met de eigen persoonlijkheid (Eikelenboom, 2012). Er is veel externe sturing nodig, bijvoorbeeld
vanwege onzekerheid. Bij regulatie door identificatie is er sprake van identificatie met het te vertonen
gedrag omdat dit als persoonlijk belangrijk wordt ervaren: minder controle en meer intrinsieke motivatie
(Eikelenboom, 2012). Bij regulatie door integratie is er alleen nog sprake van extrinsieke motivatie om-
dat het gedrag gericht is op het behalen van een bepaalde opbrengst, een soort beloning (Eikelenboom,
2012). Wat Deci & Ryan (2002) ook stellen is dat deze verschillende vormen ook tegelijkertijd bij een
leerling kunnen voorkomen.

Een aantal factoren zijn van invloed op intrinsieke motivatie:

• De basisbehoefte aan autonomie (de perceptie om het gedrag zelf te mogen bepalen, vanuit eigen
interesses en waarden) wordt bëınvloed door hoe een gebeurtenis binnenkomt bij de persoon in
kwestie. Als deze ervaren wordt als een bëınvloeding en controle van buitenaf neemt de intrinsieke
motivatie af (Eikelenboom, 2012).

• Een gebeurtenis van buitenaf kan de basisbehoefte aan competentie (het gevoel effectief te zijn
in de voortdurende interactie in de sociale omgeving en het ervaren van de mogelijkheid om de
eigen capaciteiten te benutten) bevorderen of verminderen, en daarmee de intrinsieke motivatie
(Eikelenboom, 2012).

• Ook de basisbehoefte ‘verbondenheid’ (het gevoel verbonden te zijn met anderen, van zorgen en
verzorgd worden, van ergens toe behoren) is van invloed op intrinsieke motivatie (Eikelenboom,
2012).

3.6 Lessenreeks

Voor dit onderzoek is een lessenreeks ontwikkeld, met als doel omgevingsgericht leren binnen Brain-
portscholen te bevorderen en op deze manier leerlingen diep te laten leren en te motiveren. Voor deze
lessenreeks is gezocht naar een probleem binnen de omgeving van de leerlingen, waarbij wiskunde een
centrale rol speelt in het oplossen van het probleem. De lessenreeks bestaat uit 8 aaneensluitende wis-
kundelessen. De wiskundige theorie die toegepast wordt, sluit aan bij de kennis en vaardigheden van de
leerlingen en bij het curriculum binnen het vak wiskunde D op de middelbare school.
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Binnen de lessenreeks werd er van de leerlingen verwacht dat zij een klein onderzoek doorlopen. Zij kregen
de probleemstelling en de onderzoeksvragen. Zij moesten echter zelf (literatuur) onderzoek doen naar het
onderwerp dat zij kozen. Vervolgens zijn zij hier de juiste wiskundige theorie aan gaan koppelen om zo
een oplossing voor het probleem te vinden. Leerlingen hebben hun resultaten en conclusies gerapporteerd
en op basis hiervan (gecombineerd met het eindproduct) krijgen zij een cijfer voor hun werk. Verwacht
wordt dat leerlingen in groepen van 4 werken.
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4 Hoofdvraag, deelvragen en doelstellingen

4.1 Hoofdvraag en deelvragen

Hoe kan een lessenreeks, voor het vak wiskunde, bijdragen aan omgevingsgericht leren binnen een
Brainportschool?

Welke diepe leeractiviteiten worden bij leerlingen aangewakkerd middels een lessenreeks, die zich
richt op omgevingsgericht leren bij het vak wiskunde op een Brainportschool?

Welke aspecten van motivatie worden bij leerlingen op gang gebracht door een lessenreeks, die zich
richt op omgevingsgericht leren bij het vak wiskunde op een Brainportschool?

4.2 Doelstellingen

Na het uitvoeren van het onderzoek verwacht ik dat:

• Leerlingen inzien hoe wiskunde toegepast kan worden om maatschappelijke problemen op te lossen

• Leerlingen gemotiveerder zijn en meer diepe leeractiviteiten uitvoeren tijdens de wiskunde lessen,
wanneer omgevingsgericht leren in de les is betrokken

• Leerlingen begrijpen waarom het wiskundig curriculum belangrijk is om hen voor te bereiden hun
kennis toe te gaan passen in de maatschappij (diep leren)

• Het voor leerlingen duidelijk is wat omgevingsgericht leren inhoudt en hoe dit binnen Brainport-
scholen aan bod komt

• Brainportscholen beter weten hoe zij de pijler omgevingsgericht leren in kunnen zetten in middel-
baar onderwijs en dit ook daadwerkelijk vaker gaan toepasssen in het onderwijssysteem
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5 Onderzoeksmethode

5.1 Leerlingen

Het onderzoek is uitgevoerd in de enige HAVO 4 wiskunde D klas op de school, waar het onderzoek is
uitgevoerd. Officieel bestaat deze klas uit 8 leerlingen, maar één leerling hoorde over het project en heeft
gevraagd of hij tijdens deze lessenreeks de lessen wiskunde D bij mocht wonen, zodat hij het project ook
uit kon voeren. Ook deze leerling zit in HAVO 4. Hierdoor bestaat de groep waar het onderzoek mee is
uitgevoerd uit 9 leerlingen. De leerlingen zijn allemaal jongens tussen de 15 en 17 jaar.

5.2 Onderzoeksmaterialen

In dit onderzoek wordt onderzoek gedaan naar verschil in motivatie en diep leren van leerlingen en in
verschil in opvatting over de toepasbaarheid van de wiskunde bij leerlingen. Hiervoor zijn verschillende
gevalideerde vragenlijsten gebruikt, waar later op teruggekomen wordt. Daarnaast is voor de lessenreeks
er een instructieboekje ontwikkeld. In dit instructieboekje staan alle belangrijke zaken omtrent het
project (zoals een opdrachtbeschrijving, de toetsing en de voorwaarden voor het eindproduct), een stuk
theorie uitleg per les en oefenopdrachten aansluitend bij de theorie. Per les is er gebruik gemaakt van
het DigiBord, om uitleg te geven over de theorie. Verder is er gebruik gemaakt van de websites https://
playcode.io/online-javascript-editor en https://expo.io/ om te oefenen met de programmeren
en de eindopdracht uit te voeren. Tijdens de lessen zat een observant in het lokaal om het diepe leren van
leerlingen te observeren middels een observatiekader (Koopman, M., 2017). Ook is er gebruik gemaakt
van audiorecorders per groep om de gesprekken tussen de leerlingen terug te luisteren om diep leren te
kunnen meten.

5.3 Procedure

Voorafgaand aan het onderzoek wordt onderzoek gedaan naar opdrachten binnen de sectie wiskunde
omtrent de pijler omgevingsgericht leren binnen een Brainportschool. Wanneer deze gevonden wordt,
zal een case study worden uitgevoerd. Een aantal (2 tot 4) lessen wordt bijgewoond waarin een Brainport
opdracht gebruikt wordt tijdens het leste geven. Hierbij worden een aantal aspecten geobserveerd: doel-
stelling les/opdracht, verloop van de les, onderdelen van les/opdracht, samenhang tussen de onderdelen
en betrekkingen met de externe omgeving.

Hierna wordt het literatuuronderzoek uitgebreid. Er wordt verdiept in Brainportonderwijs en de pijler
omgevingsgericht leren. Daarnaast wordt ook literatuuronderzoek gedaan naar motivatie en diep leren
en hoe dit in het onderwijs bevorderd kan worden.

Het onderzoek gaat daarna van start. Metingen worden uitgevoerd, waarbij kwalitatieve en kwanti-
tatieve dataverzamelingsmethoden worden gecombineerd (van ‘t Riet, et al., 2011). De vragenlijsten,
waarvan het onderwerp later in dit verslag duidelijk wordt gemaakt, worden afgenomen. De resultaten
van de vragenlijsten worden onderbouwd middels observaties. Er worden gevalideerde vragenlijsten ge-
bruikt uit eerdere onderzoeken, die beschikbaar zijn gesteld via internet, om zo de betrouwbaarheid van
de resultaten te vergroten. Leerlingen worden via de mail uitgenodigd om de vragenlijsten in te vullen.
Voor het onderzoek worden de leerlingen uit één klas (4e klas) van het HAVO uitgenodigd deel te nemen.
De school, waar het onderzoek is uitgevoerd, is een Brainportschool.

Voorafgaand aan het uitvoeren van de lessenreeks wordt de eerste vragenlijst afgenomen bij de desbe-
treffende klas. Er is aan de leerlingen tijdens de les gevraagd om hun medewerking aan het gesprek,
waarbij verteld is dat hun data anoniem wordt verwerken in de rapportage. Alle leerlingen gingen hier-
mee akkoord. De vragenlijst bestaat uit 4 onderdelen met ieder een eigen doel.

Deel 1: Persoonlijke gegevens
De leerling wordt gevraagd naar de volgende persoonlijke gegevens: schoolnaam, leerlingnummer, leef-
tijd, geslacht, leerjaar, leerniveau.
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Deel 2: Motivatie
De leerling wordt gevaagd om een cijfer te geven (tussen de 1 en de 10) voor hun motivatie voor het
vak wiskunde op dat moment. Ook wordt hen een lijst met een 5 punts Likertschaal van ‘Volledig mee
oneens’ tot ‘Volledig mee eens’ gegeven met stellingen die te maken hebben met hun motivatie voor het
vak wiskunde. Deze vragenlijst is gebaseerd op de SRQ Self-reporting Questionnaire (SRQ) vragenlijst
uit Deci & Ryan (2002).

Deel 3: Brainportonderwijs
Een lijst met een 5 punts Likertschaal van ‘Volledig mee oneens’ tot ‘Volledig mee eens’ wordt aan de
leerlingen gegeven met stellingen om te meten hoe zij Brainportonderwijs (met speciale focus op de pijler
omgevingsgericht leren) ervaren, om zo meer te leren over hoe mijn onderzoek kan bijdragen aan het
inzetten van de pijler omgevingsgericht leren. Deze vragenlijst wordt gebaseerd op de subschalen Auto-
nomie Support en Behoeftevervulling van de vragenlijst uit Deci & Ryan (2002)en de subschaal Personal
Relevance uit de vragenlijst van Constructivist Learning Environment Survey (CLES). Daarna volgt
een open vragenlijst. Hier staan acht vragen, alle gericht op één bepaalde pijlers die Brainportscholen
nastreven. Deze acht vragen worden ook gegeven aan leerlingen van andere klassen. Op deze manier
kan uiteindelijk een beeld geschetst worden over hoe de school, waar het onderzoek is uitgevoerd, op dit
moment de pijlers van Brainportscholen inzet.

Deel 4: Toepasbaarheid van wiskunde
Een lijst met een 5 punts Likertschaal van ‘Volledig mee oneens’ tot ‘Volledig mee eens’ wordt aan de
leerlingen gegeven met stellingen over hoe de wiskundige onderwerpen die op school aangeboden worden
terug te vinden zijn in hun dagelijkse omgeving, om zo meer te leren over hoe toepasbaar leerlingen
de wiskunde op dat moment vinden. Deze vragenlijst is gebaseerd op de subschaal Personal Relevance
van de vragenlijst van CLES en de subschaal waarde/Nut van de vragenlijst van Intrinsic Motivation
Inventory (IMI). De vragen van Personal Relevance gingen in deel 4 niet over alle lessen op school, zoals
in deel 3, maar speciek over de lessen voor het vak wiskunde.

Wat opvallend is, is dat de subschaal Personal Relevance van de vragenlijst van CLES twee maal wordt
gebruikt. In deel 3: Brainportonderwijs van de vragenlijst gaan de vragen van de subschaal Personal
Relevance over of zij alle lessen op school over het algemeen als persoonlijk relevant ervaren. Brain-
portonderwijs wordt namelijk schoolbreed ingezet, niet alleen bij de wiskunde lessen. Hier noemen we
subschaal met vragen over Personal Relevance ‘PR-A’. In deel 4: Toepasbaarheid van wiskunde van de
vragenlijst gaan de vragen van de subschaal Personal Relevance over zij de wiskunde lessen op school
over het algemeen als persoonlijk relevant ervaren. Dit deel van de vragenlijst verdiept zich echt alleen
in de wiskunde lessen en wil iets zeggen over hoe de wiskunde lessen iets bijdragen aan de blik van
leerlingen op de toepasbaarheid van de wiskunde. Of zij de overige lessen op school als persoonlijk
relevant ervaren, is in dit deel van de vragenlijst onbelangrijk. Hier noemen we subschaal met vragen
over Personal Relevance ‘PR-B’. Eén van de vragen uit subschaal PR-A luidt bijvoorbeeld: ‘De docenten
op school stimuleren leerlingen om ongebruikelijke dingen uit te proberen.’. In subschaal PR-B wordt
deze vraag op de volgende manier gesteld: ‘De wiskunde docent stimuleert leerlingen om ongebruikelijke
dingen uit te proberen.’

Deel 3: Brainportonderwijs van deze vragenlijst is ook bij andere leerlingen afgenomen, in totaal bij 56
leerlingen (de 9 leerlingen die deelnemen aan het gehele onderzoek en bij nog 47 andere leerlingen), om
zo een beeld te kunnen scheppen over hoe zij Brainportonderwijs nu terugzien in hun onderwijs. De 47
leerlingen hebben deze vragenlijst eenmalig ingevuld (zij zijn geen deelnemer aan het onderzoek en dus
kan alleen een nulmeting bij hen uitgevoed worden).

Een aantal voorwaarden worden opgesteld om de bruikbaarheid van de vragenlijst te verzekeren:

• De persoonlijke gegevens zijn ingevuld

• Maximaal 10% van de antwoorden op open vragen (naast de persoonlijke gegevens) ontbreekt.
De vragenlijst wordt online afgenomen via Google Formulieren. Elke Likertschaal vraag moet in
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deze vragenlijst verplicht door de leerling worden ingevuld, anders kunnen zij niet doorgaan naar
de volgende vraag. Het is daarom niet mogelijk antwoorden op Likertschaal vragen te missen.
Wanneer het percentage aan missing data < 10%, dan is dit percentage verwaarloosbaar klein
(Dong & Peng, 2013).

• De antwoorden op stellingen zijn normaal verdeeld

Na het afnemen van de vragenlijst wordt er opnieuw literatuuronderzoek uitgevoerd. Er wordt onder-
zoek gedaan naar toepassingen binnen de wiskunde in de omgeving en naar het stimuleren van diepe
leeractiviteiten en motivatie bij leerlingen. Dit onderzoek dient ter voorbereiding op het samenstellen
van de lessenreeks.

Op basis van de resultaten van de nulmeting wordt de lessenreeks ontwikkeld en uitgevoerd. Zoals
eerder genoemd wordt er gefocusd op omgevingsgericht leren, waarbij een duidelijke link wordt gelegd
naar wiskundige toepasbaarheid. Er wordt contact gelegd met een bedrijf, om samen te werken en een
realistisch probleem te gebruiken in de opdracht. Er wordt gelet op het bevorderen van diepe leeractivi-
teiten en motivatie bij leerlingen tijdens het maken van de lessenreeks. Leerlingen gaan in groepen van
4 te werk en worden uiteindelijk beoordeeld met behulp van een verslag. De richtlijnen van het verslag
worden bij de opdracht beschrijving genoemd, zoals dat zij ook een reflectie en een logboek per leerling
moeten meenemen in het verslag. Zo kunnen bepaalde aspecten van diepe leeractiviteiten uiteindelijk
terug gevonden worden in het verslag (zoals plannen en evalueren). Daarnaast worden de gesprekken van
de leerlingen tijdens het brainstormen in de les opgenomen (met een audio recorder), om zo inzicht te
krijgen in wat er in het hoofd van de leerlingen omgaat. Daarnaast wordt een observatieschema gebruikt
tijdens de lessen, waarop gerapporteerd wordt in hoeverre leerlingen relateren en structureren, kritisch
verwerken en concreet verwerken. Op deze manieren wordt het diep leren van leerlingen gemeten. Het
observatieschema wordt afgeleid van het observatieschema te vinden in Koopman (2017). Dit observa-
tieschema wordt niet alleen gebruikt om diep leren te meten, maar het observatieschema zegt ook iets
over kenmerken van de leeromgeving waarin geleerd wordt (leerdoelen, mate van vakoverstijgend leren,
soorten opdrachten en taken, aard van het leren, coaching en feedback). Diep leren wordt op deze manier
in context geobserveerd.

Na afloop van het uitvoeren van de lessenreeks wordt de eerder afgenomen vragenlijst opnieuw afgenomen
bij de leerlingen, om zo verschillen tussen de twee fases te kunnen herkennen. Bij delen 2, 3 en 4 van
de vragenlijst wordt nu echter een open vraag toegevoegd, waar aan de leerlingen gevraagd wordt in
hoeverre zij vinden dat hun motivatie, hun kijk op Brainportonderwijs en hun kijk op de toepasbaarheid
van wiskunde veranderd is door de lessenreeks. Deze open vragen dienen ter ondersteuning van de
conclusies die genomen worden met behulp van de vragenlijst.

5.4 Dataverwerking

De uitkomsten van de vragenlijsten worden geanalyseerd met behulp van Excel. Per vragenlijst is per
subschaal het gemiddelde, de mediaan, de modus en de standaarddeviatie berekend. Verder is per sub-
schaal een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd door berekening van de Cronbach’s Alpha. Zo is te zien
of er binnen een subschaal sprake is van onafhankelijke opvattingen. Hiervoor zijn de antwoorden van
vragenlijst 1 en 2 samengenomen. Bij een Cronbach’s alpha > 0, 70 wordt de subschaal als betrouwbaar
beoordeeld. De berekende alpha’s zijn terug te vinden in het hoofdstuk ‘Resultaten tweede meting,
afgenomen op 27-05-2019’. Als laatste zijn Voor de subschalen gemiddeldes vergeleken tussen de twee
vragenlijsten met behulp van een eenzijdige T-test.

Het diepe leren van leerlingen is kwalitatief onderzocht. Uit de ingevulde observatiekaders worden be-
langrijke bevindingen samengevoegd met opmerkingen die leerlingen tijdens het samenwerken maakten,
welke opgenomen zijn met de audio recorder. Hieruit wordt afgeleid welke diepe leeractiviteiten leerlin-
gen hebben uitgevoerd. Per les is er een schema gemaakt, welke aangeeft welke diepe leeractiviteiten
de leerlingen op dat moment in de lessenreeks al hebben uitgevoerd. Dit schema is gebaseerd op het
observatiekader.
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Als laatste wordt het onderzoek gerapporteerd en worden er conclusies getrokken aan de hand van de
gevonden resultaten.

Een tijdsindeling voor dit onderzoek is gemaakt, om zo een indicatie te geven van hoelang elke stap in
het onderzoek ongeveer zal duren. Deze is te vinden in bijlage G.
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6 Resultaten nulmeting, afgenomen op 18-03-2019

6.1 Onderzoeksstartsituatie

Voorafgaand aan het onderzoek is onderzocht welke opdrachten er binnen de wiskundesectie van een
Brainportschool bestaan omtrent de pijler omgevingsgericht leren. In totaal zijn er 13 Brainportscholen.
Er is contact gelegd met vier Brainportscholen in de regio Eindhoven. Alle vier de Brainportscholen
hebben laten weten dat zij binnen de wiskundesectie niks doen met het concept ‘Brainport’ en dus ook
geen opdrachten hebben omtrent de pijler omgevingsgericht leren. Zo liet het Heerbeeck College via mail
het volgende weten: “Hallo Babette, ik moet je teleurstellen. Ook wij doen bij onze wiskundelessen niet
met ‘Brainport/onderwijs’.”.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in een HAVO 4 wiskunde D klas, met daarin 9 leerlingen. De gemaakte
vragenlijst is daarom maar bij 9 leerlingen afgenomen. Echter is de vragenlijst over Brainportonderwijs
ook bij andere leerlingen afgenomen, in totaal bij 56 leerlingen, om zo een beeld te kunnen scheppen
over hoe zij Brainportonderwijs nu terugzien in hun onderwijs. Deze vragenlijst is bij de 9 leerlingen
zowel vóór als na de lessenreeks afgenomen. Bij de andere leerlingen is deze echter eenmalig afgenomen
(het doel van het afnemen van deze vragenlijst bij de andere leerlingen was namelijk om een beeld te
scheppen van de situatie, niet om de situatie voor hen te veranderen).

6.2 Motivatie voor het vak wiskunde

De vragen zijn te vinden in bijlage B. In totaal zijn er 16 vragen gesteld aan de 9 leerlingen, waarbij
de eerste vier vragen de mate van intrinsieke regulatie meten, de vier daarop de mate van regulatie
door identificatie, de vier daarop de mate van regulatie door introjectie en de laatste vier de mate van
extrinsieke regulatie.

Voorafgaand aan de lessenreeks is de leerlingen gevraagd een cijfer te geven voor hun motivatie voor het
vak wiskunde op school. Gemiddeld gaven de leerlingen het cijfer 7, 3. Verder is per subschaal van de
vragenlijst het gemiddelde, de mediaan, de modus en de standaardeviatie berekend. Deze waarden zijn
terug te vinden in de tabel hieronder:

Tabel 1: Gemiddelde, mediaan, modus en standaarddeviatie van de subschalen over moti-
vatie, uit Deci & Ryan (2002), na de nulmeting

Duidelijk blijkt dat de leerlingen niet gecontroleerd gemotiveerd zijn voor het vak wiskunde. De leerlingen
worden echter wel gematigd autonoom gemotiveerd voor het vak wiskunde. Over het algemeen liggen
de waarden in de tabel laag en kan er geconcludeerd worden dat er gematigde motivatie is voor het vak
wiskunde bij deze leerlingen.

6.3 Blik van de leerling op omgevingsgericht leren binnen Brainportschool

De vragen zijn te vinden in bijlage B. In totaal zijn er 21 vragen gesteld, waarbij de eerste 8 vragen
de mate van persoonlijke relevantie meten, de vijf daarop de mate van autonomie support en de laatste
zeven vragen de mate van behoeftevervulling. Per subschaal is het gemiddelde, de mediaan, de modus
en de standaardeviatie berekend. Deze waarden zijn terug te vinden in de tabel hieronder:
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Tabel 2: Gemiddelde, mediaan, modus en standaarddeviatie van de subschalen over per-
sonal relevance (PR-A), autonomie support en behoefte vervullen op school, uit Deci &
Ryan (2002) en de CLES vragenlijst, na de nulmeting

Gebaseerd op de waarden van deze tabel kan geconcludeerd worden dat de leerlingen naar school gaan op
dit moment gematigd relevant vinden. Leerlingen lijken te voelen dat zij redelijk autonoom ondersteund
worden. Hun behoeftes worden in de lessen echter wel beter vervuld.

De antwoorden op de open vragen die bij deze vragenlijst horen zijn gecategoriseerd en geven de volgende
resultaten, te vinden in tabel 3 en 4, per open vraag:
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Tabel 4: Leerling response op de open vragen over wat een Brainportschool is en wat
omgevingsgericht leren is

Wanneer aan de leerlingen gevraagd wordt wat een Brainportschool volgens hen is, noemen 5 leren dat
een Brainportschool een school is die samenwerkt met bedrijven, wat goed in de pijler ‘omgevinsgericht
leren’ past. Het is opmerkelijk dat zij echter, te zien in tabel 3, bijna allen aangeven hier verder nog
nooit iets mee gedaan hebben. Eén leerling geeft aan dat een Brainportschool vrijheid biedt, wat goed
binnen de pijler ‘Leren op maat’ past. Wanneer aan de leerlingen wordt gevraagd wat ‘omgevingsgericht
leren’ inhoudt, weet echter een groot deel (6 van de 9) leerlingen niet wat dit betekent. Dit lijkt beter
te matchen met de uitkomsten die te vinden zijn in tabel 3 onder de pijler ‘omgevingsgericht leren’,
aangezien leerlingen hier al aangeven niet tot nauwelijks iets met deze pijler gedaan te hebben. In tabel
3 blijkt verder duidelijk dat voor deze groep leerlingen de andere pijlers van Brainportscholen ook nau-
welijks terug te vinden zijn in het onderwijs.

Zoals eerder aangegeven is deze vragenlijst bij nog 47 andere testpersonen afgenomen. Per subschaal
is het gemiddelde, de mediaan, de modus en de standaardeviatie berekend van de totale set van 56
testpersonen. Deze waarden zijn terug te vinden in de tabel hieronder:

Tabel 5: Gemiddelde, mediaan, modus en standaarddeviatie van alle 56 leerlingen van de
subschalen over personal relevance (PR-A), autonomie support en behoefte vervullen op
school, uit Deci & Ryan (2002) en de CLES vragenlijst, na de nulmeting

Gebaseerd op de waarden van deze tabel kan geconcludeerd worden dat de leerlingen naar school gaan
op dit moment gematigd relevant te vinden. Leerlingen lijken te voelen dat zij redelijk autonoom onder-
steund worden. Hun behoeftes in de lessen worden echter wel beter vervuld in de lessen.

De antwoorden op de open vragen die bij deze vragenlijst horen zijn gecategoriseerd. Door de grootte
van de tabel zijn deze antwoorden te vinden in bijlage A. Wat erg opvallend is, is dat over deze groep
leerlingen de meningen meer verdeeld zijn dan bij de 9 testpersonen. Ongeveer 70% van de leerlingen
geeft aan op school iets te doen met de pijler ‘omgevingsgericht leren’. Echter geven alle leerlingen aan
niks te doen met de pijler ‘omgevingsgericht leren’ binnen het vak wiskunde. Dit was verwacht, gezien
in het vooronderzoek al bleek dat van de 5 Brainportscholen die benaderd waren, alle 5 aangaven binnen
wiskunde niks met deze pijler te doen. De helft van de leerlingen geeft aan op school iets te doen met
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de pijler ‘3.O leren’. 35% van de leerlingen geeft aan iets te doen met de pijlers ‘internationalisering’ en
‘leren op maat’ op school. Verder geeft een kleine groep leerlingen, 7%, aan dat zij iets doen met 21st
century skills op school. Bij een aantal van de pijlers valt hier dus zeker nog winst te behalen.

Wanneer de leerlingen wordt gevraagd wat een Brainportschool volgens hen is, reageert de helft van de
leerlingen (54%) met ‘geen idee’ of met een antwoord dat niet te plaatsen is binnen een van de pijlers
van een Brainportschool. Echter blijkt de andere groep van de leerlingen (46%) allemaal in ieder geval
één pijler van een Brainportschool te benoemen, waardoor alle pijlers terug te vinden zijn in de lijst met
antwoorden. Toch is het opmerkelijk dat er zoveel leerlingen niet op de hoogte zijn van de doelen die
een Brainportschool wil bereiken.

Wanneer de leerlingen wordt gevraagd wat ‘omgevingsgericht leren’ inhoudt, geeft 27% van de leerlingen
aan niet te weten wat deze pijler inhoudt of zij geeft een te afwijkend antwoord. 38% van de leerlingen
geven echter een duidelijke en correcte beschrijving. 13% van de leerlingen geeft aan te denken dat
‘omgevingsgericht leren’ te maken heeft met dat de omgeving waarin je leeft fijn en aangenaam is.
De overige groep met leerlingen geeft een antwoord dat moeilijk te plaatsen is in één van de overige
catagorieën.

6.4 Blik van de leerling op de toepasbaarheid/nut van de wiskunde

De vragen zijn te vinden in bijlage B. In totaal zijn er 15 vragen gesteld, waarbij de eerste 8 vragen de
mate van persoonlijke relevantie meten en de laatste zeven vragen de mate van nut meten. Per subschaal
is het gemiddelde, de mediaan, de modus en de standaardeviatie berekend. Deze waarden zijn terug te
vinden in de tabel hieronder:

Tabel 6: Gemiddelde, mediaan, modus en standaarddeviatie van de subschalen over per-
sonal relevance (PR-B) en waarde/nut, uit Deci & Ryan (2002) en de IMI vragenlijst, na
de nulmeting

De vragen van ‘Personal Relevance’ gingen dit maal niet over alle lessen op school, maar specifiek over
de lessen voor het vak wiskunde. In dit deel van de vragenlijst liggen de resultaten van de vragen van
‘Personal Relevance’ een stuk hoger dan in deel 2 (over Brainportonderwijs) van de vragenlijst. Ook
de IMI waarde/nut subschaal geeft een redelijk hoge score. Uit deze resultaten blijkt voornamelijk dat
leerlingen het vak wiskunde over het algemeen wel belangrijk en nuttig vinden.
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7 De lessenreeks

7.1 Doelstellingen lessenreeks

7.1.1 Case Study

Zoals in paragraaf 6.1 aangetoond is, hebben alle 5 de scholen laten weten dat zij binnen de sectie
wiskunde niks doen met de pijlers van het Brainportonderwijs. Het was daardoor niet mogelijk om een
case study uit te voeren en een aantal lessen bij te wonen waar een Brainport opdracht wordt uitgevoerd
tijdens de wiskunde les.

7.1.2 Onderwerp keuze lessenreeks

Een docent wiskunde op de school, waar het onderzoek uitgevoerd is, gaf aan een programmeerproject op
te willen zetten in zijn HAVO wiskunde D klas, bestaande uit 9 leerlingen. Zijn plan was om leerlingen
(de basis van) een bestaande programmeertaal aan te leren, die zij in vervolgopleidingen/werk gaan
gebruiken. Daarnaast wilde hij graag in samenwerking gaan met een bedrijf, om de leerlingen een
manier te laten zien van hoe wiskunde toegepast wordt in het bedrijfsleven. De docent had de ruimte
om 3 weken vrij te plannen voor het project, wat uiteindelijk 8 lesuren werden. Daarnaast konden de
leerlingen nog 2 vrije lesuren inzetten om aan het project te werken. De docent vroeg mij om dit project
samen met hem op te pakken. Aangezien dit project goed binnen het kader van dit onderzoek past, is
ervoor gekozen om dit project in te zetten als lessenreeks voor het onderzoek.

7.1.3 Contact leggen met een bedrijf

Elke school heeft een Brainportcoördinator, die onder andere de docenten op school helpt om contact te
leggen met bedrijven en opdrachten binnen haalt, dat de docenten tijdens hun lessen uit kunnen voeren.
De Brainportcoördinator van de school, waar het onderzoek is uitgevoerd, liet echter weten (nog) geen
bedrijf te kunnen vinden, die zou kunnen begeleiden in het opzetten van een project binnen de sectie
wiskunde.

Ook is contact gelegd met de programmadirecteur van Brainport. Zij liet in eerste instantie weten dat
zij hun netwerk konden gebruiken om mij te koppelen aan een bedrijf. Zij liet echter uiteindelijk ook
weten niet te kunnen helpen.

Er is daarom gekozen om zelf bedrijven te benaderen. Er is naar 7 bedrijven gemaild, waarvan er 4
erg enthousiast waren om een samenwerking aan te gaan. Na in gesprek te zijn geweest met 3 van
deze bedrijven, is besloten om met Code Yellow een samenwerking aan te gaan. Code Yellow is een
softwarebedrijf, dat organisaties helpt met het plannen, controleren en stoomlijnen van hun processen
voor het opschalen van hun activiteiten.

7.1.4 Opdracht beschrijving

In 8 lessen hebben leerlingen een app ontwikkeld. De werknemers van Code Yellow bouwen ook regelmatig
apps. Zij hebben voor de leerlingen een begin geprogrammeerd van een app, waarin je kunt chatten met
een chatbot. Het enige wat deze chatbot op dat moment kan doen, is reageren wanneer jij ‘Hoi’ zegt.
Een voorbeeld van de beginsituatie van de chatbot is te zien in figuur 2. In dit project ontwikkelden de
leerlingen deze chatbot verder. Zij konden de chatbot bijvoorbeeld uitgebreide gesprekken laten voeren,
een naam (of tijdstip van verzenden) geven, sommen laten oplossen, grapjes laten maken, weetjes laten
geven en ga zo maar door. Wat de chatbot uiteindelijk precies allemaal kon, was dus de eigen keuze van
de leerlingen. De enige vereiste is, dat alle programmeeronderdelen die behandeld werden in de lessen op
de een of andere manier terug te vinden waren in hun code. Het project startte met een bedrijvenbezoek
bij Code Yellow, om te zien hoe programmeren ingezet wordt in het bedrijfsleven en om de leerlingen
op gang te helpen met het project. Na het project werd er van de leerlingen verwacht de basis van
Javascript onder de knie te hebben.
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Figuur 2: Beginsituatie van de app

7.2 Opbouw lessenreeks

De lessenreeks is uitgevoerd in een HAVO 4 wiskunde D klas met 9 leerlingen. De leerlingen werkten
tijdens deze lessenreeks in groepen van 4. Eén leerling heeft echter al meer ervaring met programmeren,
waardoor hij in zijn eentje het project uit heeft gevoerd. Zo kan hij op zijn eigen tempo en niveau aan
de slag.

In de eerste les van de lessenreeks is een opdrachtbeschrijving aan de leerlingen gegeven en zijn de in-
structieboekjes uitgedeeld. Dit instructieboekje is te vinden in de bijlage C. De leerlingen hebben de
juiste programma’s gedownload en zijn vervolgens met de docenten naar Code Yellow vertrokken. Zij
kregen hier een rondleiding door en presentatie over het bedrijf. Drie belangrijke projecten die Code
Yellow op dit moment heeft werden uitgebreid besproken. Daarna heeft Code Yellow extra uitleg gegeven
over het project, waarbij voornamelijk gefocust werd op de interactie tussen de code en de output en
op het onderwerp ‘components’. Het laatste half uur mochten de leerlingen zelf nog aan de slag met de
app, waarbij Code Yellow hen hielp met vragen.
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Figuur 3: Bedrijvenbezoek Code Yellow

Voorafgaand aan het onderzoek is een instructieboekje voor de leerlingen gemaakt. In dit instructie-
boekje staan alle belangrijke zaken omtrent het project (zoals een opdrachtbeschrijving, de toetsing en
de voorwaarden voor het eindproduct), een stuk theorie-uitleg per les en oefenopdrachten aansluitend bij
de theorie. In de volgende 5 lessen zijn steeds het stuk theorie uit het instructieboekje behandeld en is
er gewerkt aan de bijbehorende oefenopdrachten. Zo konden leerlingen met het specifieke programmeer
onderdeel oefenen, zodat ze dit vervolgens toe konden passen in hun app. De laatste 2 lessen werd er
geen extra theorie meer behandeld, maar hebben de leerlingen hun app kunnen ontwikkelen. Bovendien
hadden de leerlingen na deze 8 lessen nog 2 vrije lesuren de tijd om te programmeren.

Leerlingen werden naderhand beoordeeld op 2 dingen: de app en het reflectieverslag dat zij moesten
maken. De app is beoordeeld op basis van het niveau van de code en de gevorderdheid van de app
(hoeveel kan de chatbot?). De reflectieverslagen moesten in ieder geval bestaan uit een voorpagina,
inhoudsopgave, voorwoord, inleiding, werkwijze, resultaat (wat kan de chatbot?), conclusie, discussie en
bijlage (waar in ieder geval een reflectie en logboek in stonden). Deze reflectieverslagen zijn samen met
de app ook naar Code Yellow gestuurd. Zij hebben aanvullende feedback gegeven, die mee is genomen
in de beoordeling.

8 Resultaten tweede meting, afgenomen op 27-05-2019

8.1 Motivatie voor het vak wiskunde

De vragen zijn te vinden in bijlage B. Per subschaal is een Cronbach’s alpha berekend met behulp van
zowel de resultaten van de nulmeting als de resultaten van de tweede meting. Hieronder is het resultaat
te zien:
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Tabel 7: Cronbach’s alpha van de subschalen over motivatie, uit Deci & Ryan (2002), na
de tweede meting

Alle subschalen hebben een Cronbach’s alpha die hoger is dan 0, 70, dus kunnen we deze subschalen als
betrouwbaar opvatten.

Na het uitvoeren van de lessenreeks is de leerlingen gevraagd een cijfer te geven voor hun motivatie
voor het vak wiskunde op school. Gemiddeld gaven de leerlingen het cijfer 7, 4. Voorafgaand aan het
onderzoek gaven de leerlingen gemiddeld het cijfer 7, 3. Opvallend is dat vier leerlingen aangeven meer
motivatie te hebben (zij gaven 1

2 , 7
10 , 1 en 1 punt hoger bij de tweede meting), maar er waren ook twee

leerlingen die aangeven minder motivatie te hebben (zij gaven 1 en 11
2 punt lager bij de tweede meting).

Wanneer aan leerlingen gevraagd wordt in hoeverre zij vinden dat hun motivatie voor het vak wiskunde
veranderd is door het programmeerproject, geven 5 leerlingen aan dat hun motivatie niet veranderd
is, 3 leerlingen geven aan dat hun motivatie omhoog is gegaan, en 2 leerlingen geven aan vooral meer
gemotiveerd te zijn voor programmeren, maar niet per se voor het vak wiskunde.

Verder is per subschaal van de vragenlijst het gemiddelde, de mediaan, de modus en de standaardeviatie
berekend. Deze waarden zijn terug te vinden in de tabel hieronder:

Tabel 8: Gemiddelde, mediaan, modus en standaarddeviatie van de subschalen over moti-
vatie, uit Deci & Ryan (2002), na de tweede meting

De subschalen internal regulation, identified regulation en introjected regulation scoren gemiddeld hoger
in de tweede meting dan in de eerste meting (respectievelijk 0, 25, 0, 05 en 0, 22 punt hoger), terwijl de
subschaal external regulation gemiddeld hetzelfde scoort als voorafgaand aan de lessenreeks. Het lijkt
erop dat leerlingen meer autonoom en dus intrinsiek gemotiveerd zijn geworden na het uitvoeren van
de lessenreeks. Ook is een eenzijdige t-test uitgevoerd, om te zien of de resultaten uit de nulmeting
significant verschillen met de resultaten van de tweede meting. Hieronder is het resultaat weergegeven:

Tabel 9: P-waarde van de eenzijdige t-test van de subschalen over motivatie, uit Deci &
Ryan (2002), na de tweede meting

Te zien is dat alle p-waardes hoger zijn dan 0, 05, waardoor geconcludeerd kan worden dat er geen
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significant verschil tussen de resultaten van de nulmeting en de resultaten van de tweede meting is. Echter
ondersteunen de opmerkingen van leerlingen de conclusie dat zij wel degelijk intrinsiek gemotiveerder
zijn geraakt door deze lessenreeks. Een aantal opmerkingen van leerlingen zijn hieronder weergegeven:

• “Ik hoop zeker dat dit iets is wat volgende havo 4 leerlingen ook mee mogen maken.”

• “ik hoop er ooit nog een echte app van te kunne maken!”

• “ik ga denk ik wel in mijn vrije tijd nog wat dingen doen programmeren doen omdat ik het
uiteindelijk best leuk vond om iets te maken waar ik gebruik kan maken en naar anderen kan laten
zien met trots dat ik het helemaal zelf heb gemaakt”

• “ik vond het programmeren veel leuker dan ik oorspronkelijk vooraf aan de lessen had gedacht”

• “Door de lessen heen is mijn interesse in programmeren vergroot omdat het nog beter was dan ik
had verwacht. Ik heb door deze lessen programmeren, programmeren als een mogelijkheid genomen
voor mijn vervolgstudie.”

• “Wat ik in deze lessen heb geleerd ga ik waarschijnlijk gebruiken voor mezelf en zal zelf meer
onderzoek naar programmeren in mijn vrije tijd voor mijn eigen vermaak omdat ik het leuk en
interessant vind, en om te kijken of ik er echt me vervolgstudie van zou willen maken.”

8.2 Blik van de leerling op omgevingsgericht leren binnen Brainportschool

De vragen zijn te vinden in bijlage B. In totaal zijn er 21 vragen gesteld, waarbij de eerste 8 vragen
de mate van persoonlijke relevantie meten, de vijf daarop de mate van autonomie support en de laatste
zeven vragen de mate van behoeftevervulling. Per subschaal is een Cronbach’s alpha berekend, hieronder
is het resultaat te zien:

Tabel 10: Cronbach’s alpha van de subschalen over personal relevance (PR-A), autonomie
support en behoefte vervullen op school, uit Deci & Ryan (2002) en de CLES vragenlijst,
na de tweede meting

De subschaal autonomie support heeft een Cronbach’s alpha die hoger is dan 0, 70, dus kunnen we deze
subschalen als betrouwbaar opvatten. De subschalen personal relevance en behoeftevervulling hebben
een Cronbach’s alpha van 0, 57. Deze Cronbach’s alpha ligt dus te laag. Omdat er gewerkt is met
een kleine groep testpersonen en de vragenlijst vooraf al gevalideerd was, is waarschijnlijk de reden dat
deze subschalen een lage Cronbach’s alpha hebben. Verder is per subschaal het gemiddelde, de medi-
aan, de modus en de standaardeviatie berekend. Deze waarden zijn terug te vinden in de tabel hieronder:

Tabel 11: Gemiddelde, mediaan, modus en standaarddeviatie van de subschalen over per-
sonal relevance (PR-A), autonomie support en behoefte vervullen op school, uit Deci &
Ryan (2002) en de CLES vragenlijst, na de tweede meting

Terwijl de subschaal personal relevance gemiddeld hoger scoort in de tweede meting dan in de eerste
meting (namelijk 0, 26 punt hoger), scoren de subschalen autonomie support en behoeftevervulling ge-
middeld lager in de tweede meting (respectievelijk 0, 09 en 0, 24 punt lager). Leerlingen lijken naar school
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gaan na het uitvoeren van de lessenreeks relevanter te vinden. Deze uitkomt was verwacht, aangezien de
leerlingen vooraf gevraagd hadden of het mogelijk was iets met programmeren te doen en vervolgens het
project bijna vrij mochten invullen. Leerlingen lijken echter lichtelijk minder autonoom ondersteund te
zijn en daarnaast lijken zij minder het idee te hebben dat hun behoeftes worden vervuld. Als aan leer-
lingen gevraagd wordt in hoeverre zij vinden dat hun kijk op Brainportonderwijs (en omgevingsgericht
leren) veranderd is door het programmeerproject, geven 5 leerlingen aan dat het niet veranderd is. 2
leerlingen geven aan dat hun kijk lichtelijk veranderd is en 2 leerlingen geven aan dat het programmeer-
project invloed heeft gehad op hun kijk op Brainportonderwijs (en omgevingsgericht leren) (Eén van de
leerlingen zegt: ‘Ik vind het wel degelijk veranderd omdat dit voor mij echt het eerste project is met
contact tot het bedrijfsleven omdat je ook echt bij dat bedrijf bent geweest’).

De antwoorden op de open vragen die bij deze vragenlijst horen zijn gecategoriseerd en geven de volgende
resultaten per open vraag:
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Tabel 13: Leerling response op de open vragen over wat een Brainportschool is en wat
omgevingsgericht leren is

Wanneer aan de leerlingen gevraagd wordt wat een Brainportschool volgens hen is, noemen 5 leren dat
een Brainportschool een school is die samenwerkt met bedrijven, wat goed in de pijler ‘omgevinsgericht
leren’ past. Wanneer aan de leerlingen wordt gevraagd wat ‘omgevingsgericht leren’ inhoudt, weet nu
een groot deel (6 van de 9) leerlingen wel wat dit betekent. Opmerkelijk is dat het project dat uitgevoerd
is in de lessenreeks weinig terug komt in het antwoord van de leerlingen. Zij benoemen andere projec-
ten waarbij zij omgevingsgericht hebben geleerd, waar zij onderzoek hebben uitgevoerd en waarmee zij
vrijheid hebben gekregen om hun eigen leerproces in te vullen.

Ook is een eenzijdige t-test uitgevoerd, om te zien of de resultaten uit de nulmeting significant verschillen
met de resultaten van de tweede meting. Hieronder is het resultaat weergegeven:

Tabel 14: P-waarde van de eenzijdige t-test van de subschalen over personal relevance
(PR-A), autonomie support en behoefte vervullen op school, uit Deci & Ryan (2002) en
de CLES vragenlijst, tijdens de na meting

Te zien is dat alle p-waardes hoger zijn dan 0, 05, waardoor geconcludeerd kan worden dat er geen
significant verschil tussen de resultaten van de nulmeting en de resultaten van de tweede meting is.
Echter ondersteunen de opmerkingen van leerlingen de conclusie dat zij wel degelijk meer te weten zijn
gekomen over wat Brainportonderwijs, voornamelijk omgevingsgericht leren, inhoudt na deze lessenreeks.
Een aantal opmerkingen van leerlingen zijn hieronder gegeven:

• “Ik vind het wel degelijk verandert omdat dit voor mij echt het eerste project is met contact tot
het bedrijfsleven omdat je ook echt bij dat bedrijf bent geweest”

• “Een Brainportschool is een school die bezig is met de toekomst en daarin contact legt met het
bedrijfsleven en daar ook naartoe gaat en verschillende projecten daar over uitvoert”

• “Omgevingsgericht leren is leren door gebeurtenissen uit het ‘echte’ leven te gebruiken om de leersof
te begrijpen”

8.3 Blik van de leerling op de toepasbaarheid/nut van de wiskunde

De vragen zijn te vinden in bijlage B. In totaal zijn er 15 vragen gesteld, waarbij de eerste 8 vragen de
mate van persoonlijke relevantie meten en de laatste zeven vragen de mate van nut meten. Per subschaal
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is een Cronbach’s alpha berekend, hieronder is het resultaat te zien:

Tabel 15: Cronbach’s alpha van de subschalen over personal relevance (PR-B) en waar-
de/nut, uit Deci & Ryan (2002) en de IMI vragenlijst, na de tweede meting

Beide subschalen hebben een Cronbach’s alpha die hoger is dan 0, 70, dus kunnen we deze subschalen
als betrouwbaar opvatten. Verder is per subschaal het gemiddelde, de mediaan, de modus en de stan-
daardeviatie berekend. Deze waarden zijn terug te vinden in de tabel hieronder:

Tabel 16: Gemiddelde, mediaan, modus en standaarddeviatie van de subschalen over per-
sonal relevance (PR-B) en waarde/nut, uit Deci & Ryan (2002) en de IMI vragenlijst, na
de tweede meting

De vragen van ‘Personal Relevance’ gingen dit maal niet over alle lessen op school, maar specifiek over de
lessen voor het vak wiskunde. Terwijl de subschaal van IMI gemiddeld hoger scoort in de tweede meting
dan in de eerste meting (namelijk 0, 08 punt hoger), scoort de subschaal personal relevance gemiddeld
lager in de tweede meting (namelijk 0, 05 punt lager). De gemiddeldes liggen echter redelijk dicht op
elkaar. Leerlingen lijken na het uitvoeren van de lessenreeks nog steeds te vinden dat wiskunde een
belangrijk en nuttig vak is. Wanneer aan de leerlingen wordt gevraagd in hoeverre zij vinden dat hun
kijk op de toepasbaarheid van het vak wiskunde veranderd is door het programmeerproject, reageren 5
leerlingen dat hun kijk niet is veranderd, 3 leerlingen dat hun kijk nu wel is veranderd en één leerling
zegt nu voornamelijk te weten wat programmeren is. Wat opmerkelijk is, is dat leerlingen aangeven nu
beter te weten of programmeren een richting is waar zij in een vervolgstudie mogelijk voor willen kiezen.

Ook is een eenzijdige t-test uitgevoerd, om te zien of de resultaten uit de nulmeting significant verschillen
met de resultaten van de tweede meting. Hieronder is het resultaat weergegeven:

Tabel 17: P-waarde van de eenzijdige t-test van de subschalen over personal relevance (PR-
B) en waarde/nut, uit Deci & Ryan (2002) en de IMI vragenlijst, na de tweede meting

Te zien is dat alle p-waardes hoger zijn dan 0, 05, waardoor geconcludeerd kan worden dat er geen
significant verschil tussen de resultaten van de nulmeting en de resultaten van de tweede meting is.
Echter ondersteunen de opmerkingen van leerlingen de conclusie dat zij wel degelijk beter begrijpen
waar het vak wiskunde nuttig voor is en hoe het voor hen persoonlijk relevant is om te leren. Een aantal
opmerkingen van leerlingen zijn hieronder gegeven:

• “Ik denk als ik later een technische kant op gaat dat ik programmeren zeker gaat tegenkomen en
ik misschien ook wel toepassen.”

• “Toen we de bedrijfs bezoek gingen doen bij Code Yellow, was ik super onder de indruk wat voor
werk ze doen. Ze doen veel voor andere bedrijven en ze waren eigenlijk het brein en de motor
achter alles. Zonder hen kon het bedrijf van vrachtwagen geen transport doen. Dat sprak me wel
aan zo’n werk om te doen in de toekomst.”
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• “Ik denk dat dit project zeer nuttig voor mij was omdat met de kennis over programmeren die ik
nu heb later wel van pas kan komen omdat ik automotive wil gaan studeren.”

• “Ik denk zeker dat bij elke technische studie het handig is als je kan programmeren.”

• “en verder is het handig dat ik er wat van snap aangezien wij (twee andere leerlingen en ik) het
idee hebben om een app te gaan maken die erg lijkt op onze chatbot alleen met meer producten,
merken en informatie”

8.4 Diep leren van de leerlingen

In elke les van de lessenreeks is een observatiekader ingevuld door een observant achterin het lokaal
(deze zijn in bijlage D terug te vinden). De observant was een docent Nederlands, die zich alleen
focuste op de interactie tussen leerlingen, tussen leerlingen en docent en op de diepe leeractiviteiten
die leerlingen doormaakten per les. De verschillende observatiepunten van het kader waren: leerdoelen
van de les, vakoverstijgend werken in de les, authentieke opdrachten en taken, complex leren, coaching,
feedback, zelfsturing, relateren en structureren, kritisch verwerken en concreet verwerken. Daarnaast
zijn de groepsgesprekken van de leerlingen opgenomen. Hieruit zijn interessante opmerkingen van zowel
leerlingen als docent (Babette Lips) gehaald en deze zijn vergeleken met het ingevulde observatiekader
per les. Hieronder volgt een lijst aan resultaten, opgedaan per les. Er wordt gestart met les 2, gezien het
feit dat de eerste les een bedrijvenbezoek was en hier geen opnames zijn gemaakt of observatieschema’s
zijn ingevuld. Daarna volgen de resultaten omtrent diep leren, opgedaan uit het verslag dat de leerlingen
geschreven hebben.

8.4.1 Les 2

Vakoverstijgend werken is een uitgangspunt van deze lessenserie: wiskunde wordt gebruikt om te pro-
grammeren, dus het vak wordt ingezet om iets met ICT-vaardigheden te doen.

Voorkennis wordt door de docent gecheckt, nieuwe theorie wordt aangedragen en voorbeelden worden
gebruikt om deze theorie begrijpelijk te maken. Naderhand werken de leerlingen in hun groep aan de
opgaven, welke zij grotendeels zelfstandig uitvoeren, maar waarbij zij elkaars hulp goed kunnen gebruiken
(“Nee dat kan veel makkelijk, kijk je doet het bijvoorbeeld zo”). De docent neemt hierbij een coachende
rol aan, checkt of de leerlingen door de onderdelen heen komen, wijst op vervolgstappen en draagt ver-
schillende mogelijkheden aan om de opgaven te tackelen.

De kennis van één leerling (die voorloopt op de stof) wordt verworven in de uitleg. Deze les is er weinig
sprake geweest van relateren en structureren. Leerlingen hebben nog geen kennis van programmeren en
moeten eerst op de hoogte gesteld worden van basisbegrippen. Theorie wordt toegepast, maar nog niet
gekoppeld aan de realiteit (“En hoe moeten we dit dalijk in de chatbot gaan gebruiken?”).

Leerlingen verwerken de stof kritisch, ze stellen veel vragen (“Waarom doe jij het zoveel anders dan
ik?”) en komen zelf met nieuwe oplossingen voor problemen (“Kun je ook a en b gebruiken als variabele
namen, in plaats van x en y?”, “Als ik nou deze regel hier neer zet, zou het dan ook werken?”, “Oh,
ik dacht dat het komma was, waarom is het dan hier wel komma?”). Structureren en logisch nadenken
zijn vaardigheden die leerlingen deze les nodig hebben en ook laten zien. Er wordt deze les nog niet
gereflecteerd op het leren van de leerlingen.
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Tabel 18: Aspecten van het diep leren van leerlingen die wel en niet terugkwamen in les 2

Kenmerk Aspecten die terug- Aspecten die niet
kwamen in les terugkwamen in les

Wat Leerdoelen Samenwerken Onderzoeken
Probleem oplossen Informatievaardigheden

Vakoverstijgend werken Met ICT

Authentieke opdrachten Opdrachten zijn Relevantie is nog
en taken contextrijk niet duidelijk

Complex leren Samenwerken Meerdere aanpakken
Actieve werkhouding zijn mogelijk

Reflecteren

Hoe Coaching Controleert voorkennis Inzicht creëren
Behandeld theorie
Gebruikt voorbeelden
Bespreekt strategieën

Feedback Coaching Inzicht in kwaliteit
van leren
Differentiëren

Zelfsturing Concreet verwerken
Structureren en
logisch redeneren
Kritisch verwerken

Leeractiviteiten Relateren en structureren Koppeling voorkennis
Verklaren
Begrijpen
Analogieën zoeken
Samenvatting

Kritisch verwerken Gedachtegang volgen Informatie op waarde
Afvragen of iets klopt schatten
Mening/argumenten geven Discussiëren

Opvattingen vergelijken

Concreet verwerken Toepassen Koppeling eigen ervaring
Praktische betekenis
zoeken
Concreet voorstellen
Praktijkvoorbeelden
geven

8.4.2 Les 3

De docent grijpt terug op voorkennis van de les voor de vakantie. De docent legt nieuwe theorie uit over
de return-functie (vaardigheid in programmeren). De docent neemt na de instructie een coachende rol
op zich door de leerlingen individueel aan te sturen en te helpen met problemen waar ze tegenaan lopen.
De docent differentieert in de les: sommige leerlingen lopen wat achter in leerproces, sommige leerlingen
lopen juist voor. De docent begeleidt deze leerlingen in opgaven die afgemeten zijn op het niveau waarop
de leerling zich bevindt.

De leerlingen gaan aan de slag met een opgave. In de opgave moeten ze deze kennis toepassen. Hogere-
orde vaardigheden zijn bij deze opgave nog niet van toepassing.

Het programmaboekje is opgesteld samen met een ICT-bedrijf. De opgaven werken toe naar het pro-
grammeren van een chatbot. De opgaven zijn in deze fase van het werk nog niet direct te relateren aan
het eindproduct; ze werken aan een soort basis. De opgaven lijken behoorlijk uitdagend: de leerlingen
zijn behoorlijk aan het puzzelen (“Dat moet je niet weten, dat moet je gewoon zelf bedenken”, “Ik weet
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echt niet hoe ik nou verder moet”, “Oh ik moet echt nog vaker gaan oefenen”, “Spaties zouden normaal
niet uitmaken, maar we moeten even creatief wezen”). Ze zoeken hierbij zelf naar een oplossing voor de
problemen die voorgelegd worden in de opgave, en de docent begeleidt hen als ze tegen problemen aan-
lopen. De leerlingen werken allemaal aan dezelfde opgave in het boekje van deze cursus. Ze overleggen
met elkaar over hoe ze het moeten aanpakken. Ze zijn niet afhankelijk van elkaar, maar ze helpen elkaar
wel verder (“Moest ik jou dat ene nou nog uitleggen? Of lukt het nu wel?”, “Wacht kom maar bij mij
zitten, dan gaan wij samenwerken”, “Als jij die dingen vergeet blijf jij gewoon doorlezen, dus dan snapt
hij het niet meer.”, “Een functie is een stukje code die die moet uitvoeren, dus als je geen code geeft dan
doet hij niks”). Het feit dat je met programmeren via meerdere manieren tot een oplossing kunt komen,
levert duidelijk overleg op tussen de leerlingen binnen de groepjes (“Hoe heb jij dat dan?”, “Wat heb je
fout gedaan.. ik zie het al”).

De leerlingen zoeken naar aansluiting bij eerder opgedane kennis en proberen nieuwe theorie toe te pas-
sen. Hierbij zijn ze voornamelijk bezig met anologieën zoeken en begrijpen (“Nu kun je het beste.. wacht
even kijken of het klopt wat ik nu zeg”). De leerlingen proberen een gedachtegang te volgen (theorie
over functions) en vergelijken de nieuwe theorie met de uitwerkingen van de opgave. Ze passen het
geleerde toe in een nieuwe context (een andere opgave), maar de koppeling aan praktische relevantie
ontbreekt soms nog in deze fase van de opgaven (“Wat is eigenlijk het verschil tussen HTML, CSS en
JAVA SCRIPT?”).
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Tabel 19: Aspecten van het diep leren van leerlingen die wel en niet terugkwamen in les 3

Kenmerk Aspecten die terug- Aspecten die niet
kwamen in les terugkwamen in les

Wat Leerdoelen Samenwerken Onderzoeken
Probleem oplossen Informatievaardigheden

Vakoverstijgend werken Met ICT

Authentieke opdrachten Opdrachten zijn Relevantie is nog
en taken contextrijk niet duidelijk

Complex leren Samenwerken Meerdere aanpakken
Actieve werkhouding zijn mogelijk

Reflecteren

Hoe Coaching Controleert voorkennis Inzicht creëren
Behandeld theorie
Gebruikt voorbeelden
Bespreekt strategieën

Feedback Coaching
Differentiëren
Inzicht in kwaliteit van
leren

Zelfsturing Concreet verwerken
Structureren en
logisch redeneren
Kritisch verwerken

Leeractiviteiten Relateren en structureren Koppeling voorkennis Verklaren
Begrijpen Samenvatting
Analogieën zoeken

Kritisch verwerken Gedachtegang volgen Informatie op waarde
Afvragen of iets klopt schatten
Mening/argumenten geven
Discussiëren
Opvattingen vergelijken

Concreet verwerken Toepassen Koppeling eigen ervaring
Praktijkvoorbeelden Concreet voorstellen
geven Praktische betekenis

zoeken

8.4.3 Les 4

De docent legt nieuwe theorie uit over de if-else statements en else-if-statements (vaardigheid in pro-
grammeren). Daarna volgt nog een stuk theorie over for-loops en while-loops.

De leerlingen gaan wederom aan de slag met een opgave die geënt is op het toepassen van de nieuwe
theorie. Hogere-orde vaardigheden zijn bij deze opgave nog niet van toepassing omdat ze in principe
gewoon theorie toepassen, maar het niveau en de leercurve van de nieuwe theorie nemen wel behoorlijk
toe (“Wacht even hoor, dit gaat te snel”, “En hoe doe ik dat?”, “Ik had echt gedacht dat dit wat meer
automatisch zou gaan”) . Het toepassen van de nieuwe theorie biedt een heleboel nieuwe mogelijkheden
in het programmeren.

De docent heeft aandacht voor verschillen in de klas: een paar leerlingen moeten nog bijgepraat worden
omdat ze de vorige les hebben gemist (“We hebben het gister gehad over functies, laat me dat even
kort met je doornemen omdat je dat nog niet hebt gezien”, “Oh, dat hoef je helemaal niet te kunnen,
maar ik zal het je gewoon even uitleggen”). De docent begeleidt de leerlingen in de nieuwe opgaven die
verdergaan op de nieuwe theorie. Eén van de leerlingen neemt ook een coachende rol aan, omdat hij
meer kennis heeft over de stof dan andere leerlingen die nog wat achterlopen (“Dat is wel slim over na
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gedacht, maar ik zou het gewoon zo doen.”, “Dus dit gaan we nog een paar keer oefenen”).

De leerlingen proberen nieuwe theorie toe te passen. Hierbij zijn ze voornamelijk bezig met anologieën
zoeken en begrijpen. Eén leerling wil op den duur een vraag stellen, maar is met een stukje nieuwe
theorie de vraag alweer kwijt. Dit geeft iets aan over het niveau van de stof en hoe moeilijk het is om
mee te denken. Later stelt de leerling alsnog een vraag. In zijn vraagstelling is goed te bemerken dat
hij aan het nadenken is over eventuele verdere toepassingen, die verdergaan dan wat de docent uitlegt
(“Maar is het mogelijk dat als je eerder zegt, zo van een naam, en dat hij dan hier opslaat dat hij dan
die naam gebruikt en je de naam moet registeren?”).

Leerlingen werken samen en beginnen te begrijpen dat er voor een vraagstuk niet per se één antwoord
leidend is. Ze helpen elkaar, vergelijken uitwerkingen en discussiëren over een handige aanpak (“Je kunt
ook die spatie gewoon daarbij zetten, dan hoef je niet extra haakjes te gebruiken”, “Ja het kan ook zo
natuurlijk maar ja”, “Waarom heb ik meer dingen dan hem?”, “Wat doe ik hier nou fout?”, “Wacht,
doe eens deze twee ook in de haakjes”).

De leerlingen zijn opnieuw voornamelijk bezig met een theoretische toepassing: ze passen het geleerde
toe in een nieuwe context (een andere opgave), maar de koppeling aan praktische relevantie ontbreekt
nog in deze fase van de opgaven. Wel is het voor de leerlingen duidelijk dat ze steeds meer opties hebben
om iets te programmeren (“Probeer nu eens gewoon een keer een coole zin te maken met die variabelen”,
“Nu ga je kijken in de console wat jouw saldo is”, “Precies, en daarmee kun je dus bijvoorbeeld ook de
belaste aangifte doen”).
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Tabel 20: Aspecten van het diep leren van leerlingen die wel en niet terugkwamen in les 4

Kenmerk Aspecten die terug- Aspecten die niet
kwamen in les terugkwamen in les

Wat Leerdoelen Samenwerken Onderzoeken
Probleem oplossen Informatievaardigheden

Vakoverstijgend werken Met ICT

Authentieke opdrachten Opdrachten zijn Relevantie is nog
en taken contextrijk niet duidelijk

Complex leren Meerdere aanpakken Reflecteren
zijn mogelijk
Samenwerken
Actieve werkhouding

Hoe Coaching Controleert voorkennis Inzicht creëren
Behandeld theorie
Gebruikt voorbeelden
Bespreekt strategieën

Feedback Coaching
Differentiëren
Inzicht in kwaliteit van
leren

Zelfsturing Concreet verwerken
Structureren en
logisch redeneren
Kritisch verwerken

Leeractiviteiten Relateren en structureren Koppeling voorkennis Verklaren
Begrijpen Samenvatting
Analogieën zoeken

Kritisch verwerken Gedachtegang volgen Informatie op waarde
Afvragen of iets klopt schatten
Mening/argumenten geven
Discussiëren
Opvattingen vergelijken

Concreet verwerken Toepassen Koppeling eigen ervaring
Praktijkvoorbeelden Concreet voorstellen
geven Praktische betekenis

zoeken

Figuur 4: De leerlingen werken aan de opgaven
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8.4.4 Les 5

De docent legt nieuwe theorie uit over arrays (onderdeel van programmeren). De docent relateert het
nieuwe onderwerp aan vorige onderwerpen (van voorgaande instructies).

De leerlingen gaan wederom aan de slag met een opgave die geënt is op het toepassen van de nieuwe
theorie. De opgaven lijken behoorlijk uitdagend: er vindt veel overleg plaats tussen de groepsgenoten
over hoe de opgaven moeten worden aangepakt (“Nee kan die niet opschrijven dat if x = en dan de
letters gelijk stellen aan elkaar ”, “Daar moeten haakjes hè, je moet er haakjes tussen zetten”, “Wat ben
ik hier vergeten?”, “Nee vertrouw me, gaat goedkomen. Dan moet je zegmaar i is gelijk aan 1 zetten
misschien”, “Maar waarom werkt het dan niet? Want kijk ik doe gewoon ++”, “Misschien moet je de
lengte aanpassen”, “Misschien moet je de lengte aanpassen”, “Nee dat hoeft niet, je moet sowieso met
allemaal van dit soort dingetjes werken”).

De leerlingen kunnen de opgaven op verschillende manieren aanpakken. Eén leerling toont op den duur
werk aan de docent, waarop zij veronderstelt dat hij op een andere manier tot een oplossing is gekomen
en dat dit ook weer een nieuwe, ofwel andere manier is (“Nou dat was een heel slimme manier. Dat was
niet eens hoe ik het zelf had bedacht maar dat kan inderdaad ook. Nou en nu print hij dus alle opties!”).

De docent heeft aandacht voor verschillen in de klas: één leerling is ook instructeur en praat andere
leerlingen bij (“Snap jij die functies nu een beetje?”, “Dan moet je even dat filmpje kijken, dat is echt
duidelijk”).

Leerlingen beginnen meer na te denken of wat zij in de chatbot kunnen gaan maken en hoe zij de the-
orie kunnen gaan toepassen (“Ik zat te denken, als we gewoon een wiskunde bot maken is dat best wel
makkelijk denk ik”, “En een beetje de lay out veranderen als dat kan”, “Dat is best grappig toch. En
dan dat als je bijvoorbeeld zegt dat ie dan wel checkt of het uberhaubt wel een tracking number is. Dat
hij dan ook zegt ‘that’s not a tracking number’”).
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Tabel 21: Aspecten van het diep leren van leerlingen die wel en niet terugkwamen in les 5

Kenmerk Aspecten die terug- Aspecten die niet
kwamen in les terugkwamen in les

Wat Leerdoelen Samenwerken Onderzoeken
Probleem oplossen Informatievaardigheden

Vakoverstijgend werken Met ICT

Authentieke opdrachten Opdrachten zijn
en taken contextrijk

Relevantie wordt duidelijk

Complex leren Meerdere aanpakken Reflecteren
zijn mogelijk
Samenwerken
Actieve werkhouding

Hoe Coaching Controleert voorkennis
Behandeld theorie
Gebruikt voorbeelden
Bespreekt strategieën
Inzicht creëren

Feedback Coaching
Differentiëren
Inzicht in kwaliteit van
leren

Zelfsturing Concreet verwerken
Structureren en
logisch redeneren
Kritisch verwerken

Leeractiviteiten Relateren en structureren Koppeling voorkennis Samenvatting
Begrijpen
Analogieën zoeken
Verklaren

Kritisch verwerken Gedachtegang volgen Informatie op waarde
Afvragen of iets klopt schatten
Mening/argumenten geven
Discussiëren
Opvattingen vergelijken

Concreet verwerken Toepassen Koppeling eigen ervaring
Praktijkvoorbeelden
geven
Concreet voorstellen
Praktische betekenis
zoeken

8.4.5 Les 6

De docent opent de les door de laatste theorie te behandelen. De docent relateert nieuw onderwerp aan
andere theorie (legt uit dat je objecten kunt zien als een soort arrays en haalt ook opnieuw de theorie
over for-loops erbij).

Na de instructie gaan de leerlingen aan de slag met de opgaven. Hogere-orde vaardigheden zijn bij deze
opgaven van toepassing, zeker als de leerlingen zich uitgedaagd voelen om toch aan de slag te gaan met
classes. Het draait dan nog wel voornamelijk om toepassen, maar de docent benadrukt dat classes een
lastiger onderdeel is. De docent differentieert in de les. De vorige les kregen de leerlingen een opgave,
waarin alle theorie tot zo ver terug kwam. Aangezien de meeste leerlingen deze opgave nog niet af had-
den, ging de docent met deze leerlingen samen door de opgave heen, waarbij de docent een coachende rol
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aan nam. De opgaven zijn uitdagend en dus overleggen de leerlingen veel. Programmeren kan linksom
of rechtsom. Dat blijkt ook bij het uitwerken van de opgaven.

Leerlingen beginnen de theorie beter te beheersen, relaties te leggen, beginnen zelf fouten te ontdekken
en nieuwe manieren te vinden om problemen te tacklen (“Maar wordt het dan niet gelijk als je bijvoor-
beeld aanraadt, dat dan heel pizza er al komt te staan?”, “En moet hij niet ook nog iets zeggen? Zo
van je hebt het goed gegokt”, “Maar waarom staat hij dan niet daarboven op true?”, “Nee, dan moet
die else zijn toch?”, “Kan je dan niet gewoon een variabele aanmaken, zegmaar pogingen, en dan zeggen
dat als die groter is dan 5 ofzo”, “Maar juiste woorden tellen dan toch niet mee?”, “Mevrouw ik heb
nog een vraagje, bij de pizza zijn er 2 z’s zegmaar, als hij zegmaar de z raadt doet hij dat dan bij allebei
of maar bij 1?”, “Kan je dat niet gewoon boven function zetten?”). Eén leerling nam in de tussentijd
ook een coachende rol aan en begon de overige leerlingen oude stukken theorie opnieuw uit te leggen
(“Oja, die if is wel belangrijk om ff te weten wat dat doet. Weet je wat die if is?”, “Oh ja, maar dan
moet je gewoon die streepjes hier zetten en dan meerdere woorden typen hier. Er is een makkelijkere
manier om dat te doen”). Daarna geeft deze leerling de andere leerlingen extra tips om de theorie te
gaan begrijpen (“Maar wat ik vooral aanraad is als je het een beetje wil leren, is gewoon hiermee gaan
klooien, en aan de hand van zegmaar de theorie. Dus bedenk zelf een opdracht bijvoorbeeld, dus dat
je zelf zou zeggen ik wil deze ook als die zegt ‘doei’ dat hij dan ook zegt hallo hoe gaat het, en dat je
dat dan gaat proberen te fixen”, “Ik zou zeggen, probeer gewoon even die opdracht 9 te maken”, “Dit
is gewoon net zoiets als fietsen, als iemand het voor doet en zegt je moet trappen en je moet sturen en
je moet je evenwicht behouden en dit is om te remmen, dan weet je echt wel hoe die fiets werkt, maar
zelf kan je het niet doen hoor! Je moet het echt uit jezelf openen”).

Deze les richten de leerlingen zich meer tot het toepassen van de theorie. De leerling die de afgelopen
lessen een coachende rol aan nam, wil graag een verbredende opdracht en heeft een onderwerp gekozen
waarmee hij erg diep de stof ingaat (“Ik weet nog niet echt wat ik wil doen, maar ik wil wel iets cools, en
ik wil misschien iets met deep learning gaan doen. Dus bijvoorbeeld dat je op een knop kan drukken en
dat hij dan een kunstwerk voor jou maakt ofzo. Dat leek me wel leuk.”, “Wat zal ik dan doen, zal ik dan
maken. Mijn vader had bijvoorbeeld zoiets gemaakt, zo’n algoritme dat een muziekstuk maakt dat leek
op de muziek van Bach. Ik dacht misschien kan ik iets van dat hij logo’s maakt. Of dat hij een kunstwerk
maakt, maar help mij ff, wat is leuk? Of dat als je een foto maakt dat hij van die foto een kunstwerk
maakt.”). Een andere groep leerlingen heeft het idee bedacht om de chatbot spellen te laten uitvoeren,
zoals galgje. Deze les denken zij creatief na over welke functies er allemaal toegevoegd zouden moeten
worden om galgje te maken (“En dan zegmaar die aantal opties koppelen aan de kans die je hebt zegmaar,
dat is makkelijker”, “Oke nice, maar dan nog veel uitgebreider natuurlijk, met game over levens kansen”,
“Oh kan je dan ook zeggen de geraden letter is fout?”). De docenten stimuleren de leerling om tijdens dit
project zo veel mogelijk te leren (“Hij legt de lat een beetje hoog, altijd goed. We komen om te leren, dus
laten we maar eens kijken wat hij in huis heeft”, “Gelukt? Je begint het echt te begrijpen hè? Goed zo!”).
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Tabel 22: Aspecten van het diep leren van leerlingen die wel en niet terugkwamen in les 6

Kenmerk Aspecten die terug- Aspecten die niet
kwamen in les terugkwamen in les

Wat Leerdoelen Samenwerken
Probleem oplossen
Onderzoeken
Informatievaardigheden

Vakoverstijgend werken Met ICT

Authentieke opdrachten Opdrachten zijn
en taken contextrijk

Relevantie wordt duidelijk

Complex leren Meerdere aanpakken Reflecteren
zijn mogelijk
Samenwerken
Actieve werkhouding

Hoe Coaching Controleert voorkennis
Behandeld theorie
Gebruikt voorbeelden
Bespreekt strategieën
Inzicht creëren

Feedback Coaching
Differentiëren
Inzicht in kwaliteit van
leren

Zelfsturing Concreet verwerken
Structureren en
logisch redeneren
Kritisch verwerken

Leeractiviteiten Relateren en structureren Koppeling voorkennis Samenvatting
Begrijpen
Analogieën zoeken
Verklaren

Kritisch verwerken Gedachtegang volgen Informatie op waarde
Afvragen of iets klopt schatten
Mening/argumenten geven
Discussiëren
Opvattingen vergelijken

Concreet verwerken Toepassen
Praktijkvoorbeelden
geven
Koppeling eigen ervaring
Concreet voorstellen
Praktische betekenis
zoeken
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Figuur 5: Docent begeleidt leerlingen bij opgaven

8.4.6 Les 7

De docent pakt terug op oude onderdelen behandeld in de lessen. Het niveau neemt deze les dus wederom
toe, omdat leerlingen nu zelf toepassingen moeten verzinnen die zij proberen te programmeren (“Maar
we willen tegen een chatbot galgje spelen”, “Oke jongens, we gaan nu levens toevoegen”). Hogere-orde
vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken en probleem oplossen spelen in deze les opnieuw een rol.

De leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de toepassing van de nieuwe theorie. In deze fase komt
de praktische toepasing naar boven. De leerlingen beginnen te werken in de chatbot en verzinnen zelf
spelletjes die door de chatbot gespeeld kunnen worden. Voor de leerlingen wordt het steeds duidelijker
wat zij allemaal kunnen gaan doen in de chatbot en wat voor hen haalbaar is om uit te voeren.

Leerlingen nemen kleine stappen en zorgen eerst dat deze toepassingen werken, om uiteindelijk zo ver
mogelijk te kunnen komen met een werkende chatbot (“Nou, voor nu wel. Gewoon eerst even zorgen
dat hij iets kan”). Eén groep zoekt zelf naar oplossingen voor de ideeën die zij willen verwerken in de
chatbot en de docent begeleidt hen af en toe als ze tegen problemen aanlopen. Zij hebben het spel galgje
grotendeels al geprogrammeerd en proberen nu samen een manier te verzinnen om levens te krijgen in
het spel (“We gaan nu levens maken, hoe gaan we dat doen?”, “Sowieso een variabele erbij”, “Moeten
we niet spaties zetten tussen de streepjes, zodat je weet wat het aantal streepjes is”). Ook zoeken de
leerlingen een manier om van playcode naar de chatbot te gaan (“Hoe kan ik straks in de chatbot..”,
“Ja, maar in mijn gedachten zouden we dan in die chatbot uhm rletters heel vaag typen in plaats van
een letter”).

Een andere leerling heeft wat meer begeleiding nodig, dus de docent helpt deze leerling meer op weg
door een overkoepelende opgave samen met deze leerling uit te voeren, waar alle theorie een keer voorbij
komt. De docent grijpt in haar uitleg terug naar de onderwerpen van verschillende lessen. Tijdens de
uitleg vraagt ze regelmatig aan de leerling wat de volgende stappen zijn (“Welke variabele geeft nu aan
of je nog meer te raden hebt of niet?”, “Dus wat kan je nu gebruiken?”, “Denk je dat we nu klaar zijn?”).

Leerlingen zijn nieuwsgierig, komen met goede initiatieven en vragen regelmatig aan de docent of het ook
mogelijk is andere stukken theorie te gebruiken in deze toepassing (“Anders gaat die eerst die i printen
en dan plakt hij er 1 aan”, “Dan zou ik een loop maken

”
‘Kan je dan niet gewoon i?”, “Hier moet een
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punt toch?”, “Ja je kunt nog een if maken alleen dan zeggen goedeGok=false.. Ohhh, kan je dan niet
else?”, “Als je a doet, krijg je dan ook gelijk alle twee? Ik denk het wel, omdat hij dan van links naar
rechts gaat.”, “Maar kan je deze ook allemaal tegelijkertijd printen door te loopen ofzo? Of moet je hem
dan in een array zetten ofzo?”). Leerlingen gaan minder uitdagingen uit de weg, beginnen vertrouwen
te krijgen in hun eigen kunnen en kiezen voor opties waar zij het meeste van leren (“We kunnen die wel
proberen, ik denk dat dat misschien wel handig is”, “Ik weet hoe het moet”, “I’m so proud of myself”).
Leerlingen zijn zelfsturend aan het werk, geleid door wat ze willen maken van de chatbot. Ze proberen
een gedachtegang te volgen, overleggen samen continu over of dingen kloppen, discussiëren en blijven de
docent vragen of wat zij doen correct is.
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Tabel 23: Aspecten van het diep leren van leerlingen die wel en niet terugkwamen in les 7

Kenmerk Aspecten die terug- Aspecten die niet
kwamen in les terugkwamen in les

Wat Leerdoelen Samenwerken
Probleem oplossen
Onderzoeken
Informatievaardigheden

Vakoverstijgend werken Met ICT

Authentieke opdrachten Opdrachten zijn
en taken contextrijk

Relevantie wordt duidelijk

Complex leren Meerdere aanpakken Reflecteren
zijn mogelijk
Samenwerken
Actieve werkhouding

Hoe Coaching Controleert voorkennis
Behandeld theorie
Gebruikt voorbeelden
Bespreekt strategieën
Inzicht creëren

Feedback Coaching
Differentiëren
Inzicht in kwaliteit van
leren

Zelfsturing Concreet verwerken
Structureren en
logisch redeneren
Kritisch verwerken

Leeractiviteiten Relateren en structureren Koppeling voorkennis Samenvatting
Begrijpen
Analogieën zoeken
Verklaren

Kritisch verwerken Gedachtegang volgen
Afvragen of iets klopt
Mening/argumenten geven
Discussiëren
Opvattingen vergelijken
Informatie op waarde
schatten

Concreet verwerken Toepassen Koppeling eigen ervaring
Praktijkvoorbeelden
geven
Concreet voorstellen
Praktische betekenis
zoeken
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Figuur 6: Leerling legt zijn project uit aan docent

Figuur 7: Leerlingen werken samen aan de app

8.4.7 Les 8

Deze les draait om samenwerken en probleem oplossen. Een werknemer van Code Yellow, begeleidt deze
les mee om de leerlingen verder te helpen met de app. De groepjes hebben uiteenlopende ideeën bedacht
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om in de chatbot te bouwen, en op basis van de theorie die ze eerder hebben behandeld, gaan ze aan
de slag om het idee voor elkaar te krijgen middels programmeren. Ze onderzoeken opties, werken samen
en lossen problemen op die ze tegenkomen met het programmeren (trial and error). Vakoverstijgend
werken is sowieso al van toepassing omdat de lessenreeks zich op het snijdende vlak tussen wiskunde en
ICT begeeft, maar wat aardig is, is dat één groep leerlingen zelf een vakoverstijgende insteek kiest voor
hun project. Dit groepje programmeert een chatbot rondom leerstof van Engels, zodat ze twee vliegen
in één klap slaan (“Laurens, wij hadden het plan om die backtor info te bouwen”, “Nou, wij moesten
voor Engels een app maken en toen dachten we dan combineren we dat mooi.”).

In dit deel van de lessenreeks zijn de leerlingen bezig met een eigen product te programmeren. Hierin
wordt de relevantie van de geleerde en bestudeerde stof dus ook duidelijk. Ze integreren hun kennis nu
in de praktijk om tot het gewenste doel te komen. Het doel is voor ieder groepje anders. Eén leerling
werkt individueel aan een nog uitdagender project. Omdat hij al voorkennis heeft, legt hij de lat in zijn
project hoger dan de andere groepjes. Deze les zijn de verschillen tussen de groepjes daarom groter. Dit
heeft ook te maken met de inzet van de leerlingen tijdens de les en bij het maken van het huiswerk.

De leerlingen zijn constant aan het bedenken welke programmeertechnieken ze kunnen toepassen om tot
hun beoogde chatbot te komen (“Ja, zie je? Nu heeft hij nog 0 pogingen, en dan zou ik eigenlijk willen
dat hij zou zeggen ‘je hebt verloren’. Maar dan als je nu rletters intypt, dan heb je pas verloren.”, “Ja
we willen nu nog de pogingen toevoegen, want die staan nog niet in de snack.”, “Ja maar.. Ja dat doet
hij ook maar je kunt daarna gewoon nog letters invullen, we hebben nog niet de reset functie. Maar
hij zegt wel, je hebt verloren, het woord was. Ja precies en dan kom je op min pogingen uit, maar
dat is opzich niet een groot probleem.”). Ze overleggen daarvoor samen, werken samen en wegen de
verschillende opties af. Ze proberen met elkaar af te stemmen wie wat doet, maar zijn voornamelijk nog
samen bezig. Leerlingen zijn namelijk afhankelijk van elkaar omdat ze samen aan een zelfde programma
werken. Aanpassingen van de een kunnen dus eventueel werk van de ander in de weg zitten (“Oh, nee,
het is heel raar. Als ik iets verander dan zie jij dat niet en als jij iets veranderdt dan zie ik het niet. Ik
zie niet wat jij hebt gedaan bij mij. Nee kijk het is, oh, klik ff op save misschien zie je het dan.”, “Save
hem eens, dan kan ik kijken of ik bij mij wel QR-codes kan scannen.”). Daarom moeten ze dingen goed
afstemmen. Ze reflecteren nog niet echt op de kwaliteit van hun eigen proces, maar dit doen ze aan het
einde van het project wel in een verslag.

De docente geeft feedback en geeft niet direct oplossingen als de leerlingen iets vragen; ze proberen
de leerlingen aan het denken te zetten zodat ze zelf met oplossingen komen. Voor de werknemer van
Code Yellow is dit misschien iets anders, omdat hij gewend is om wat meer te denken in termen van
problem-solving. Hij coacht dus meer richting de oplossing, of vult aan. Eén groep leerlingen lijkt meer
bezig te zijn met bijzaken van het programma dat ze schrijven, bijvoorbeeld de lay-out (“Nou dat je
hier bijvoorbeeld een balkje met een naam hebt ofzo”, “Dat is wel vet, als we zo dat logo erin kunnen
zetten”, “We hebben een foto ingevoerd, ja, een logo zelfs”, “Oh, wacht eens, hier, oh we kunnen hem
ook als background doen!”, “We kunnen best op die verzendpijl kunnen we het logo gebruiken om te
klikken om te verzenden, snap je?”, “Zo, dit gaat wat sneller. Ik heb hier een send knop gebouwd,
kijk, dan kun je dit doen, in plaats van pijltje, dat is toch wel lachen”). Ze stellen de werknemer
van Code Yellow hier veel vragen over (“Kan je ook nog de lay-out aanpassen”, “Dit is hoe hij terug
stuurt dan of niet?”, “Maar die bovenste ook dan? Want ik heb alleen die onderste nodig”, “Wat willen
die dubbele slashes zeggen?”’, “Waar moet ik die code dan plaatsen? Moet ik die dan bij de f plaatsen?”).

Omdat de leerlingen nu het geleerde toepassen in de context van hun eigen bedachte chatbot, zijn ze
constant aan het koppelen met voorkennis. Hoe kunnen ze het geleerde toepassen om tot een resultaat
te komen? Daarvoor moeten ze vergelijken met de opdrachten die ze eerst hebben uitgevoerd: als ze
instrument x destijds konden gebruiken voor die opdracht uit de reader, dan werkt instrument x nu
mogelijk ook om iets voor elkaar te krijgen in de chatbot (“Ja, dat je een functie. Ja precies, maar dat
is niet heel moeilijk denk ik.”, “En dan maak je een for-loop aan, en dan zeg je als één van deze letters
hetzelfde is als de message, dan is goede gok wel waar, want dan heb je goed gegokt”). De leerlingen
zijn dus vooral bezig met koppelen aan voorkennis, begrijpen en analogieën zoeken.
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Kritisch verwerken en een gedachtegang proberen te volgen zijn vaardigheden die cruciaal zijn voor het
programmeren. Ze moeten op detailniveau hun werk analyseren om te zoeken waar eventuele fouten
zitten. Met elkaar overleggen ze en geven ze elkaar tips om tot een oplossing te komen (“Het is niet
zomaar alles erin zetten he, het is geen Wikipedia pagina kopiëren en dan inleveren”, “Dat is best wel
veel werk, want dan moet je ook een dataset gaan maken”, “Run, misschien op run klikken”, “Ga jij de
reset functie oppakken en uitzoeken?”).

De theorie uit de voorgaande lessen uit de lessenreeks over programmeren wordt nu toegepast in het
ontwerp van een chatbot (“Ja, heel even wachten. We moeten eerst het instructieboekje pakken. Eens
kijken.”). Ze maken nu dus een koppeling met een praktische context. De leerlingen bedenken ook
waarvoor de chatbot eventueel kan dienen en proberen een toepassing te vinden.
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Tabel 24: Aspecten van het diep leren van leerlingen die wel en niet terugkwamen in les 8

Kenmerk Aspecten die terug- Aspecten die niet
kwamen in les terugkwamen in les

Wat Leerdoelen Samenwerken
Probleem oplossen
Onderzoeken
Informatievaardigheden

Vakoverstijgend werken Met ICT

Authentieke opdrachten Opdrachten zijn
en taken contextrijk

Relevantie wordt duidelijk

Complex leren Meerdere aanpakken Reflecteren
zijn mogelijk
Samenwerken
Actieve werkhouding

Hoe Coaching Controleert voorkennis
Behandeld theorie
Gebruikt voorbeelden
Bespreekt strategieën
Inzicht creëren

Feedback Coaching
Differentiëren
Inzicht in kwaliteit van
leren

Zelfsturing Concreet verwerken
Structureren en
logisch redeneren
Kritisch verwerken

Leeractiviteiten Relateren en structureren Koppeling voorkennis Samenvatting
Begrijpen
Analogieën zoeken
Verklaren

Kritisch verwerken Gedachtegang volgen
Afvragen of iets klopt
Mening/argumenten geven
Discussiëren
Opvattingen vergelijken
Informatie op waarde
schatten

Concreet verwerken Toepassen
Praktijkvoorbeelden
geven
Koppeling eigen ervaring
Concreet voorstellen
Praktische betekenis
zoeken
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Figuur 8: Werknemer Code Yellow (rechts) begeleidt mee in de les om leerlingen te helpen

8.4.8 Het verslag

Eén groep leerlingen heeft uiteindelijk het spel galgje weten te programmeren in de chatbot, de app is
te zien in figuur 10. Als gebruiker kun je letters typen, waar de bot vervolgens op reageert. Is de letter
goed, dan plaatst de bot de letter op de juiste plek in het woord. Is het fout, dan raak je een poging
kwijt en moet je opnieuw raden. Wanneer het woord geraden is, wordt er een nieuw woord gekozen en
begint het spel opnieuw. Leerlingen hebben verder niks gedaan met de lay-out van de app. Deze groep
leerlingen gaf aan van gamen en spelletjes te houden en hebben dus een onderwerp gekozen dat goed
past binnen hun eigen interesses. Meer over dit project is terug te lezen in het verslag van de leerlingen,
te vinden in bijlage E.
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Figuur 9: De app van de eerste groep leerlingen

Code Yellow heeft deze groep leerlingen de volgende feedback gegeven:

“Jullie hebben een erg leuk concept bedacht! We hebben ons bij Code Yellow een paar uur goed kunnen
vermaken met jullie spelletje. Ook goed om te zien dat er veel verschillende programmeer concepten
gebruikt zijn in jullie applicatie. Zowel if statements en for loops, maar ook het gebruik van staat, en
gerandomiseerd!”

“Dank jullie allemaal voor de leuke apps die jullie hebben gemaakt! Goed om te lezen dat velen van jullie
het project ook leuk vonden, en dat een aantal van jullie ook door willen gaan met programmeren. Jullie
hebben nu echt de basis geleerd. De volgende stap is om de geleerde kennis tegebruiken om nieuwe dingen
te maken. Dan zullen jullie vanzelf merken dat het allemaal steeds makkelijker wordt! Ik hoop dat we
jullie iets hebben geleerd wat jullie later in jullie studies veel zal helpen. En wie weet, wellicht kan ik
jullie over een aantal jaar verwelkomen als mijn nieuwe collega’s bij Code yellow!”

De tweede groep leerlingen heeft dit project gecombineerd met een project voor Engels, waar zij een
konden kiezen om een webshop op te zetten. De app is te zien in figuur 11. Zij hebben een logo
ontworpen en vervolgens de lay-out van de app aangepast, zodat deze past bij het logo en de kleuren
van hun webshop. Als gebruiker kun je vragen naar informatie over bepaalde schoenmerken, zoals de
prijs van de nieuwste Nike schoenen. Eén van de leerlingen heeft zelf al een officiële webshop en de rest
van de jongens gaf van tevoren aan meer te willen weten over hoe een website van een webshop gemaakt
wordt. Ook voor hen sloot het project dus aan bij hun interesses. Meer over dit project is terug te lezen
in het verslag van de leerlingen, te vinden in bijlage E.
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Figuur 10: De app van de andere groep leerlingen

Code Yellow heeft deze groep leerlingen de volgende feedback gegeven:

“Leuk om te zien dat jullie zowel aan de Bot hebben gewerkt, als ook de layout er naast. Het logo bo-
venaan de app ziet er mooi uit. Ook de kleurstelling ziet er goed uit. Ik zie dat in de code goed gebruik
wordt gemaakt van de state, en ook dat de ‘if ’ statements goed gelukt zijn!”

“Dank jullie allemaal voor de leuke apps die jullie hebben gemaakt! Goed om te lezen dat velen van
jullie het project ook leuk vonden, en dat een aantal van jullie ook door willen gaan met programmeren.
Jullie hebben nu echt de basis geleerd. De volgende stap is om de geleerde kennis te gebruiken om nieuwe
dingen te maken. Dan zullen jullie vanzelf merken dat het allemaal steeds makkelijker wordt! Ik hoop
dat we jullie iets hebben geleerd wat jullie later in jullie studies veel zal helpen. En wie weet, wellicht
kan ik jullie over een aantal jaar verwelkomen als mijn nieuwe collega’s bij Code yellow!”

De leerling die individueel aan de slag is gegaan heeft de lat voor het project erg hoog gelegd. Hij wilde
uit gaan zoeken hoe hij met JavaScript een Neural Network kon maken. Vrij snel kwam hij erachter dat
in de tijd die we hadden dit niet mogelijk was, waardoor hij besloot React Native uit te gaan zoeken.
Dit is het framework dat achter de app zat waar de overige leerlingen in werkten, dat ervoor zorgt dat
je met gebruik van JavaScript apps kan maken voor zowel Android als IOS. Een andere taal, maar zeker
nuttig om te leren. Uiteindelijk heeft hij de app Intagram na gebouwd, een app waar gebruikers een foto
kunnen oploaden, die andere gebruikers kunnen liken of disliken. De app is te zien in figuur 12. Een
indrukwekkend resultaat in de korte tijd die de leerlingen kregen. Meer over dit project is terug te lezen
in het verslag van de leerling, te vinden in bijlage E.
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Figuur 11: De app van de individuele leerling

Bij het maken van het verslag hebben beide groepen leerlingen laten zien goed te kunnen verwoorden en
samen te kunnen vatten. Verder is aan de leerlingen gevraagd om individueel een logboek en reflectie
in te leveren. Per onderdeel worden de resultaten besproken en worden quotes van leerlingen gegeven
die deze resultaten ondersteunen. De volledige lijst van belangrijke quotes is terug te vinden in bijlage F.

Code Yellow heeft deze leerling de volgende feedback gegeven:

“De app ziet er zeer goed uit! Je kunt goed zien dat je al veel ervaring hebt met het maken van websites.
Wij als programmeurs weten hoe moeilijk het is om de layout goed te krijgen voor verschillende scherm
grotes en type telefoons, en wij zijn dan ook blij verrast dat dit je gelukt is!”

“Jammer om te zien dat het niet gelukt is met de Deep Learning. Dit is ook erg lastig om te doen, zonder
de benodigde kennis van de wiskunde er achter. Mocht je nog steeds gëınteresseerd zijn om hierin verder
te gaan, dan zou ik de deep learning specialization op Coursera aanraden. Deze gaat stap voor stap door
alle dingen van deep learning heen, en is goed te volgen. Tevens kun je het nog gratis doen ook! Deze
kun je hier vinden: https: / / www .coursera .org/ specializations/ deep -learning ”

“Dank jullie allemaal voor de leuke apps die jullie hebben gemaakt! Goed om te lezen dat velen van
jullie het project ook leuk vonden, en dat een aantal van jullie ook door willen gaan met programmeren.
Jullie hebben nu echt de basis geleerd. De volgende stap is om de geleerde kennis te gebruiken om nieuwe
dingen te maken. Dan zullen jullie vanzelf merken dat het allemaal steeds makkelijker wordt! Ik hoop
dat we jullie iets hebben geleerd wat jullie later in jullie studies veel zal helpen. En wie weet, wellicht
kan ik jullie over een aantal jaar verwelkomen als mijn nieuwe collega’s bij Code yellow!”
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De reflectie

Alle leerlingen hebben duidelijke en eerlijke reflecties geschreven. Leerlingen gaven verbeterpunten voor
zowel zichzelf als voor het project over het algemeen (“Daardoor verloor ik een beetje mijn concentratie
in de les, ik vond de stof dan ook wel erg ingewikkeld omdat even in 3 weken te leren (kan aan mij liggen
natuurlijk).”, “alleen toen we eenmaal begonnen waren met die middag was het in het begin wel leuk
alleen vond ik het aan het einde wel heel erg langdradig worden en merkte ik dat ik mijn concentratie
verloor, in principe erg jammer want als het iets korter was had ik mijn volledige concentratie kunne
behouden.”, “Ik zou ook meer proberen de les iets anders in te delen je zou bijvoorbeeld kunnen starten
met een probleem dat moet worden opgelost en dan dat iedereen zijn oplossing moet presenteren aan het
einde van de les.”, “Ik snapte niet echt wat ik aan het doen was en had veel hulp nodig, en liep daardoor
ook een beetje achter. Toen het niet echt lukte vond ik het wel fijn dat Mevrouw Lips mij heel erg goed
kon helpen.”). Alle leerlingen gaven aan erg veel van het project geleerd te hebben en zij vonden dat
in volgende jaren zeker weer een programmeerproject moest komen, omdat het een belangrijke skill is
om te leren (“ik vond het echt superleuk en heb er uiteindelijk toch ongelooflijk veel van geleerd en deze
opdracht is zeker voor herhaling vatbaar omdat ik er nog altijd overtuigd van ben dat mensen dit gewoon
moet kunnen leren op het middelbaar onderwijs.”, “Ik hoop zeker dat dit iets is wat volgende havo 4
leerlingen ook mee mogen maken.”, “Ik vond het project zelf erg leuk en ik heb er ondanks alles erg veel
van geleerd.”, “Ik vond deze lessen programmeren beter dan de normale lessen die we krijgen omdat wat
we geleerd kregen ook meteen konden zien waarvoor het kan worden gebruikt wat we bij andere lessen
niet kregen.”). Ook gaven leerlingen aan het vooral erg leuk en fijn te vinden dat zij veel vrijheid kregen
in het project om zelf te bepalen wat ze gingen maken (“Ik vond de eindopdracht ook goed omdat we
veel vrijheid kregen in wat we mochten met alles wat we geleerd hebben.”, “Maar uiteindelijk kregen
we tijdens de uitleg helemaal geen directe informatie over het maken van de chatbot zelf maar meer
globale informatie over het programmeren in javascript. Dit vond ik beter dan wat ik in verwachting
had want dit gaf ons meer vrijheid om zelf uit te zoeken hoe we de code die we uitleg over kregen te
gebruiken in de chatbot.”). Ze zijn hier creatief over na gaan denken en hebben leuke ideeën bedacht.
Wat ook opviel is dat de meeste leerlingen aangaven wel met programmeren aan de slag te willen gaan
in de toekomst. Twee leerlingen gaven aan hun eigen projecten te willen beginnen (“Maar ik ga denk
ik wel in mijn vrije tijd nog wat dingen doen programmeren doen omdat ik het uiteindelijk best leuk
vond om iets te maken waar ik gebruik kan maken en naar anderen kan laten zien met trots dat ik het
helemaal zelf heb gemaakt”, “en verder is het handig dat ik er wat van snap aangezien wij (twee andere
leerlingen en ik) het idee hebben om een app te gaan maken die erg lijkt op onze chatbot alleen met meer
producten, merken en informatie”) en andere leerlingen gaven aan programmeren als serieuze optie mee
te nemen in het kiezen van een vervolgstudie (“Ik heb door deze lessen programmeren, programmeren
als een mogelijkheid genomen voor mijn vervolgstudie.”, “Ik denk als ik later een technische kant op gaat
dat ik programmeren zeker gaat tegenkomen en ik misschien ook wel toepassen.”, “Ik ga me nu ook wel
veel meer verdiepen in de programmeertalen en ik denk dat ik verder ga in python c.”, “Ik denk dat dit
project zeer nuttig voor mij was omdat met de kennis over programmeren die ik nu heb later wel van pas
kan komen omdat ik automotive wil gaan studeren.”). Leerlingen hebben in deze reflecties laten zien te
kunnen reflecteren op de kwaliteit van hun leerproces en te begrijpen waar zij de kennis van het project
voor kunnen gaan gebruiken. De reflecties van de leerlingen zijn in bijlage E terug te vinden.

Het logboek

Uit het logboek bleek dat leerlingen niet zo veel aan het project gewerkt hadden als van tevoren gehoopt
was. Het was van tevoren al bekend dat deze groep jongens weinig thuis werkte. Dit bleek in dit project
ook weer het geval te zijn. De laatste week hebben zij wat meters gemaakt, maar de weken daarvoor
hebben zij weinig tot niet naar het huiswerk gekeken, buiten de lessen om. Plannen en zelfsturing waren
hier dus niet terug te zien. De leerlingen hebben hierdoor niet laten zien hun eigen leerproces in handen
te hebben. De logboeken van de leerlingen zijn in bijlage E terug te vinden.
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9 Conclusie en Discussie

9.1 Conclusie

Het programmeerproject dat uit dit onderzoek ontstaan is, draagt bij aan de pijler omgevingsgericht
leren binnen Brainportscholen. Het project wordt gezien als vakoverstijgend, omdat leerlingen te maken
krijgen met onderwerpen die normaal gesproken niet in het school curriculum verworven zijn. Het sa-
menwerken met een bedrijf zorgt ervoor dat leerlingen meteen de link naar de praktijk leggen en inzien
waarom het nuttig is wat zij leren.

Uit dit onderzoek bleek dat een opdracht, gericht op omgevingsgericht leren met behulp van program-
meren, de intrinsieke motivatie van leerlingen lichtelijk vergroot, echter is dit verschil niet significant.
Dit kan te maken hebben met de kleine groep testpersonen die heeft geparticipeerd aan dit onderzoek.

Leerlingen leken voorafgaand aan het onderzoek wiskunde al erg nuttig en toepasbaar te vinden. Na het
onderzoek leken een aantal leerlingen de toepasbaarheid van de wiskunde nog beter te kunnen erkennen,
waarschijnlijk omdat zij in dit project een toepassing hebben gezien waar zij nog niet eerder overna
gedacht hadden. Dit verschil is echter niet significant. Dit kan opnieuw te maken hebben met de kleine
groep testpersonen die heeft geparticipeerd aan dit onderzoek. Bovendien kan het meegespeeld hebben
dat resultaten voorafgaand aan het onderzoek al hoog lagen, waardoor er minder ruimte was om te
verbeteren (al is dit juist een goed teken, leerlingen zagen het belang van wiskunde al in).

Leerlingen hebben bijna alle diepe leeractiviteiten in deze lessenreeks uitgevoerd. Niet in elke les kwam
elk onderdeel terug, maar in zijn geheel hebben de leerlingen laten zien te kunnen relateren en structu-
reren, kritisch te kunnen verwerken en concreet te kunnen verwerken. Leerlingen hebben in dit project
complex geleerd en laten zien te kunnen reflecteren op de kwaliteit van hun leerproces. Het project was
vakoverstijgend en de opdrachten die leerlingen kregen waren authentiek en sloten aan bij de beleving
van de leerling. De opdracht was vrij en leerlingen kregen hierbij de ruimte om zelf een creatieve invulling
te geven aan de app, waarbij zij theoretische kennis konden koppelen aan een praktische uitvoering. De
zelfsturing van leerlingen kan echter verbeterd worden. Leerlingen hadden thuis meer kunnen werken en
meer tijd kunnen stoppen in het begrijpen van de theorie om zo het project naar een hoger niveau te
tillen. Dit is als feedback aan de leerlingen meegegeven.

Leerlingen lijken op dit moment weinig te maken te krijgen met de pijlers van Brainportonderwijs. Hier
valt zeker nog winst te halen voor Brainportscholen. Mijn advies aan Brainportscholen is daarom om
vooral te werken aan het uitbreiden van hun netwerk en aan het onderling uitdelen van projecten. Pro-
jecten zoals dit programmeerproject zouden gedeeld kunnen worden onder verschillende scholen, zodat
scholen sneller stappen kunnen zetten in het verwezelijken van de doelen van een Brainportschool. Een
overkoepelend archief kan worden opgebouwd door Brainport, waar scholen projecten vandaan kunnen
halen die zich focussen op één of meerdere pijlers van Brainportscholen. Het opzetten van zo’n project
kost veel tijd. Echter zijn er veel bedrijven die daar goed in kunnen begeleiden. Van de bedrijvenbezoe-
ken die ik heb gehad was er zelfs een bedrijf dat voorstelde het hele project te maken en uit te voeren.
Het uitbreiden van het netwerk van de school zou zeker kunnen helpen om dit soort mogelijkheden te
vinden en nieuwe projecten op te zetten die uitgevoerd kunnen worden in de lessen. Vooral kleinere
bedrijven, die graag willen groeien, zijn gëınteresseerd om met scholen samen te werken, aangezien zij
graag op jonge leeftijd leerlingen scouten.

Het lijkt me daarnaast nuttig als Brainportschool om een Brainport coördinator in dienst te nemen. De
school, waar het onderzoek is uitgevoerd, heeft een Brainport coördinator, welke tijd vrij kan maken om
dit netwerk uit te breiden en projecten te coördineren. Bedrijven hebben zo een centraal punt om te
benaderen, wat het contact tussen school en bedrijf kan versterken. Een ander advies dat ik Brainport-
scholen zou willen geven is om onderzoek te blijven doen naar de invloed van hun projecten op leerlingen.
Hierbij zou het nuttig kunnen zijn het onderzoek schoolbreed uit te voeren of een project in meerdere
klassen/jaarlagen uit te voeren. Zo neem je allerlei meningen en opvattingen van leerlingen mee en is er
een beter beeld te creëren van de invloed van het project. Daarnaast kan het helpen om onderzoek te
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doen naar de ontwikkelingen binnen onderwijs ontwikkelteams. Wellicht dat zij momenteel ook onderzoek
uitvoeren naar het bevorderen van omgevingsgericht leren en kan er een samenwerkingsverband ontstaan.

Wanneer een nieuw project als dit opgezet wordt door Brainportscholen, zou ik vooral adviseren om
leerlingen mee te laten denken in het proces. Het is moeilijk om als docent een project te bedenken dat
aansluit bij de actualiteit en de beleefwereld van de leerling. Wanneer er ruimte is voor de leerling de link
naar zijn/haar beleefwereld zelf te leggen, verwacht ik dat de motivatie en leerprestaties van leerlingen
zullen stijgen. In dit project hebben leerlingen ook al teruggekoppeld dat zij deze vrijheid invloed heeft
gehad op hun motivatie. Bovendien leert elke leerling op een andere manier en heeft elke leerling andere
interesses, waardoor differentiëren binnen de les bevorderd wordt door leerlingen de vrijheid te geven
zelf een richting op te gaan die hen interesseert. Zij kunnen zich dan verdiepen in een onderwerp dat
wellicht in de toekomst nog nuttg voor ze kan zijn (in vervolgstudies/werk). Ook zou ik adviseren veel
gebruik te maken van de vakkennis die het bedrijf te bieden heeft. Vaak staan zij open voor het geven
van een lezing/workshop/bedrijvenbezoek en willen zij ook helpen met het ontwikkelen van geschikt
lesmateriaal, zoals eerder al genoemd werd. Als experts in hun vak hebben zij vaak tips/ideeën voor de
theorie die onderwezen wordt waar jij als docent niet aan zou hebben gedacht. Bovendien kennen zij
de exacte ontwikkelingen die op dit moment en in de toekomst in hun vakgebied zullen plaatsvinden,
waardoor zij tips kunnen geven hoe dit verworven kan worden in het project.

9.2 Discussie

Hieronder volgt een lijst met verbeterpunten en suggesties die meegenomen kunnen worden in volgend
onderzoek:

• De open vragen over Brainportonderwijs moeten ontwikkeld worden. De vraag omtrent omge-
vingsgericht leren (Heb je wel eens contact moeten leggen met een bedrijf voor een opdracht van
school?) kan voor leerlingen bijvoorbeeld onduidelijk zijn, omdat er in de vraag gesuggereerd
wordt dat de leerling zelf een bedrijf heeft benaderd. Bij het programmeerproject hebben de leer-
lingen wel contact gehad met een bedrijf, maar zij hebben niet zelf voor dit contact gezorgd. Ook
zouden deze open vragen uitgebreid kunnen worden zodat meerdere aspecten van de pijlers van
Brainportscholen naar voren kunnen komen.

• De groep leerlingen waarmee het onderzoek uitgevoerd wordt zal vergroot moeten worden. De
groep leerlingen uit deze klas bestond in dit geval maar uit 9 leerlingen en het was niet mogelijk
in andere lessen ruimte te maken om het volledige project uit te voeren. In een vervolgonderzoek
is het belangrijk te proberen minimaal 30 leerlingen te laten deelnemen aan het onderzoek.

• Meer lessen zouden vrijgemaakt kunnen worden om het project uit te voeren. De tijd die nu vrij
gemaakt was voor het project was voor een deel van de leerlingen voldoende, maar een ander deel
van de leerlingen had meer tijd nodig om het programmeren onder de knie te kunnen krijgen.

• Het instructieboekje voor de leerlingen zal verbeterd moeten worden. Deze pilotversie werkte
voldoende om de leerlingen de basis van programmeren te leren. Echter zijn er hier en daar notatie
keuzes gemaakt die niet altijd het beste te leken werken en voor verwarring zorgden.

• Een beoordelingsformulier/rubric moet voorafgaand aan het project gemaakt worden en gegeven
worden aan de leerlingen. Dingen zoals correct taalgebruik en lay out van het verslag kon nu
niet meegenomen worden in de beoordeling van het project, omdat dit niet van tevoren gecom-
municeerd was. Een idee is om te kijken of een beoordelingsformulier/rubric gemaakt kan worden
gebruikt makend van de beoordelingsformulieren die een school al heeft voor het beoordelen van
profielwerkstukken. Veel van de punten uit dit verslag komen daar namelijk in terug.

• Deze groep leerlingen bestond alleen uit jongens. Meer diversiteit tussen jongens en meisjes zou
ervoor kunnen zorgen dat de resultaten voor een grotere doelgroep spreken.

• Door het onderzoek op meerdere Brainportscholen uit te voeren kunnen er makkelijker conclusies
getrokken kunnen worden die gelden over alle Brainportscholen. Op dit moment is het onderzoek
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(grotendeels) op één Brainportschool uitgevoerd. Het zou kunnen zijn dat deze school een hele
andere schoolcultuur heeft dan andere Brainportscholen, waardoor conclusies niet per se gelden
voor andere Brainportscholen.

• Onderzoek kan gedaan worden naar andere projecten die momenteel op het gebied van omgevings-
gericht leren (projecten in samenwerking met bedrijven) ontwikkeld worden door andere onderwijs
ontwikkelteams. Ook kan onderzoek gedaan worden naar andere onderzoeken van onderwijs ont-
wikkelteams zoals curriculum.nu. Wellicht dat zij momenteel ook onderzoek doen naar omgevings-
gericht leren en kunnen krachten gebundeld worden.

• Aangezien programmeren steeds belangrijker gaat worden en er in het onderwijs dus veel zal ver-
anderen op dit gebied, is het belangrijk om de ontwikkelingen binnen het curriculum bij te houden.
Momenteel is curriculum.nu bijvoorbeeld bezig om scholen te adviseren om meer te doen met digi-
tale geletterdheid en het leggen van een verbinding tussen mens en maatschappij. Een project als
dit sluit daar momenteel goed bij aan, maar wellicht dat er in de toekomst veranderingen plaats
gaan vinden die ervoor zorgen dat een project als dit niet goed meer aansluit bij het curriculum.
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11 Bijlages 

 
Bijlage A: Leerling response (alle 56 leerlingen) op de open vragen over de 

pijlers van Brainport onderwijs en op de vragen over wat een Brainport 

school is en wat omgevingsgericht leren is 







 



Bijlage B: De vragenlijsten die bij de leerlingen is afgenomen over 

motivatie, Brainport onderwijs en de toepasbaarheid van de wiskunde 

 
Beste leerling, 

Deze vragenlijst bestaat uit zowel open vragen als stellingen. Bij de stellingen kan, door middel van 

het omcirkelen van een getal op een schaal van 1 (volledig mee oneens) tot en met 5 (volledig mee 

eens), aangegeven worden in hoeverre je het met de stelling eens bent, op. Bij de ja-nee vragen, kleur 

het bolletje in die voor jou van toepassing is en beantwoordt de eventuele vragen. 

Alle gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Alvast bedankt voor je deelneming. 

 

Deel 1: Persoonlijke gegevens 

1. Schoolnaam: 

2. Leerlingnummer: 

3. Leeftijd: 

4. Geslacht: 

5. Leerjaar: 

6. Leer niveau: 

Deel 2: Motivatie, vragen uit Deci & Ryan (2002). 

Geef een cijfer (op een schaal van 1 tot 10) voor jouw motivatie voor het vak wiskunde: 

De volgende uitspraken horen bij de vraag: Waarom ben ik 

gemotiveerd om te studeren voor wiskunde? 

Volledig                             Volledig 

mee oneens                       mee eens 

1 
Omdat dat van mij wordt verwacht. 

1            2          3           4           5 

2 
Omdat dat iets is waar anderen (zoals ouders, vrienden) mij toe 

dwingen. 

1            2          3           4           5 

3 
Omdat ik me door anderen (ouders, vrienden) verplicht voel. 1            2          3           4           5 

4 
Omdat dat iets is wat anderen (ouders, vrienden) van mij 

verwachten. 

1            2          3           4           5 

5 
Omdat ik wil dat anderen denken dat ik slim/verstandig ben. 1            2          3           4           5 

6 
Omdat ik me schuldig voel als ik het niet doe. 1            2          3           4           5 

7 
Omdat ik me schaam als ik het niet doe. 1            2          3           4           5 

8 
Omdat ik wil dat anderen denken dat ik een goede leerling ben. 1            2          3           4           5 

9 
Omdat ik nieuwe dingen wil leren. 1            2          3           4           5 

10 
Omdat het voor mij heel waardevol is. 1            2          3           4           5 

11 
Omdat dit een zinvolle keus is voor mij. 1            2          3           4           5 

12 
Omdat dit een belangrijk levensdoel is voor mij. 1            2          3           4           5 

13 
Omdat ik erg geïnteresseerd ben om dit te doen. 1            2          3           4           5 

14 
Omdat het leuk is. 1            2          3           4           5 

15 
Omdat het boeiend is om te doen. 1            2          3           4           5 

16 
Omdat ik plezier heb in het leren van wiskunde. 1            2          3           4           5 



Deel 3: Brainport onderwijs, vragen 1 t/m 8 uit Deci & Ryan (2002) en vragen 9 t/m 21 uit de 

CLES vragenlijst. (D&R) 

 Volledig                             Volledig 

mee oneens                       mee eens 

1 
Er worden in de lessen andere dingen gedaan dan in school. 1            2          3           4           5 

2 
De docenten op school stimuleren leerlingen om 

ongebruikelijke dingen uit te proberen. 

1            2          3           4           5 

3 
De docenten bedenken ongebruikelijke projecten. 1            2          3           4           5 

4 
Leerlingen kunnen kiezen waar ze gaan zitten. 1            2          3           4           5 

5 
Ik leer over de wereld buiten school. 1            2          3           4           5 

6 
De lessen starten met een probleem of vraag over de wereld 

buiten school. 

1            2          3           4           5 

7 
Ik leer hoe de theorie deel uitmaakt van de wereld zowel in 

school als buiten school. 

1            2          3           4           5 

8 
Ik leer interessante dingen over de wereld buiten school. 1            2          3           4           5 

9 
De docenten reiken naar mijn gevoel mij keuzes en opties aan. 1            2          3           4           5 

10 
Ik voel mij begrepen door mijn docenten. 1            2          3           4           5 

11 
Mijn docenten geven aan dat hij/zij vertrouwen heeft in mijn 

capaciteiten. 

1            2          3           4           5 

12 
Mijn docenten moedigen mij aan om vragen te stellen. 1            2          3           4           5 

13 
Mijn docenten luisteren naar hoe ik vind dat ik mijn werk kan 

doen. 

1            2          3           4           5 

14 
Mijn docenten proberen eerst te begrijpen wat ik doe voordat zij 

met suggesties komen. 

1            2          3           4           5 

15 
Ik kan de theorie van de lessen makkelijk aan. 1            2          3           4           5 

16 
Ik heb het gevoel dat ik veel input kan geven over het verloop 

van de lessen. 

1            2          3           4           5 

17 
Ik kan op school goed laten zien dat ik heel goed ben in een vak. 1            2          3           4           5 

18 
Ik kan mezelf zijn tijdens op school. 1            2          3           4           5 

19 
Ik vind leerlingen in mijn klas erg aardig. 1            2          3           4           5 

20 
Mijn medeleerlingen doen aardig tegen mij. 1            2          3           4           5 

21 
Ik heb het gevoel dat ik wat presteer als ik mee doe aan de 

lessen. 

1            2          3           4           5 

 

  



1. Heb je wel eens contact moeten leggen met een bedrijf voor een opdracht van school? 

o Ja Voor welk vak was deze opdracht? 

 

 

 

Wat was de opdracht? 

 

 

Op wat voor manier was het bedrijf betrokken in deze opdracht? 

 

 

o Nee 

 

2. Heb je wel eens contact moeten leggen met een bedrijf voor een opdracht voor het vak 

wiskunde? 

o Ja Wat was de opdracht? 

 

 

 

Op wat voor manier was het bedrijf betrokken in deze opdracht? 

 

 

o Nee 

 

3. Heb je wel eens een onderzoek moeten uitvoeren op school? 

o Ja Voor welk vak was dit onderzoek? 

 

 

 

Wat heb je onderzocht? 

 

 

Was het een groepsproject? 

o Ja Wat was jouw bijdrage aan dit project? 

 

 

 

o Nee 

o Nee 

 



 

4. Heb je wel eens internationaal contact gelegd met behulp van de school? 

o Ja Wat voor contact is dit (kennis/vriend/mede-leerling/docent/iets anders)? 

 

 

 

 

Bij welk project/opdracht is dit contact ontstaan? 

 

 

 

o Nee 

 

5. Heeft de school bijgedragen aan het ontdekken van jouw talent? 

o Ja Wat is volgens jou dit talent? 

 

 

 

Hoe heeft de school bijgedragen aan het ontdekken van dit talent? 

 

 

 

o Nee 

 

6. Geeft de school jou vrijheid bij het invullen van jouw eigen leerproces? 

o Ja Op welke manier heeft de school hieraan bijgedragen? 

 

 

 

o Nee 

 

7. Wat is een Brainport school volgens jou? 

 

 

 

 

 

8. Wat is ‘omgevingsgericht leren’ volgens jou? 

 

 

 

 

 

  



Deel 4: Toepasbaarheid van de wiskunde, vragen 1 t/m 8 uit Deci & Ryan (2002) en vragen 9 t/m 

15 uit de IMI vragenlijst. 

 Volledig                             Volledig 

mee oneens                       mee eens 

1 
Er worden in de wiskunde lessen andere dingen gedaan dan in 

school. 

1            2          3           4           5 

2 
De wiskunde docent stimuleert leerlingen om ongebruikelijke 

dingen uit te proberen. 

1            2          3           4           5 

3 
De wiskunde docent bedenkt ongebruikelijke projecten. 1            2          3           4           5 

4 
Leerlingen kunnen kiezen waar ze gaan zitten bij wiskunde. 1            2          3           4           5 

5 
Ik leer over de wereld buiten school bij wiskunde. 1            2          3           4           5 

6 
De wiskunde lessen starten met een probleem of vraag over de 

wereld buiten school. 

1            2          3           4           5 

7 
Ik leer hoe wiskunde deel uitmaakt van de wereld zowel in 

school als buiten school. 

1            2          3           4           5 

8 
Ik leer interessante dingen over de wereld buiten school. 1            2          3           4           5 

9 
Ik geloof dat de wiskundige theorie voor mij van waarde kan 

zijn. 

1            2          3           4           5 

10 
Ik denk dat het leren van wiskunde nuttig is om beter te 

begrijpen wat ik in het echte leven met wiskunde kan doen. 

1            2          3           4           5 

11 
Ik denk dat wiskunde belangrijk is omdat het mij meer inzicht 

geeft wat er allemaal mogelijk is met mijn kennis. 

1            2          3           4           5 

12 
Ik zou bereid zijn om de wiskundige theorie opnieuw te 

behandelen omdat de activiteit waardevol voor mij was. 

1            2          3           4           5 

13 
Ik denk dat het leren van wiskunde mij kan helpen om beter een 

beeld te vormen van het uiteindelijke doel bij abstracte 

wiskundesommen. 

1            2          3           4           5 

14 
Ik geloof dat het leren van wiskunde gunstig voor mij is. 1            2          3           4           5 

15 
Ik denk dat dit wiskunde belangrijk is. 1            2          3           4           5 

 



Bijlage C: Het instructieboekje, ontwikkeld door Babette Lips, dat tijdens 

de lessenreeks gebruikt is door de leerlingen  
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1 Introductie

In de komende drie weken zullen jullie leren programmeren. Programmeren is niet alleen leuk en span-
nend, maar het is ook nog eens erg relevant. Programmeren leert je logisch na te denken, het leert je
om je verbeelding om te zetten naar iets glashelders en het leert je om vloeiend met technologie om
te gaan. De wereld om ons heen wordt steeds technologischer en het wordt steeds belangrijker om te
begrijpen hoe je met computers om moet gaan. Programmeren kun je eigenlijk bij bijna alles toepassen.
Denk bijvoorbeeld aan gezichtsherkenning, het berekenen van een kortste route op de TomTom, het
interactief maken van een website, het maken van een zoekmachine of het besturen van het verkeer. In
sommige landen is programmeren al een vast onderdeel van het middelbaar curriculum. In Nederland
lopen we daar echter nog mee achter. Met dit project hopen wij een stap in de goede richting te zetten
om programmeren in Nederland ook een vast onderdeel in het curriculum te maken en leerlingen een
actuele programmeertaal aan te leren, waar zij de rest van hun leven profijt van zullen hebben. Voor dit
project zullen jullie te werk gaan met het bedrijf Code Yellow. Code Yellow is een software bedrijf, dat
organisaties helpt met het plannen, controleren en stoomlijnen van hun processen voor het opschalen
van hun activiteiten.
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2 Opdracht beschrijving

In dit project gaan jullie een app ontwikkelen. De werknemers van Code Yellow bouwen ook regelmatig
apps. Zij hebben voor jullie een begin geprogrammeerd van een app, waarin je kunt chatten met een
chatbot. Het enige wat deze chatbot op dat moment kan doen, is reageren wanneer jij ’Hoi’ zegt. In
dit project zullen jullie deze chatbot verder ontwikkelen. Je kunt de chatbot bijvoorbeeld uitgebreide
gesprekken laten voeren, een naam (of tijdstip van verzenden) geven, sommen laten oplossen, grapjes
laten maken, weetjes laten geven en ga zo maar door. Wat de chatbot uiteindelijk precies allemaal kan,
is dus jullie eigen keuze. Het enige vereiste is, dat alle programmeer onderdelen die behandeld worden in
de lessen op de een of andere manier terug te vinden zijn in jullie code. We zullen het project starten met
een bedrijvenbezoek bij Code Yellow, om te zien hoe programmeren ingezet wordt in het bedrijfsleven
en om jullie op gang te helpen met het project. Na het project wordt er van jullie verwacht de basis van
Javascript onder de knie te hebben.
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3 Toetsing

• De geprogrammeerde app (70%)
De app die uiteindelijk ingeleverd wordt zal beoordeeld worden op basis van het niveau van de
code en de gevorderdheid van jullie app (hoeveel kan de chatbot?). De app dient uiterlijk 17 mei
om 17.00 ingeleverd te zijn bij mevrouw Lips.

• Een reflectieverslag (30%)
Aan het eind van het project wordt er van jullie verwacht een reflectieverslag in te leveren. Hierin
beschrijven jullie met je groep welke stappen jullie hebben genomen om tot de uiteindelijke app te
komen en waarom jullie bepaalde keuzes hebben gemaakt. De hoofdstukken die in ieder geval in je
reflectieverslag voor moeten komen zijn: voorpagina, inhoudsopgave, voorwoord, inleiding, werk-
wijze, resultaat (wat kan de chatbot?), conclusie, discussie en bijlage. In de bijlage moet in ieder
geval door jullie allemaal individueel een reflectie toegevoegd worden van minimaal één A4tje,
waarin beschreven staat wat jij van het project had verwacht, wat je gedaan en geleerd hebt binnen
het project, of het project heeft voldaan aan je verwachtingen en hoe jij de kennis/vaardigheden
die je in het project hebt opgedaan zult gebruiken in de toekomst. Ook wordt er verwacht dat
jullie allemaal individueel een logboek bijhouden en dat deze ook toegevoegd worden in de bijlage
van het reflectieverslag. Deze reflectieverslagen zullen samen met de app ook naar Code Yellow
gestuurd worden. Zij zullen aanvullende feedback geven, die mee wordt genomen in de beoordeling.
Het reflectieverslag dient uiterlijk 17 mei om 17.00 ingeleverd te zijn bij mevrouw Lips.
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4 Theorie en oefenopgaven

Op de volgende pagina’s is steeds per les een blok theorie en een aantal oefenopgaven gegeven. Ech-
ter kan er onder andere op de volgende websites extra geoefend worden of extra theorie doorgenomen
worden (dit zijn maar een paar voorbeelden van websites, je zult er zelf na een paar minuutjes zoeken
gegarandeerd nog veel meer vinden):

https://developer.mozilla.org/nl/docs/Web/JavaScript

https://www.tutorialsteacher.com/javascript/javascript-tutorials

https://www.w3schools.com/js/default.asp

https://www.w3schools.com/js/exercise_js.asp?filename=exercise_js_variables1

https://www.w3resource.com/javascript-exercises/

Om te oefenen met programmeren is het makkelijker om gebruik te maken van de volgende site, in plaats
van Expo: https://playcode.io/online-javascript-editor. Op deze site is het namelijk voldoende
om alleen de code van een opdracht te programmen en toch output te krijgen.
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4.1 Les 1: Bedrijvenbezoek & Components

We starten dit project met een bedrijvenbezoek bij Code Yellow. Deze middag zullen zij beginnen met
een rondleiding door en presentatie over hun bedrijf. Daarna zullen zij jullie extra uitleg geven over het
project, waarbij ze voornamelijk zullen focussen op de interactie tussen de code en de output en op het
onderwerp ’components’. Jullie hoeven in dit project niet zelf components te bouwen (deze zullen name-
lijk van tevoren al gemaakt zijn voor jullie), maar het is wel nuttig om te begrijpen wat een component
is en wat het doet (dit zal Code Yellow daarom uitgebreid met jullie doornemen). Je mag natuurlijk wel
zelf components bouwen in de app!

Components zijn de bouwblokken van een app. Elke app bestaat uit verschillende components, die
ervoor zorgen dat de enorme code van de app in verschillende stukken wordt opgedeeld en er in isolatie
naar de code van één zo’n component gekeken kan worden. Een component kan gezien worden als een
extensie van een JavaScript class (hier leren jullie over in les 4), die ook eigenschappen als input accep-
teerd en een element returned, dat te zien is op het scherm van de gebruiker van de app.

Code Yellow zal tijdens het bedrijvenbezoek verder ingaan op wat components kunnen bieden. Omdat
het niet geen vereiste is om components zelf te gaan bouwen in dit project, zal hier niet verder op
ingegaan worden in dit instructieboekje. Wil je toch meer leren over components, dan kun je altijd op
het internet op zoek gaan naar extra informatie (let op: zoek altijd in het Engels!).

Zorg verder dat je dit stappenplan doorlopen hebt voordat je bij Code Yellow aankomt:

• We werken in groepen van 4. Zorg dus dat je een groep van 4 gemaakt hebt, waarvan op zijn minst
één leerling een Android telefoon heeft.

• Zoals jullie weten gaan jullie een eigen app bouwen. We werken met Expo. Download de app Expo
op minimaal één Android telefoon per groep.

• Op de site https://expo.io kun je de code van de app schrijven. Maak via deze site minimaal
één account aan (dit is gratis) per groep en log met dit account hiermee zowel op de computer als
op de Android telefoon in.

• Ga naar je profiel en klik op ’Snacks’. Klik rechts onderin op ’CREATE A NEW SNACK’. In deze
’snack’ zul je als groep de code van de app gaan schrijven.

• Ga naar https://snack.expo.io/@leerlingproject/chatbot en kopieër de codes van de ver-
schillende componenten in deze snack. Plak deze code in jullie eigen gemaakte snack (en zorg
dat de namen van de componenten die je maakt precies hetzelfde zijn als de namen van de snack
waaruit je kopieërt).

• Klik rechts bovenin op ’RUN’ en vervolgens op ’QR Code’. Open de app op de telefoon en klik op
’Scan QR Code’. Scan de QR code. De gecodeerde app is nu op de telefoon te zien. Wanneer de
code op de computer aangepast wordt, wordt deze automatisch ook aangepast op de telefoon.

Om voorbeelden van componenten te gebruiken voor jouw app, kun je de volgende website
gebruiken die Code Yellow jullie tijdens het bedrijvenbezoek hebben laten zien: https:

//facebook.github.io/react-native/docs/slider.

Opgave 1

Denk samen met je groepje vast na over wat jullie de chatbot willen laten kunnen. Dit hoeven nog geen
concrete ideeën te zijn, maar het is goed om hier alvast over nagedacht te hebben voor je begint met
programmeren.

Opgave 2

Maak een document aan met je groepje, waarin je het verslag gaat schrijven. Schrijf alvast de voorpagina
(hier hoeft nog niet per se een titel op te staan), de inhoudsopgave en het voorwoord.
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4.2 Les 2: Foutmeldingen & Variables

Als je iets programmeert, moet je ook kunnen zien wat de output is van je code. Dit kan op
verschillende manieren, maar in dit project zullen we in alle oefenopgaven gebruik maken
van de code ′console.log(print)′ om iets te printen. Hetgeen dat geprint moet worden, wordt
ingevuld op de plek van ′print′.

Hieronder is een voorbeeld weergegeven van hoe je ′console.log(print)′ gebruikt. Run deze code eens om
te zien wat dit levert!

console.log(“Hallo Wereld!”);

Foutmeldingen

Het kan soms gebeuren dat er een fout in je code staat. Wanneer dit zo is, zal je code niet zichtbaar
worden in de app. Je moet dan zelf de fout zien te herkennen. Soms kan dit een heel klein detail
zijn, zoals het vergeten van een haakje. Het is echter wel van belang te begrijpen hoe je deze fout
kunt herkennen. Bij expo wordt bij de foutmelding in de app ook aangegeven in welke regel de fout is
ontstaan. Zo kun je gemakkelijker je fout terug vinden. Let op: het hoeft niet per se zo te zijn dat
de fout ook daadwerkelijk in deze regel zit, het kan ook zijn dat de fout net daar boven of daar onder
gemaakt is. Ook wordt er bij de foutmelding door expo een suggestie gedaan over hoe de fout opgelost
kan worden. In het voorbeeld hieronder geeft expo dus aan dat het verwacht dat er een “, ” vergeten is
in de code en dat deze toegevoegd moet worden in regel 21:

Variables

Een variable is iets wat kan variëren. In JavaScript wordt een variable gëıntroduceerd met een bepaalde
waarde. Deze waarde kan op elk moment in het programma veranderd worden. In JavaScript wordt een
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variable aangeduid met ’var’. Elke variable moet een unieke naam hebben. Er kan een waarde aan een
variable toegekend worden met behulp van het gelijkheidsteken (=). Deze waarde kan vooraf in de code
toegevoegd worden, maar ook net voordat je de variable gaat gebruiken. Hieronder is te zien hoe je een
variable in je code kan introduceren:

var < variable− name >;
var < variable− name > = < value >;

Hieronder zijn een paar voorbeelden te zien:

var one = 1; // Een getal wordt toegekend aan variable een.

var two = “two”; // Een woord (string) wordt toegekend aan variable twee. Let hierbij altijd op dat er
accolades om het woord heen staan.

var three; // Er wordt geen waarde toegekend aan variable 3. V ariable drie is daarom niet gedefinieerd.

var four = true; // Er wordt een boolean toegekend aan variable vier. Een boolean is een datatype
met slechts twee mogelijke waarden, true (waar) en false (niet waar). Een boolean wordt gebruikt om
de waarheidswaarde van een variable te representeren.

var five = 5.1; // Er wordt een decimale waarde toegekend aan variable vijf.

var six = null; // Er wordt een NULL waarde toegekend aan variable zes. De NULL waarde wordt
gebruikt wanneer er data mist, zodat het lege gat opgevuld wordt en het duidelijk wordt dat er aan deze
variable geen waarde toegekend kan worden.

Meerdere variables kunnen op de volgende manier ook in één enkele lijn worden gedefinieerd:

var one = 1, two = ′two′, three;

Hoeveel witregels er tussen staan, maakt niet uit. De regel hierboven betekent dus precies hetzelfde als:

var one

= 1, two =

′two′, three;

Opgave 3

Maak de volgende variables en ken een waarde toe aan de variables: numKids, partner, myLocation
en job. Output jouw ’lot’ op de volgende manier: “Jij zult een ′job′ worden in ′location′, getrouwd met
′partner′ en ′numKids′ kinderen.”

Opgave 4

Sla jouw geboortejaar en het jaartal 2030 op in twee variables. Bereken jouw twee mogelijke leeftijden
voor het jaar 2030, gebaseerd op de opgeslagen variables. Output vervolgens de zin: “Ik zal óf
′eerstemogelijkheidleeftijd′ óf ′tweedemogelijkheidleeftijd′ zijn in 2030.”

Opgave 5

Sla het aantal graden Celcius op in een variable. Reken het aantal graden Celcius om naar graden
Fahrenheit in JavaScript met de formule F = C ∗1.8 + 32. Output vervolgens de zin: “′gradencelsius′
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◦C is ′gradenfahrenheit′ ◦F.”.

Sla het aantal graden Fahrenheit op in een variable. Reken het aantal graden Fahrenheit om naar graden
Celcius in JavaScript met de formule C = (F−32)/1.8. Output vervolgens de zin: “′gradenfahrenheit′
◦F is ′gradencelcius′ ◦C.”.

9



4.3 Les 3: Operations

Een operation voert een bewerking uit op één of meerdere operanden (gegevenswaarde) en levert daarna
een resultaat. Hieronder is te zien hoe je een operation in je code kan introduceren:

< left operand > operator < right operand >
< left operand > operator

Er zijn een aantal basis operations, die gebruikt worden om wiskundige operations uit te voeren tussen
nummerieke operanden:

• +. Deze operation telt twee numerieke operanden bij elkaar op.

• −. Deze operation haalt twee numerieke operanden van elkaar af.

• ∗. Deze operation vermenigvuldigt twee numerieke operanden met elkaar.

• /. Deze operation deelt twee numerieke operanden door elkaar.

• %. Deze operation geeft de rest van twee numerieke operanden.

• ++. Deze operation telt 1 op bij een numerieke operant.

• −−. Deze operation haalt 1 af van een numerieke operant.

Hieronder is een voorbeeld weergegeven:

var x = 4, y = 16;

x+ y; // Dit levert 20.
y − x; // Dit levert 12.
x ∗ y; // Dit levert 64.
y/x; // Dit levert 4.
y%3; // Dit levert 1, want 16 = 5 · 3 + 1.
x+ +; // Dit levert 5.
x−−; // Dit levert 3.

De operate + kan echter ook gebruikt worden voor woorden. Hieronder is een voorbeeld weergegeven:

var x = 3, y = “Hallo ”, z = “Wereld”;

x+ y; // Dit levert “3Hallo ”.
y + z; // Dit levert “Hallo Wereld”.

De volgende lijst met operations worden gebruikt om twee operanden te vergelijken. Het resultaat dat
volgt is altijd een boolean waarde (true of false):

• ==. Deze operation checkt of de waarde van twee operanden gelijk aan elkaar zijn en let verder
niet op het type van de operanden.

• ===. Deze operation checkt of de waarde van twee operanden van hetzelfde type gelijk aan elkaar
zijn.

• ! =. Deze operation checkt of de waarde twee operanden niet gelijk aan elkaar zijn.

• >. Deze operation checkt of de waarde van de linker operant groter is dan de waarde van de
rechter operant.

• <. Deze operation checkt of de waarde van de linker operant kleiner is dan de waarde van de
rechter operant.
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• >=. Deze operation checkt of de waarde van de linker operant groter of gelijk is aan de waarde
van de rechter operant.

• <=. Deze operation checkt of de waarde van de linker operant kleiner of gelijk is aan de waarde
van de rechter operant.

Hieronder is een voorbeeld weergegeven:

var x = 4, y = 16, z = 7, w = “4”;

x == w; // Dit levert true.
x === w; // Dit levert false.
y! = z; // Dit levert true.
y > z; // Dit levert true.
y < x; // Dit levert false.
x >= y; // Dit levert false.
x <= z; // Dit levert true.
x >= w; // Dit levert true.
x <= w; // Dit levert true.

De volgende lijst met operations worden gebruikt om twee operanden te combineren. Het resultaat dat
volgt is altijd een boolean waarde (true of false):

• &&. Dit is de AND operation. Het checkt of zowel de linker als de rechter operant niet-nul (0,
false, undefined, null of “ ”) zijn.

• ||. Dit is de OF operation. Het checkt of de linker of de rechter operant of beide niet-nul (0, false,
undefined, null of “ ”) zijn.

• !. Dit is de NOT operation. Het draait het resultaat van de boolean waarde om.

Hieronder is een voorbeeld weergegeven:

var x = 4, y = 16, z = 3;

(x == z) && (x! = y); // Dit levert false.
(x == z) || (x! = y); // Dit levert true.
!(x > y); // Dit levert true.

De volgende lijst met operations worden gebruikt nieuwe waarden aan een variable te geven:

• =. Deze operation veranderd de waarde van de linker operant in de waarde van de rechter operant.

• + =. Deze operation telt de waardes van de linker en rechter operanden bij elkaar op en wijst deze
nieuwe waarde toe aan de linker operant.

• − =. Deze operation trekt de waardes van de linker en rechter operanden van elkaar af en wijst
deze nieuwe waarde toe aan de linker operant.

• ∗ =. Deze operation vermenigvuldigt de waardes van de linker en rechter operanden met elkaar
en wijst deze nieuwe waarde toe aan de linker operant.

• / =. Deze operation deelt de waardes van de linker en rechter operanden door elkaar en wijst deze
nieuwe waarde toe aan de linker operant.

• % =. Deze operation geeft de rest die overblijft wanneer de linker operant door de rechter operant
wordt gedeeld en wijst de waarde van deze rest toe aan de linker operant.
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Hieronder is een voorbeeld weergegeven:

var x = 3, y = 8, z = 12;

x = y; // Dit betekent dat de waarde van x vervolgens 8 is.
x+ = 1; // Dit betekent dat de waarde van x vervolgens 4 is.
y− = x; // Dit betekent dat de waarde van y vervolgens 5 is.
y∗ = z; // Dit betekent dat de waarde van y vervolgens 96 is.
z/ = x; // Dit betekent dat de waarde van z vervolgens 4 is.
x% = 2; // Dit betekent dat de waarde van x vervolgens 1 is.

Een laatste operation die genoemd moet worden is de :? operation. Deze operation wijst een waarde
toe aan een variable, gebaseerd op een condition. Dit wordt op de volgende manier genoteerd:

< condition > ? < value1 > : < value2 >;

Deze operation begint dus met een condition, gevolgd door een ? teken. < value1 > wordt toegekend
aan de variable als de condition waar blijkt te zijn en < value2 > wordt toegekend aan de waarde als
de condition niet waar blijkt te zijn. Hieronder is dit weergegeven in een voorbeeld:

var x = 2, y = 9;

var z = x < y ? x : y; // Dit betekent dat de waarde van z gelijk is aan 2.
var z = x > y ? x : y; // Dit betekent dat de waarde van z gelijk is aan 9.

Opgave 6

Maak een variable met waarde 52, het aantal weken in een jaar. Maak nu een nieuwe variable, met als
waarde het aantal dagen in een jaar (tip: aantal dagen = 7 ∗ aantal weken + 1). Maak weer een nieuwe
variable aan, met als waarde het aantal uren in een jaar (tip: aantal uren = 24 ∗ aantal dagen). Maak
nog een nieuwe variable aan, met als waarde het aantal minuten in een jaar (tip: aantal minuten = 60
∗ aantal uren). Print vervolgens de volgende zinnen onder elkaar: “Een jaar bestaat uit ′aantalWeken′

weken”, “Een jaar bestaat uit ′aantalDagen′ dagen”, “Een jaar bestaat uit ′aantalUren′ urenën “Een
jaar bestaat uit ′aantalMinuten′ minuten”.

Opgave 7

Wat is de output na het uitvoeren van de code hieronder (tip: de output is óf true of false)?

var x = 158;
x+ = 123;
x% = 45;
x−−;
x ∗ 3;
x/ = 10;
x > 4;

Opgave 8

Schrijf een JavaScript programma dat de volgende resultaten print:

• −5 + 8 ∗ 6

• (55 + 9)%9

• 20 +−3 ∗ 5/8

12



• 5 + 15/3 ∗ 2− 8%3
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4.4 Les 4: Functions

Het is in JavaScript mogelijk om functions te definiëren in je code. Een function kan gebruikt worden
om een stuk code te definiëren. Wanneer de function een bepaalde naam krijgt, kan deze later in de
code elk moment opnieuw uitgevoerd worden. De code voor een function ziet er als volgt uit:

function < function− name > ()
{

// Execute this code
}

< function− name > ();

Hieronder is dit weergegeven in een voorbeeld:

function ZegHallo(){
console.log(“Hallo!”);

}

ZegHallo(); // Dit levert “Hallo!”.

Het is ook mogelijk om parameters toe te voegen aan de function. Deze parameters worden vervolgens
in de code gebruikt. De parameters mogen van elk mogelijk datatype zijn (bijvoorbeeld een getal of
woord). Hieronder is een voorbeeld gegeven:

function ZegHallo(V oornaam, Achternaam){
console.log(“Hallo” + V oornaam + “ ” + Achternaam + “!”);

}

ZegHallo(“Hans”, “Pieters”); // Dit levert de zin “Hallo Hans Pieters!”.

Om een waarde uit function te krijgen, gebruiken we return. Dit werkt op de volgende manier:

function som(x, y){
return x + y;

}

var resultaat = som(5, 3); Dit levert 8, dus de variable ′resultaat′ heeft nu als waarde 8.

Het is ook mogelijk om een function in een andere function te bouwen. Dit werkt op de volgende manier:

function vermenigvuldig(x){
function fn(y){

return x ∗ y;
}

return fn;
}

var resultaat = vermeniguldig(4);
resultaat(2); // Dit levert 8.
resultaat(4); // Dit levert 16.
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Opgave 9

Maak een function, genaamd ‘kwadraat’. Deze function maakt gebruik van één argument, het getal.
Dit getal moet gekwadrateerd worden en de function zal het kwadraat returnen. Ook moet de function
een zin printen, namelijk: “Het kwadraat van het getal ′hetGetal′ is ′hetKwadraat′.”

Maak een tweede function, genaamd ‘halfGetal’. Deze function maakt gebruik van één argument, het
getal. Dit getal moet gehalveerd worden en de function zal het gehalveerde getal returnen. Ook moet
de function een zin printen, namelijk: “De helft van het getal ′hetGetal′ is ′halveGetal′.”

Maak een derde function, genaamd ‘percentageVan’. Deze function maakt gebruik van twee argu-
menten, namelijk getal 1 en getal 2. De function bekijkt hoeveel procent getal 1 van getal 2 is. De
function zal het percentage returnen. Ook moet de function een zin printen, namelijk: “′getal1′ is
′hetPercentage′ % van ′getal2′.”

Maak een vierde function, genaamd ‘oppervlakteCirkel’. Deze function maakt gebruik van één argu-
ment, namelijk de straal van de cirkel. De function rekent de oppervlakte uit van de cirkel. De function
zal de oppervlakte returnen. Ook moet de function een zin printen, namelijk: “De oppervlakte van een
cirkel met straal ′deStraal′ is ′deOppervlakte′.”. Tip: de formule voor de oppervlakte van een cirkel is
π· straal2. In JavaScript wordt π gëıntroduceerd als Math.PI.

Maak een vijfde en tevens laatste function, genaamd ‘hetGeheel’. Deze function maakt gebruik van
één argument, het getal. Deze function maakt gebruikt van de vier functions die je hiervoor gemaakt
hebt. De function moet de helft van een getal verkrijgen en dit resultaat opslaan. Dit resultaat wordt
gekwadrateerd en het resultaat wordt opnieuw opgeslagen. Vervolgens wordt de oppervlakte van de cirkel
uitgerekend met als straal het verkregen resultaat na kwadrateren. Ook dit resultaat moet opgeslagen
worden. Als laatste wordt uitgerekend hoeveel procent de oppervlakte is van het gekwadrateerde getal.
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4.5 Les 5: If-else statements & For-loops & While-loops

If-else statements

De programmastroom wordt onder andere beheerst met behulp van if − else statements. Een if sta-
tement wordt gebruikt als je een bepaalde code wil uitvoeren, gebaseerd op een bepaalde condition.
Wanneer deze condition true is, wordt de code uitgevoerd. Vaak wordt een if statement aangevuld met
een else statement. Deze else statement wordt gebruikt om te bepalen wat er moet gebeuren wanneer
de eerder gegeven condition false is. De code ziet er als volgt uit:

if (condition expression)
{

// Execute this code
} else{

// Execute this code
}

Hieronder is een voorbeeld weergegeven:

var x = 4, y = 6;

if (x > y)
{

console.log(“x is greater than y”);
} else{

console.log(“x is greater than y”);
}

Het is mogelijk deze statements uit te breiden met een else if statement. Een else if statement wordt
gebruikt, wanneer er meerdere conditions toegevoegd moeten worden. Hieronder is dit weergegeven met
een voorbeeld:

var x = 4, y = 6;

if (x > y)
{

console.log(“x is greater than y”);
} else if(x < y){

console.log(“x is smaller than y”);
} else{

console.log(“x is equal to y”);
}

For-loops

Wanneer een stukje code meerdere keren uitgevoerd moet worden, gebruik je for-loops. Een for-loop
kan alleen werken met behulp van een initializer, een condition en een iteration. Een initializer is
een ‘teller variable’, die gebruikt wordt in bijvoorbeeld de condition. Een iteration verhoogt of ver-
laagd deze initializer, zodat er steeds naar een volgende stap wordt gegaan. De code ziet er als volgt uit:

for (initializer; condition; iteration)
{

// Execute this code
}
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Hieronder is dit weergegeven in een voorbeeld:

for (var i = 0; i < 6; i+ +)
{

console.log(i);
} // Dit levert achter elkaar 0, 1, 2, 3, 4 en 5.

While-loops

Wanneer een stukje code meerdere keren uitgevoerd moet worden totdat een bepaalde condition true is,
gebruik je while-loops. Een while-loop heeft geen initializer en iteration nodig, alleen een condition.
De code ziet er als volgt uit:

while (condition)
{

//Execute this code
}

Hieronder is dit weergegeven met een voorbeeld:

var i = 0;

while (i < 6)
{

console.log(i);
i+ +;

} // Dit levert achter elkaar 0, 1, 2, 3, 4 en 5.

Opgave 10

Maak een function, genaamd vertalerFunctie. Deze function maakt gebruik van één argument, de
gevraagde taal. De function moet de zin “Hallo wereld!”returnen in minimaal 3 gevraagde talen (bij-
voorbeeld Nederlands, Engels en Frans). Ook moet de function deze vertalingen printen.

Opgave 11

Maak een function, genaamd beoordelingGeven. Deze function maakt gebruik van één argument, de
score. De function moet ‘goed’ returnen als de score hoger is dan 80, de function moet ‘voldoende’
returnen als de score tussen de 55 en de 80 ligt en de function moet ‘onvoldoende’ returnen als de score
lager is dan 55. Ook moet de function een zin printen, namelijk: “Je score is ′deBeoordeling′.”

Opgave 12

Maak een for-loop, die itereert van 0 tot 10. In elke iteratie van de for-loop moet het nummer van de
iteratie vermenigvuldigd worden met 8 en moet het resultaat geprint worden (dus in iteratie 2 moet er
geprint worden: “2 ∗ 8 = 16”). Er ontstaat nu dus de tafel van 8.

Breid de for-loop uit, door deze for-loop binnen een nieuwe for-loop te plaatsen, die zorgt dat niet
alleen voor vermenigvuldiger 8 de tafel geprint wordt, maar ook voor alle andere getallen tussen 0 en 10
(dus wordt eerst de tafel van 0 gegeven, dan de tafel van 1, etc).

Opgave 13

Maak een variable, bijvoorbeeld i, en geef deze waarde 0. Maak een while-loop, die in elke iteratie de
zin print: “′variable′ is kleiner dan 10”. Zorg dat de variable in elke iteratie wordt opgehoogd en denk
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goed na over de condition van de while-loop.
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4.6 Les 6: Arrays

In les 1 hebben we het gehad over variables. We weten dat een variable één specifieke waarde aan kan
nemen, bijvoorbeeld var x = 4. Het is niet mogelijk om meerdere waarden aan variable x te koppelen.
Om dit toch mogelijk te maken, gebruiken we arrays.

Een array is een speciaal type van variable, welke meerdere waarden op kan slaan. Elke waarde wordt
geassocieerd met een nummerieke index, welke start met index 0. De code ziet er als volgt uit:

var < array − name > = [element0, element1, element2, ..., elementn];

Hieronder is dit weergegeven met een paar voorbeelden:

var woorden = [“hallo”, “goedemorgen”, “doei”];
var getallen = [1, 2, 3];
var boolean = [true, false];
var mixarray = [“hallo”, 1, false];

Het is op de volgende manier mogelijk om elementen uit de array te geven:

var woorden = [“hallo”, “goedemorgen”, “doei”];

woorden[0]; // Dit levert “hallo”.
woorden[1]; // Dit levert “goedemorgen”.
woorden[2]; // Dit levert “doei”.

Wanneer een array gebruikt wordt in een for-loop, kan de lengte eigenschap van een array gebruikt
worden op de volgende manier:

var woorden = [“hallo”, “goedemorgen”, “doei”];

for (var i = 0; i < woorden.length; i+ +)
{

woorden[i];
} // Dit levert achter elkaar “hallo”, “goedemorgen” en “doei”.

Opgave 14

Maak een array, die jouw top 5 aan lievelings artiesten bezit. Zorg dat er voor elke artiest een zin
geprint wordt zoals: “mijn #1 keus is Ed Sheeran”, “mijn #2 keus is Bruno Mars”.

Opdracht 15

We gaan een ‘raad het woord’ spel maken. Maak twee arrays, waarbij de ene de letters van een woord
bezit (bijvoorbeeld “L”, “E”, “U”, “K”) en waarbij de andere de geraden letters bezit (deze array begint
als “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, en eindigd dus als “L”, “E”, “U”, “K”).

Maak een function, genaamd raadLetter. Deze function maakt gebruik van één argument, de geraden
letter. De function moet door het gekozen woord heen itereren, om te kijken of de geraden letter hierin
voorkomt. Als de geraden letter voorkomt in het woord, dan moet de array van de geraden letters veran-
derd worden, waarbij de geraden letter wordt ingevuld op de juiste plek in de array. Wanneer de functie
klaar is met itereren, dan moet de functie de array van de geraden letters returnen, waarbij de geraden
letter is ingevuld. Ook moet de functie dan de zin “Gefeliciteerd, je hebt een letter gevonden!”printen.
Als de geraden letter niet voor kwam in het woord, dan moet de function de array van de geraden
letters returnen en de zin “Helaas, deze letter komt niet voor in het woord.”printen. Als alle letters van
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het woord geraden zijn (dus als beide arrays hetzelfde zijn), print dan de zin “Je hebt gewonnen!”. Tip:
gebruik de code console.log(naamArray.join(′′)) om de letters van de array achter elkaar te printen.
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4.7 Les 7: Objects & Classes

Objects

Een object is een data type dat we eerder in de lessen overgeslagen hebben. Een object kan meerdere
eigenschappen tegelijk opslaan. Een object kan op de volgende manier gëıntroduceerd worden:

var objectName = {
propertyName1 : propertyV alue1,
propertyName2 : propertyV alue2,
...

};

Op de volgende manier kun je de eigenschappen verkrijgen:

var thispropertyName1 = objectName.propertyName1;
Of var thispropertyName1 = objectName[“propertyName2”];

Hieronder is dit weergegeven in een voorbeeld:

var ditBenIk = {
leeftijd : 15,
oogKleur : “blauw”,
verjaardag : {maand : 8, dag : 22, jaar : 2004}

};

var mijnLeeftijd = ditBenIk.leeftijd; // Er wordt hier dus de waarde 15 toegekend aan variabele
mijnLeeftijd.
var aantalMaanden = ditBenIk.verjaardag.maand; // Er wordt hier dus de waarde 8 toegekend aan
variabele aantalMaanden.

Het is ook mogelijk om bepaalde eigenschappen later te veranderen of te verwijderen. Dit doe je op de
volgende manier:

var ditBenIk = {
leeftijd : 15,
oogKleur : “blauw”,
verjaardag : {maand : 8, dag : 22, jaar : 2004}

};

ditBenIk.oogKleur = “groen”; // Hier veranderd oogKleur van blauw naar groen.
deleteditBenIk.leeftijd; // Hier wordt de eigenschap leeftijd verwijderd.

Je kunt een object ook in een array plaatsen. In het volgende voorbeeld is dit weergegeven:

var ditBenIk = [{naam : “Kees”, leeftijd : 15}, {naam : “Lisa”, leeftijd : 16}, ];

for (var i = 0; i < ditBenIk.length; i+ +)
{

var persoon = ditBenIk[i];
console.log(persoon.naan + “ is ” + persoon.naam + “ jaar oud”); }// Dit levert achter

elkaar de zinnen “Kees is 15 jaar oud”, en “Lisa is 16 jaar oud”.

Met dit laatste voorbeeld wordt aangetoond hoe je een object kunt gebruiken binnen een function:
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var ditBenIk = {
leeftijd : 15,
oogKleur : “blauwe”,
verjaardag : {maand : 8, dag : 22, jaar : 2004}

};

function beschrijfPersoon(x) {
console.log(“Ik ben ” + x.leeftijd + “ jaar oud en ik heb ” + x.oogKleur + “ ogen.”);

}

beschrijfPersoon(ditBenIk); // Dit levert de zin “Ik ben 15 jaar oud en ik heb blauwe ogen.”

Classes

Zoals we eerder al gezien hebben, is een function een handige manier om een code te verpakken, zodat
deze later opnieuw gebruikt kan worden. Een class is eerder een ‘blauwdruk’ voor een object: een class
bevat gerelateerde code en gegevens van een object. Bovendien kun je ook een function toevoegen aan
een class. Dit gebeurt op de volgende manier (waarbij BeschrijfOgen de function is binnen de class
Ogen):

class Ogen {
oogKleur = “blauwe”;
oogV orm = “ovaal”;
BeschrijfOgen(){

console.log(“persoon 1 heeft ” + this.oogKleur + “ ogen);
}

}

var persoon1 = new Ogen();
persoon1.BeschrijfOgen(); // Dit levert “persoon 1 heeft blauwe ogen”.

Wanneer je nu een tweede persoon introduceerd met bijvoorbeeld bruine ogen, kun je de code hergebrui-
ken. De code die toegevoegd moet worden is dan:

var persoon2 = new Ogen();
Ogen.oogKleur = “bruine′′;

persoon2.BeschrijfOgen(); // Dit levert “persoon 2 heeft bruine ogen”.

Omdat het geen vereiste is om classes zelf te gaan programmeren in dit project, zal hier niet verder op
ingegaan worden in dit instructieboekje. Wil je toch meer leren over classes, dan kun je altijd op het
internet op zoek gaan naar extra informatie.

Opgave 16

Maak een object, dat de informatie van jouw favoriete recept bewaard (de titel van het recept, de in-
grediënten en het aantal personen dat mee kan eten). Print nu op aparte regels de informatie van het
recept op de volgende manier:

′deT itel′

Aantal personen: ′aantalPersonen′

Ingrediënten:
′Ingrediënt1′
′Ingrediënt2′
′Ingrediënt3′
′Ingrediënt4′
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Opgave 17

Maak een array van objects, waarbij elk object een film beschrijft (de titel, de hoofdrolspeler en een
boolean die aangeeft of je de film al gezien hebt of niet). Itereer door de array van objects heen en sla
per film een zin over de titel en hoofdrolspeler op de volgende manier op: “′titel′, met ′hoofdrolspeler′”.

Gebruik nu een if−else statement die verteld of jij de film al hebt gezien of niet. Als je de film al gezien
hebt, moet de zin: “Je hebt de film ′titel′, met ′hoofdrolspeler′ al gezien”geprint worden. Als je de film
nog niet gezien hebt, moet de zin: “Je hebt de film ′titel′, met ′hoofdrolspeler′ nog niet gezien”geprint
worden.
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4.8 Les 8 en 9

Alle theorie is in de eerste 7 lessen van dit project behandeld. De laatste twee lessen krijgen jullie de tijd
om de chatbot af te maken en uit te breiden. Ook heb je tijdens deze lessen de tijd om het reflectieverslag
af te maken.
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Bijlage D: De observatiekaders, ingevuld per les door een observant 

achterin het lokaal, uit Koopman (2017) 
 



 



 



 



 



 



 

 



 



Bijlage E: De verslagen van de groepen leerlingen  
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Voorwoord 
 
We hebben samen een Chatbot gemaakt. Onze chatbot is niet echt een chatbot 
maar meer een spel, galgje om precies te zijn. 
Iedereen kent het wel en iedereen heeft het ook ooit gespeeld, galgje is origineel 
een 2 spelers spel maar we hebben ervoor gezorgd dat je het nu ook in je eentje 
kunt spelen. 
 
We willen het bedrijf Code Yellow heel erg bedanken voor jullie gastvrijheid tijdens 
het bedrijfsbezoek en dat jullie ons een inzicht hebben gegeven wat voor werk jullie 
doen en wat voor studie jullie hadden gedaan. 
 
We willen De heer van der Wel en Mevrouw Lips erg bedanken dat we zo’n kans 
hebben gekregen voor het programmeren. Speciale dank aan Mevrouw Lips voor de 
vele male en herhalende uit die ze aan ons uit heeft gelegd. 
 
We hopen dat we zulke projecten vaker doen. En dat leerlingen die Wiskunde D op 
het Van Maerlant Lyceum hebben die dit volgend jaar ook in aanraking zal komen en 
ook net zoveel plezier hebben als dat we hebben ervaren van de lessen 
programmeren. 
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Inleiding 
Maandag 15 april zijn we naar Code Yellow geweest en zo hebben we het 
programmeren gestart. We wilde oorspronkelijk een chatbot maken maar later 
besloten we galgje te maken. 
Uiteindelijk is de chatbot geëindigd zoals hij nu is. 
Wat is het dat je kunt met onze chatbot? 
Met onze chatbot kun je oneindig in je eentje galgje spelen 
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Werkwijze 
 
Toen we aan de chatbot werkten hadden we niet een plan van aanpak we maakten 
gewoon de opdrachten en Jeroen Stöver maakte het spel galgje, 
omdat hij dacht dat hij het kon doen met de code die we die dag over leerden 
en omdat hij het wel leuk vond.  
Dit lukte maar het spel was erg slecht en had weinig details, dus begonnen we 
details eraan toe te voegen zoals een limiet aan het aantal pogingen zoals bij echt 
galgje is.  
 
Als we iets wilden toevoegen gingen we eerst kijken of we het konden toevoegen 
met de code die we geleerd hadden, als het niet kon worden toegevoegd met de 
informatie die we al hadden gingen we op internet wat code zoeken die me nodig 
zouden hebben, of zouden we aan mevrouw Lips vragen hoe het toegevoegd zou 
kunnen worden.  
Maar als we probeerden iets toe te voegen was onze werkwijze code blijven 
toevoegen totdat we iets kregen wat werkte.  
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Resultaat: 
Het resultaat dat we hebben gekregen van alle lessen programmeren is dat we 
onze eigen chatbot hebben gemaakt waarmee je galgje mee kunt spelen. 
Eén van ons maakte het gewoon voor zijn plezier en we hebben steeds meer details 
toegevoegd aan de code zodat het meer op galgje lijkt 
en uiteindelijk werd het goed genoeg als een eindopdracht. 
 
Het is de bedoeling dat iemand anders een woord invult voor je, 
daarna kun je beginnen met spelen. 
Je vult net zoals in galgje een letter in en als de letter goed is, wordt hij ingevuld in 
de missende plekken wordt de zin “Gefeliciteerd, lekker bezig, deze letter is goed” 
geprint, 
en als het fout is wordt de zin “helaas de [letter] is fout” uitgeprint. 
Je hebt in totaal 12 pogingen en als je een foute letter invult wordt ook de zin “je hebt 
not [aantal pogingen] pogingen” en de pogingen dalen ook naarmate de meer foute 
letters je invult. 
 
Zodra alle letters goed worden gegokt voordat het aantal pogingen 
op is wordt de zin “je hebt gewonnen” geprint als je verliest zodra de pogingen op 
zijn wordt de zin “Dude, je hebt verloren. Het woord was [woord] ” geprint. 
Maar als je een woord invult in plaats van een letter en het woord wordt goed gegokt 
dan wordt de zin “Dit is het goede woord” geprint. 
We voegden de reacties op de letters die je invult omdat we het saai vonden dat als 
je een letter goed of fout had er geen reactie op was waardoor als je een goede of 
foute letter gaf je het nauwelijks doorhad. 
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Conclusie: 
 
De lessen programmeren was super leerzaam en ook leuk, daar zijn we met zijn 
vieren allemaal mee eens. We vonden het ook best een uitdagende opdracht, 
daarmee bedoelen we dat we soms echt vast zaten en dat we niet uitkwamen bij 
sommige problemen. Het spreekwoord vallen en opstaan past echt bij deze 
opdracht. We moesten wel tig keer uit goochelen om pas dat te krijgen wat we 
wilden krijgen. 
 
We struggleden allemaal wel eens, de ene meer dan de ander, maar we kwamen 
gelukkig allemaal wel uit. We hadden echt een gevoel van teamwork en heel de tijd 
zeggen wat anders moet. We hebben allemaal wel andere ideeën over hoe het 
uitgaan zien en wat erin moest en wat er uit. Toen we bij les 4 kwamen met de 
functies en les 5, kwamen we allemaal beetje uit op het idee van Galgje. We vonden 
allemaal wel een goed idee van wat we tot nu hadden geleerd en dat allemaal 
toepassen om het spel Galgje te maken. Iedereen in ons groepje stemde voor en 
dus gingen we aan de slag met het maken van Galgje. 
 
Wat nu in de weg staat is hoe we het aan gaan pakken en wat de spelregels zijn en 
welke woorden erin komt te staan. Jeroen wilde een korte maar wel moeilijke 
woorden en Bas wilde een samengesteld lange worden in zetten. Dus we gingen 
brainstormen welke woorden erin kwamen en ze maakten een moeilijk graad van de 
woorden. Willem en Mamdouh zaten te denken over het aantal levenskansen die het 
spel krijgt en wat er gebeurd als de speler wint en verliest. We zaten na te denken 
over leuke slogans over als de speler wint en verliest. Zoals: ‘ Helaas pindakaas, 
volgende keer beter ‘ en ‘ Wow, je bent echt een genie! ‘. We hadden besloten dat 
we maximale levenskansen twaalf is, omdat Jeroen en Bas uit zijn gekomen op paar 
woorden die niet te makkelijk zijn maar ook niet te moeilijk zijn. Het zijn woorden met 
negen letters. Willem dacht om zestien levenskansen te maken, maar het was toch 
twaalf geworden. 
 
Het eindproject is succesvol afgerond. We waren allemaal super blij over onze 
eindproject. Wat we als een team hebben bereikt en we als een team hebben 
gepresteerd, we waren trots op ons zelf. We hadden de zelf nog een paar keer 
uitgeprobeerd of het volgens het plan is verlopen. En ja zeker! alles liep vlekkeloos, 
ons programmeer skills is wel next level hoger geworden. Het is wel uiteindelijk soort 
van een game geworden. Maar ja, we vonden allemaal gamen leuk en dat is ook het 
motief van ons om dit te maken en af te maken.  
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7 

 
Discussie: 
Tijdens de lessen hebben we in ons groepje veel gediscussieerd  
over hoe we alles wilden gaan aanpakken met de chatbot.  
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Reflectie: Willem Ding 
 
“Holy Sh*t, wow”. Dit was mijn eerste drie woorden die binnen in mijn hoofd kwam 
toen ik te horen kreeg van de heer Van der Wel en mevrouw Lips dat we gaan 
programmeren. Super cool en gaaf om zoiets te leren op de middelbare school, op 
HAVO! Ik dacht dat alle leuke dingen gedaan werden met VWO’ers. Waarom ik dat 
zo leuk vind, is omdat je later als je een technische studie kiest dat later terug komt. 
Ik had op de eerste instantie verwacht dat we gaan hacken bij programmeren, dat 
we een laptop voor ons kregen en met behulp van codes het wachtwoord van de 
laptop gaan kraken. En dat we dieper op ingaan met wat virussen zijn en hoe je virus 
herkent en eentje kan maken. Dingen hacken en je laptop veiliger maken voor 
hackers zoals zelf een super sterke firewall maken ofzo. Dat had ik eigenlijk 
verwacht van programmeren. Maar dat was helemaal niet het geval, we moeten een 
chatbot maken. Toen was ik een beetje in de war. Ik had gedacht dat programmeren 
super moeilijk en ingewikkeld zal zijn met super veel getallen en codes, maar 
uiteindelijk viel het wel een beetje mee, ik vond het alsnog moeilijk, maar ik heb ook 
veel opgestoken en dat telt. 
 
We hebben samen veel gedaan bij het programmeren van de chatbot, Jeroen had 
het meest gedaan van ons allemaal, omdat hij het super snel begrijpt en meteen aan 
de gang gaat. Terwijl ik na drie keer lezen en doen nog steeds niet uitkomt. We 
hebben met zijn vieren allemaal een steentje bijgedragen aan het project. Veel 
teamwork verricht samen. 
Ik heb veel geleerd van de lessen programmeren. Hoe zal ik het uitleggen, het was 
in het begin voor iedereen in ons groep wel een struggle om het te snappen, maar 
op een geven moment valt het kwartje. In het begin was de variabelen best makkelijk 
te begrijpen, hoe je zinnen moet maken enzo. Toen kwamen we bij operations, en 
dat was veel stof, maar er zat gelukkig een logisch patroon achter. Het leek wel 
wiskundig achtig, nou ik vond het echt lesje wiskunde maar beetje anders. Tot nu toe 
snap ik veel en begrijp ik ook het patroon erachter. Bij les vier en les vijf was ik 
verdwaald en ik raakte in de war wanneer je accolades en moet gebruiken en 
wanneer je dan pas moet afsluiten en je function in een function moet doen. Dat 
vond ik wel lastig te begrijpen. Maar conclusie ik heb zeker veel geleerd. 
Lessen programmeren was zeker zoals ik al eerder al zei super leerzaam ook wel 
leuk, maar sommige delen zeker moeilijk. Ik denk als ik later een technische kant op 
gaat dat ik programmeren zeker gaat tegenkomen en ik misschien ook wel 
toepassen. Toen we de bedrijfs bezoek gingen doen bij Code Yellow, was ik super 
onder de indruk wat voor werk ze doen. Ze doen veel voor andere bedrijven en ze 
waren eigenlijk het brein en de motor achter alles. Zonder hen kon het bedrijf van 
vrachtwagen geen transport doen. Dat sprak me wel aan zo’n werk om te doen in de 
toekomst. 
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Reflectie: Mamdouh Ghanem 
 
Voordat we aan de lessen programmeren begonnen had ik al een interesse in 
programmeren dus was ik erg enthousiast toen ik te horen kreeg dat we een aantal 
lessen gefocust zouden zijn op het leren van programmeren. Ik had al een klein  
beeld van hoe programmeren zou zijn voordat we aan de lessen 
programmeren waren begonnen, 
 en na het einde van de lessen heb ik een groter beeld van wat programmeren is. Ik 
had verwacht dat ik het programmeren goed en snel zou snappen maar het was 
moeilijker dan ik had verwacht  
en het duurde een tijdje voordat ik goed begreep hoe het 
  programmeren moest.  
Tijdens de lessen kregen we als eerst wat kleinere opdrachten die ons basis code 
leerde, hoe we ze moesten gebruiken en waarvoor je het kon gebruiken.  
Alles wat we van de eerste lessen leerden gebruikten 
 we voor de chatbot.  
Ik vond de eindopdracht ook goed omdat we veel vrijheid  
kregen in wat we mochten met alles wat we geleerd hebben. 
Ik vond het wel leuk dat niet alles wat in het boek voldoende was 
voor de chatbot wat ons zelf op internet liet    
  zoeken voor nieuwe code die we konden gebruiken voor de chatbot 
Ik vond deze lessen programmeren beter dan de normale lessen die we krijgen 
omdat wat we geleerd kregen ook meteen konden zien 
  waarvoor het kan worden gebruikt wat we bij andere lessen niet kregen. 
Het project heeft voldaan aan mijn verwachtingen we hebben een chatbot gemaakt 
waar ik trots op ben en die ook te gebruiken is door ons buiten de lessen, en wat ik 
geleerd heb, is hoe programmeren ongeveer in zijn werking gaat. 
Door de lessen heen is mijn interesse in programmeren  
  vergroot omdat het nog beter was dan ik had verwacht.  
Ik heb door deze lessen programmeren, programmeren als een mogelijkheid 
genomen  voor mijn vervolgstudie. Wat ik in deze lessen heb geleerd ga ik 
waarschijnlijk gebruiken voor mezelf en zal zelf meer onderzoek  
naar programmeren in mijn vrije tijd voor mijn eigen vermaak omdat ik het 
leuk en interessant vind, en om te kijken of ik er echt me vervolgstudie 
van zou willen maken. 
Ik was helaas vergeten om in detail een logboek bij te houden, maar ik was vooral 
thuis aan het programmeren te werk als ik vrije tijd had 
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10 

Reflectie: Bas van Eeten 
 
Ik had persoonlijk veel gehoord over het nuttig zijn van programmeren ik had 
gehoord dat het lastig was en dat het heel veel moeite en geduld vereiste en dat 
maar een kleine groep mensen het kan. 
Daardoor wilde ik het ook kunnen later in de lessen kreeg ik de kans om dit te leren 
en besefte ik dat het heel erg lastig is. 
Toen ik hoorde dat we naar het bedrijf yellow code gingen was ik daar best 
enthousiast over ik had nog nooit een bedrijf bezocht buiten mijn stage ik had 
persoonlijk nog nooit gehoord van yellow code maar op school werd duidelijk 
gemaakt dat het ging om een programmeer bedrijf die programma's maakt voor 
andere bedrijven. 
Bij yellow code werd uitgelegd wat ze deden hoe ze dat deden en wat wij gingen 
doen ze hadden al een presentatie voor ons klaar staan en er werd door 
verschillende medewerkers uitgelegd hoe coderen werkte en hoe ze hun bedrijfje 
hadden opgezet. 
Het belangrijkste dat ik bij Yellow code had geleerd is dat je heel makkelijk code van 
andere mensen kunt lenen en dat je jouw code met andere mensen kunt delen zodat 
heel veel programmeurs niet al geschreven code opnieuw moeten schrijven. 
Ik heb in de lessen veel geleerd alleen ik was helemaal niet goed in het gebruiken 
van die kennis en ik kwam erachter dat ik helemaal niet zo goed was als dat ik 
verwachtte van mijzelf. 
Gelukkig hadden we Jeroen die alles begreep en kon Jeroen heeft zo ook het 
grootste deel van het werk gedaan. 
Terwijl hij aan het programmeren was deed ik mijn best om uit te vogelen wat hij nou 
exact deel en wat voor effect het had op de chatbot. 
In de lessen heb ik grotendeels zitten uitvogelen hoe de chatbot werkte. 
Ik merkte ook dat ik iets slomer ging dan de meeste hoe iedereen zijn eigen tempo 
had in het leren en doen. 
Van de chatbot dacht ik eerst dat we een actie reactie chatbot zouden maken die 
reageerde op wat je zei. 
Na de opdracht met het galgje leek het ons leuker om dat verder uit te werken tot 
een betere versie ervan en dat dan als onze chatbot te beschouwen. 
Wat ik heb gedaan aan de chatbot is niet zo veel ik heb een logo erin gezet en 
geprobeerd meerdere woorden er in te zetten om meer galgje te kunnen spelen dat 
laatste is iets slechter afgelopen dan ons lief is want dat laatste geeft errors als je het 
uitprobeert.  
Het logboek kom ik net pas achter en heb ik helaas niet bijgehouden. 
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11 

Reflectie: Jeroen Stöver  
 
Toen ik te horen kreeg van De heer Van Der Wel dat we gingen leren programmeren 
voor een aantal lessen was ik eerlijk gezegd niet enthousiast 
geraakt omdat ik van te voren niet een interesse had in programmeren, 
ik had ook verwacht dat ik het programmeren best saai zou vinden. 
Ik had al een beeld van hoe programmeren zou zijn en na deze lessen is dit beeld 
versterkt. 
Toen ik hoorden dat de opdracht een chatbot zou 
worden dacht ik dat we een bot zouden maken die zou reageren op zinnen en 
vragen die je in typte en vragen terug zou stellen ik had niet verwacht dat het 
uiteindelijke idee dat we opkwamen zo anders zou zijn dan wat ik 
in het begin in gedachten had. 
Ik had verwacht dat we veel minder vrijheid zouden krijgen in het maken van 
de chatbot, ik dacht dat we opdrachten zouden krijgen die direct ons vertelde hoe 
een chatbot gemaakt zou moeten worden en met maar een klein beetje vrijheid om 
zelf dingen eraan toe te voegen. 
Maar uiteindelijk kregen we tijdens de uitleg helemaal geen directe informatie over 
het maken van de chatbot 
zelf maar meer globale informatie over het programmeren in javascript. 
Dit vond ik beter dan wat ik in verwachting had want dit gaf ons meer vrijheid 
om zelf uit te zoeken hoe we de code die we uitleg over kregen te gebruiken in 
de chatbot. 
 
Ik heb het meeste van het programmeren direct begrepen en van ons 
groepje heb ik ook duidelijk meer dan hun gedaan, want ik begreep al het 
programmeren een stuk beter en sneller dan hun deden, ook heb ik meer in mijn 
vrije tijd besteed aan het programmeren van de chatbot dan de rest van mijn 
groepje , 
maar dit vond ik een niet te erg probleem want ik vond het programmeren veel 
leuker dan ik oorspronkelijk vooraf aan de lessen had gedacht. Met de informatie die 
ik in de lessen programmeren heb gehad ga ik denk ik niet gebruiken later voor mijn 
studie of beroep, want programmeren lijkt mij nog steeds niet iets waar ik mijn 
beroep van wil maken. Maar ik ga denk ik wel in mijn vrije tijd nog wat dingen 
doen programmeren doen omdat ik het uiteindelijk best leuk vond om iets te maken 
waar ik gebruik kan maken en naar anderen kan laten zien met trots dat ik het 
helemaal zelf heb gemaakt 
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Inhoudsopgave 
 
❏ Voorwoord 
❏ Inleiding 
❏ Werkwijze 
❏ Resultaat 
❏ Conclusie 
❏ Discussie 
❏ Bijlage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorwoord 
Wij kregen de opdracht om een chatbot te programmeren in een paar weken, wij zijn daar 
deze weken mee bezig geweest in de les maar ook buiten de lessen. Uiteindelijk zijn we 
op het idee gekomen om een chatbot te maken waarmee je gelijk heel veel informatie 
over een product kan krijgen door de naam van het product in te typen. 
 

Inleiding 
Wij hebben een paar weken gewerkt aan het project programmeren. We zijn eerst naar 
Code Yellow gegaan om daar meer een beeld te krijgen van wat programmeren is, 
waarvoor het gebruikt wordt en waarom het belangrijk is. De andere lessen zijn wij verder 
gegaan met het boekje met opdrachten en kregen we uitleg. Het uiteindelijke doel was 
om met de kennis die je uit het boekje kreeg, een chatbot te maken. 
 
 

Werkwijze 
We zijn de eerste paar lessen vooral bezig geweest met de opdrachten bespreken en de 
nieuwe theorie, maar de laatste paar lessen hadden we tijd om aan onze chatbot te 
werken. Toen hebben we met zijn alle dit idee bedacht en proberen zo ver mogelijk uit te 
werken in de lessen. Daarna hebben Jesse en Marijn dit thuis nog samen afgemaakt zodat 
alles goed werkt. 
 

Resultaat 
Wij hebben de bot zo geprogrammeerd dat er een lijst is met allemaal kleding producten 
die de bot herkent en als je een deel of meer van de naam van een product intypt dan 
geeft de bot als antwoord de volledige naam, de prijs, de releasedatum en waar het 
product te koop is. Natuurlijk niet op een witte lege pagina maar op een mooi verzorgde 
achtergrond met de naam van ons project. 
 

Conclusie 
Wij vonden het een best lastig project. Als je nog nooit geprogrammeerd hebt is dit best 
lastig om te begrijpen soms, aangezien het dan een heel onbekende ‘taal’ is. Het lijkt ook 
niet op iets wat we eerder op school gedaan hebben. Wel vonden wij het juist leuk om een 
keer iets nieuws te doen en niet de standaard lessen die je elke dag hebt. 
 
 

Discussie 
Wij vonden het een leuk project. We werden goed begeleid niet alleen op het begin door 
Code Yellow, maar mevrouw Lips kon ook alles uitleggen als je ergens moeite mee had. 
Wel zou het misschien fijn zijn om iets meer hulp te krijgen bij het toepassen van de stof 
in je chatbot. Dat je misschien van te voren een paar dingen hebt die je alvast gaat 
toepassen in je chatbot, zodat je in de les al een beetje een idee krijgt van wat je met de 
chatbot allemaal kan doen, en hoe die theorie wordt toegepast. 
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Bijlage 
https://vanmaerlantlyceum-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/93011207_vmle_nl/EWq4
3CDbK4tDhD1VvgCogwsBMSxO2Hphrv8185iVi-pbUQ?e=8lsHMC 
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Logboek 

 
Wat ik had verwacht 
toen ik in eerste instantie hoorde dat we dit project gingen uitvoeren dacht ik wel 
even van dit gaat een lastige worden (aangezien ik niet zo goed ben met 
computers), en die gedachte was eigenlijk pas weg toen we bij code yellow precies 
te horen kregen wat we gingen doen na heel veel lastige programmeer dingen 
gezien en gehoord te hebben. verder wist ik wel al ongeveer hoe het eruit zag qua 
computertaal aangezien ik wel eens met lieven mee heb gekeken toen hij bezig was 
met programmeren. 
 
Wat ik heb geleerd 
ik heb natuurlijk elke les een nieuw stukje programmeren geleerd wat in het boekje 
en tijdens de uitleg veel makkelijker leek dan toen ik aan het programmeren was. 
verder ben ik tijdens de huiswerkopdrachten tegen veel problemen opgelopen en 
heb ik daarom de hulp gehad van youtube, Lieven en mijn stiefbroer waardoor ik 
uiteindelijk wel de opdracht begreep, kon uitvoeren en kon verklaren hoe het werkte. 
een van de belangrijkste dingen die ik heb geleerd was iets wat ik vaak fout deed 
namelijk de volgorde, maar na hulp van anderen begreep ik al gauw dat de volgorde 
gewoon logisch moest zijn en dat je niet maar random dingen erin kon pleuren. 
 
Mijn verwachtingen  
mijn verwachtingen waren ongeveer hetzelfde met hoe het werkelijk was, het was 
namelijk net zo moeilijk als ik verwacht had. toen het project in de klas verteld was 
dacht ik dit wordt niet appeltje eitje en dat bleek te kloppen want na best wel wat 
hulp gehad te hebben kon ik eigenlijk alleen nog maar het basis Java-script ondanks 
dat vind ik dat de chatbot goed gelukt is. 
 
Gebruik in de toekomst 
ik denk zelf dat ik er nog veel aan ga hebben aangezien ik nu wat beter snap wat 
Lieven doet qua programmeren op onze site en dingen die daarmee te maken 
hebben. en verder is het handig dat ik er wat van snap aangezien wij (Marijn, Lieven 
en ik) het idee hebben om een app te gaan maken die erg lijkt op onze chatbot 
alleen met meer producten, merken en informatie. verder ben ik niet van plan om 
een technische studie te gaan doen maar je weet nooit bij welk bedrijf je later terecht 
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komt waar je er misschien wel nog iets aan gaat hebben dat je de 
basisvaardigheden van programmeren hebt. 
 



Laurens van Vijfeijken H4D 

Reflectieverslag 

 

Toen ik hoorde dat we een project programmeren gingen doen had ik daar wel zin in 

omdat ik weleens wat had gezien op internet van mensen die dat doen en ik dacht 

dat lijkt me ook wel leuk om zelf ook zoiets te gaan doen maar dat is er nooit van 

gekomen. Dus nu kwam het er wel van. Ik had verwacht dat we iets zelf moesten 

maken zoals bijvoorbeeld een kleine website of dat je een robot moest gaan 

aansturen. Maar toen ik hoorde van de chatbot vond ik dat ook wel leuk want dat is 

tenminste wel iets anders waar niet je niet zomaar zelf op komt dat je dat met school 

gaat doen. Ik snap dat je niet zomaar kunt gaan programmeren want ik wist er wat 

van af maar niet zoveel om iets te kunnen programmeren. Dus ik vond het wel fijn 

dat we eerst een soort van basis kregen toegereikt om vervolgens zelf iets te 

programmeren met de kennis die je hebt opgedaan tijdens de basis.  

 

Als eerste voordat we echt met ons eigen project gingen beginnen hebben we dus 

die basis moeten leren dat deed je individueel. Toen we dat onder de knie hadden 

gingen we bedenken wat voor chatbot we zouden maken uiteindelijk kwamen we op 

het idee om het over een kleding te doen. We hadden bedacht dat de chatbot bij een 

bepaald kledingstuk de volledige naam, de prijs, de releasedatum en de site waar je 

ze kan kopen zou weergeven. Wat ik daar binnen heb gedaan is dat ik alle gegevens 

van de producten in de code heb verwerkt en gezorgt dat je bij het bijvoorbeeld de 

helft invoeren van de naam het juiste product te voorschijn kreeg met alle gegevens. 

 

Ik vind dat het project heeft voldaan aan mijn verwachtingen omdat ik nu zeker een 

goede basis heb over programmeren en iets daarmee heb gemaakt, wat ook best 

handig kan zijn in de toekomst voor een bedrijf of iets. Ik vind dat het project goed in 

elkaar zat omdat we eerst bij een bedrijf kregen uitgelegd waarvoor programmeren 

allemaal gebruikt wordt. Daarna gingen we de basis leren om daarmee uiteindelijk 

een chatbot te maken. 

 

Ik denk dat dit project zeer nuttig voor mij was omdat met de kennis over 

programmeren die ik nu heb later wel van pas kan komen omdat ik automotive wil 

gaan studeren. Daar heb is het denk ik wel handig als je iets van programmeren af 

weet want in auto’s komt ook steeds meer elektronica tegen dat allemaal 

geprogrammeerd is. Ik denk zeker dat bij elke technische studie het handig is als je 

kan programmeren. Ik denk zeker dat ik met deze basis van programmeren straks 

als snel meer begrijp als er in mijn studie iets van terugkomt 
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Laurens van Vijfeijken H4D 

Logboek 

 

Week 17 & 18 Meivakantie 

 

Week nr. Wat we hebben gedaan 

16 Bedrijvenbezoek Code Yellow, begonnen met de basis van 
programmeren. 

19 Verder gegaan met de basis en begonnen met een idee. 

20 Basis afgerond en het idee uitgewerkt. 

21 Begonnen met programmeren van het idee. 

22 Afgerond Programmeren en reflectieverslag gemaakt. 
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Zelfreflectie wis D 
In eerste in stantie was ik heel erg benieuwd wat dit project ging opleveren, ik sta dan ook 

altijd open voor het vak programmeren. Ik was er dan ook altijd voor, omdat ik daar zelf 

gewoon heel erg in ben geïtereerd omdat (denk ik) echt wel de toekomst is. Toen Lieven en 

ik dat zo hadden voorgesteld aan Meneer Van Der Wel hadden wij eigenlijk niet verwacht 

dat ook hij dit erg leuk vond dat heeft me toen ook erg aangenaam verrast en had dit dan 

ook niet verwacht omdat de meesten wiskunde docenten erg saai zijn en meestal niks 

buiten het boekje doen. Maar Van der Wel heeft dat niet, hij staat altijd open voor nieuwe 

dingen en is altijd bereid om nieuwe dingen te leren, dat vind ik een zeer goede eigenschap 

en dat waardeer ik dan ook ten zeerste. Toen hij op een dag de klas binnen kwam met de 

mededeling dat hij iets geregeld had om een paar weekjes te programmeren vond ik dat ook 

erg vet en was ik gelijk enthousiast. Hij legde toen uit wat de bedoeling was (het maken van 

een Chat bot) en hij had zelfs bij een bedrijf geregeld dat we daar een middag mochten 

komen kijken wat zij dan deden met programmeren, dat was dan ook wel leuk alleen toen 

we eenmaal begonnen waren met die middag was het in het begin wel leuk alleen vond ik 

het aan het einde wel heel erg langdradig worden en merkte ik dat ik mijn concentratie 

verloor, in principe erg jammer want als het iets korter was had ik mijn volledige 

concentratie kunne behouden. Eenmaal met de programmeer lessen begonnen was ik erg 

benieuwd want ik wist echt niet wast ik kon verwachten, omdat ik er zelf echt niks van af 

wist. Ik heb wel altijd interesse gehad voor programmeren en heb het dan thuis ook een 

paar keer gedaan alleen niet in de taal javascript maar de taal python C, kon je leuke dingen 

mee maken en heb daar wel wat van geleerd maar niet heel veel. Toen we waren begonnen 

met de lessen kregen we les van Mevrouw Lips, een stagiair van de tu/e. Ik vond de lessen 

erg interessant alleen denk ik dat we een veel te weinig tijd hadden voor dit project. Want 

toen we waren begonnen kregen we elke les een paragraaf met super echt super veel 

nieuwe info, en dat is niet te doen je moet javascript zien als het leren van frans (het is echt 

een nieuwe taal die je moet leren). Tuurlijk iedereen is daar wat sneller in dan de andere 

maar ik vond het wel een beetje jammer dat we echt door de stof heen scheurden zonder 

dat ik er echt wat van opstak, dat komt omdat we dan 3 huiswerk opgaves hadden en die 

gingen over de net nieuwe stof. Daardoor verloor ik een beetje mijn concentratie in de les, 

ik vond de stof dan ook wel erg ingewikkeld omdat even in 3 weken te leren (kan aan mij 

liggen natuurlijk). Ik ken ook erg veel mensen om mij heen die mij hadden verteld dat het 

echt onmogelijk was om zo’n opdracht in 3 weken te maken als je ook nog eens die taal niet 

begrijpt. Ze hebben mij ook proberen te helpen alles deze mensen snapte niet veel van het 

programma dat wij gebruikten omdat dat heel erg onduidelijk was. Er stond niet heel 

duidelijk beschreven wat wat was en waar het voor dienden. Maar ja het lijkt nu of ik heel 

erg negatief ben over deze opdracht maar dat is zeker niet het geval ik vond het echt 

superleuk en heb er uiteindelijk toch ongelooflijk veel van geleerd en deze opdracht is zeker 

voor herhaling vatbaar omdat ik er nog altijd overtuigd van ben dat mensen dit gewoon 

moet kunnen leren op het middelbaar onderwijs. Ik vond deze opdracht dan ook wel 

geslaagd voor een eerste keer, zeker op een school waarbij het nog nooit is gedaan. Ik ga 

me nu ook wel veel meer verdiepen in de programmeertalen en ik denk dat ik verder ga in 
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python c. Ik heb ook erg veel geleerd van de mensen om mij heen die alle adviezen gaven en 

van de app zelf, ik heb wel het gevoel dat ik er veel van heb geleerd ook al kon ik niet altijd 

de connectie maken met de stof die wij behandeld hadden, maar ja dat hoort erbij ik hoop 

dat wij iets moois hebben neergezet ik ben er in ieder geval heel erg tevreden mee en ik 

hoop er ooit nog een echte app van te kunne maken! Dank jullie wel voor deze toch wel 

leerzame ervaring. 

 

Marijn Van der Vleuten H4D. 

 

Logboek,  

 

s145724
Highlight



Reflectieverslag 

Mees Langelaar 

H4D 

 

Toen we dit project startten leek het me van de ene kant wel leuk om wat nieuws te 
proberen, maar van de andere kant dacht ik gelijk dat het niet echt iets voor mij zou zijn 
omdat ik sowieso niet zoveel met computers heb, en het mij niet zo interessant leek. Maar ik 
vond het wel leuk dat ik een keer kon zien hoe programmeren dan echt werkt, omdat ik er 

niet echt een beeld bij had. Wel dacht ik hoeveel kan je eigenlijk leren over programmeren in 
een paar weken les, aangezien mij dit best iets lastigs leek wat je niet zomaar onder de knie 
hebt. 
 

De eerste les was heel fijn om mee op te starten. Toen we naar het bedrijf gingen kreeg ik 
gelijk een beeld met wat je eigenlijk allemaal kan met programmeren en hoeveel erachter zit. 
En het maakt de les interessanter, het is niet een standaard les die je elke dag hebt. Toen 
we echt begonnen met het programmeren vond ik het al gelijk best lastig, ik had ook gelijk 
een les gemist. Ik snapte niet echt wat ik aan het doen was en had veel hulp nodig, en liep 
daardoor ook een beetje achter. Toen het niet echt lukte vond ik het wel fijn dat Mevrouw 
Lips mij heel erg goed kon helpen. Ze legde dan nog een keer de stof een beetje uit en hielp 
mij met wat opgaves, hierdoor kon ik wel door met de theorie. 
 

Ik vond het daarom wel lastig om dit ook nog te gebruiken om een app te maken. Ik snapte 

niet waar ik dan moest beginnen en wat ik nou allemaal kon met wat ik geleerd had. Ik heb 
dan ook niet heel veel toegevoegd in de app. Ik vond het wel een leuk uitgangspunt maar vrij 
lastig. 
 

Het project heeft wel voldaan aan mij verwachtingen omdat het mij in eerste instantie niet zo 
leuk en interessant leek. Uiteindelijk met dat bedrijven bezoek wat ik wel leuk vond, en het 
programmeren wat ook wel lastig was maar wel leuk om een keer te doen, vond ik het 
project toch best leuk. Vooral omdat dit een keer iets anders is. 
 

Ik denk alleen dat dit project in de toekomst voor mij niet zo heel veel waarde heeft, omdat ik 
denk dat ik hierna niet zo snel meer zou gaan programmeren of het nodig ga hebben voor 
iets wat ik wil gaan doen. Wel heb ik iets meer geleerd over hoe je theorie toepast in iets 
groters. Zoals simpele codering in de app verwerken. 
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Wiskunde D 
 
Apps maken met  
React Native 
 
Door Lieven Schokker H4D 
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Wat ga ik precies behandelen: 
 
-Inleiding waarom ik voor react native heb gekozen? 
-uitleg wat react native inhoud? 
-hoe werkt react native? 
-Hoe installeer je react native? 
-Kijkje naar de simpele app die ik heb gemaakt 
-Reflectie op de lessen. 
 
 
 
 
 
Inleiding 
 
Tijdens de wiskunde D les zijn we begonnen aan het leren van javascript.  In de lessen 
behandelden we theorie en maakte we huiswerkopgaven. Uiteindelijk zou de bedoeling zijn om 
een eindopdracht in te leveren namelijk het aanpassen van een chat bot en hem nieuwe 
functies geven. Ik heb er echter voor gekozen een andere opdracht te maken omdat ik deze 
chatbot aanpassen naar mijn gevoel niet uitdagend genoeg vond. Omdat ik al wel eerder met 
javascript gewerkt heb. Ik ga het hierna vooral hebben over wat ik heb gedaan en welke keuzes 
ik heb gemaakt.  
 De eerste paar lessen heb ik vooral een beetje javascript weer opgefrist. Het was namelijk al 
een tijdje geleden dat ik met javascript had gewerkt. Ik heb toen vooral video's gekeken van 
youtube. videos hebben me heel erg geholpen dat waren deze: 
https://www.youtube.com/watch?v=PkZNo7MFNFg&t=11665s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IEf1KAcK6A8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Bv_5Zv5c-Ts&t=143s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PkZNo7MFNFg&t=11665s
https://www.youtube.com/watch?v=IEf1KAcK6A8
https://www.youtube.com/watch?v=Bv_5Zv5c-Ts&t=143s


 
Nadat ik deze video’s had bekeken wist ik eigenlijk wel weer hoe javascript werkt. 
Toen begon ik na te denken over wat ik wilde gaan doen. Ik had wel een paar leuke ideeën.  
Een paar dagen later vertelde mijn vader over hoe hij een AI had geleerd muziek te maken en 
hoe hij dat had gedaan met python. Ik vroeg of het ook mogelijk was om zo'n Neural network te 
maken met javascript. Maar dat wist hij ook niet zeker. Nadat ik wat research had gedaan bleek 
dat Tensorflow een library waarvan heel veel gebruik wordt gemaakt bij het maken van Neural 
Networks. Net iets nieuws had gemaakt namelijk Tensorflow.js dit zorgt ervoor dat je ook met 
javascript een Neural network kon maken. Dit had wel een paar nadelen maar ook een paar 
hele grote voordelen. Het voordeel was dat het neural network in je browser zat en daardoor 
dus alles client side was. Het nadeel hieraan is dat de netwerken zo klein mogelijk moeten zijn 
om goed te kunnen werken in de browser. Dit leek me erg leuk om mee te klooien alleen nadat 
stefan me dit sterk af raadde omdat hij vond dat het te moeilijk was werd ik erg gedemotiveerd 
om dat plan door te trekken dus besloot ik naar iets anders te zoeken.  Toen ging ik weer kijken 
naar die chatbot wat dat eigenlijk precies inhield en toen viel me op dat ik een heleboel dingen 
zag die ik nog nooit eerder had gezien in javascript zoals <view> en  Eerst dacht ik dat het 
gewoon Html was wat me op zich \ best logisch leek. Alleen met wat research kwam ik erachter 
dat het geen HTML was maar React native. Ik had wel een gehoord van React maar had het 
nooit echt gebruikt omdat ik daar niet echt een reden toe had. Als ik echt ingewikkelde dingen 
wou maken met website deed ik dat vaker gewoon met wordpress of met bootstrap en gebruikte 
hier nooit echt andere frameworks voor. Ik besloot me maar wat meer te verdiepen in react 
native en kwam erachter dat het eigenlijk best wel gaaf was. Ik dacht namelijk toen ik hoorde 
dat we met javascript een app gingen maken dat we een app gingen maken die eigenlijk 
gewoon een html pagina liet zien en vermomd was als app. Maar het bleek dat je met react 
native echt native apps kan maken voor android en IOS tegelijkertijd!! Dit is natuurlijk super cool 
dus hierin besloot ik me te gaan verdiepen. Ik wou meer weten over hoe react native werkt en 
hoe ik mijn eigen app kan maken. Ik stelde als doel voor mezelf om zo goed mogelijk Instagram 
na te maken. Ik wou de lat hoog leggen zodat ik er veel van zou leren. 
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Wat is react native en hoe werkt het? 
 
Het is een Javascript framework die gemaakt is om native apps te maken voor zowel IOS en 
Android. Dit zorgt ervoor dat je met gebruik van Javascript dus apps kan maken voor Android 
en IOS tegelijkertijd. Wat super handig is want voorheen moest je kiezen om een app te maken 
of voor android of voor IOS en als je dan later toch nog wou switchen van platform moest je een 
hele nieuwe programmeertaal leren en heel de app opnieuw maken en dat kost natuurlijk super 
veel tijd. Ook gebruikt het JSX wat er voor zorgt dat je als het ware HTML in je javascript file kan 
schrijven. Het is niet echt HTML maar het lijkt er wel veel op. Mensen die wel eens websites 
hebben gemaakt met behulp van React zullen React native een stuk makkelijker vinden het 
heeft wel een paar verschillen alleen de grootste verschillen is dat je bij react native wel Html 
componenten gebruikt zoals <Div> en <h1> <p> maar in React native niet. Dit komt natuurlijk 
omdat je Native apps schrijft.  
 
Hoe werkt React  Native nou precies?  
Eigenlijk is het best wel simpel je hebt een component zoals bijvoorbeeld <Text> en hiermee 
kun je Text laten verschijnen op je scherm net als bij Html alleen gebruik je hier een <p> voor of 
<h1>. In ieder geval kun je met de <Text> component tekst laten verschijnen op je scherm. 
Maar stel nou dat je bijvoorbeeld de kleur wilt veranderen of je wilt veranderen hoe ver de 
letters uit elkaar staan dan heb je een style nodig en wat is een style nou weer? 
Een style is een voorbeeld van een prop,  deze geeft eigenlijk aan op wat voor manier die text 
moet veranderd worden. Je wilt hem bijvoorbeeld groter hebben of veranderen van kleur. Dus in 
het kort met props kun je aanpassen hoe je component zich gedragen. Ook is het mogelijk om 
je eigen componenten te maken en die kunnen zo groot zijn als je wilt. Je kan op die manier ook 
componenten maken en die delen met andere mensen zodat die er ook gebruik van kunnen 
maken. Een goed voorbeeld hiervan is React-Native-Elements die hebben al een heleboel 
dingen voor geprogrammeerd en dat kan super handig zijn. 
 
 
 
Hoe installeer je React Native? 
Om gebruik te maken van React Native kun je dit op twee manieren doen. Met de ene hoef je 
helemaal niks te installeren en met de ander moet je wel een paar programma's installeren. 
Eerst even naar de makkelijke manier kijken en wat het nadeel hiervan is.  
Voor de makkelijke manier kun je gewoon naar de website gaan van expo en hier een snack 
aanmaken en Voila je bent klaar. Natuurlijk omdat dit in je browser zit zitten hier een paar flinke 
nadelen aan. Het is namelijk een veel minder krachtige en je kan je app niet goed emulate wat 
wil zeggen dat je telkens gebruik moet maken van je telefoon en moet wachten totdat hij de hele 
app heeft gedownload voordat je kan zien hoe het eruit ziet wat je hebt gedaan. Met kleine apps 
maakt dit niet zo uit maar als je een wat grotere app maakt kom je toch in de problemen omdat 
het dan echt heel lang kan duren voordat de app op je telefoon verschijnt. Ook kun je via die 
site veel moeilijker andere libraries toevoegen wat ervoor zorgt dat je niet meer die 
componenten kan gebruiken van andere mensen. 



Nu de moeilijke manier, Hiervoor moet je een aantal programma’s installeren maar ik zelf zou je 
aanraden een video te kijken waarvan ik hieronder een linkje heb gezet. 
 
Deze video legt stap voor stap uit hoe je het moet installeren: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WnS7dcY5Hys 
 
Is het gelukt?? Super mega cool. Natuurlijk kun je ook gewoon  de bestandjes opmaken om de 
code te zien het nadeel is alleen dat je de app dan niet kan openen. Ik heb het geprobeert om 
naar de snack te verplaatsen maar hierdoor kreeg ik een error die niet weg te krijgen was.  
Dus ik kan als het nodig is ook een demonstratie van de app in een van de lessen geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WnS7dcY5Hys


 
De app zelf 
Wat houdt de app die ik gemaakt heb in?  
Het is een app die de layout heeft van instagram en op het moment dat je op de foto klikt like je 
de foto. 
Hier heb ik een screenshot van de app:  
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En als je op de cat in the hat foto klikt gebeurt er dit (let hierbij op kleur van het hartje): 
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En als je er dan nog een keer op klikt gebeurt er dit:
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Het is een super simpele app. Als het gaat om javascript maar de layout van de app is niet zo 
simpel als het lijkt. Zo zie je bijvoorbeeld dat het scherm bij iedere telefoon precies hetzelfde is. 
Maakt niet uit welke resolutie en er zitten verschillende lagen ook wel <view> in  
 
 
 
 
 
 
Laten we eens een kijkje nemen in de source code. Als je het mapje opent herken je al gelijk de 
normale react native layout. We openen maar eens het bestand app.js 
Dan krijgen we het volgende op ons beeldscherm: 

 
 
 
 
 
Hierin zien we vrij weinig code staan. Gewoon eigenlijk alles zoals je het zou verwachten op 
één ding na. Er staat een component genaamd <Droplistr> hierin zit eigenlijk de hele app 
gebouwd. Ik heb ervoor gekozen om mocht ik later de app willen uit te breiden dit component 



aan te maken want dan kan ik altijd later in onze app.js nog nieuwe componenten toevoegen 
zonder dat het onoverzichtelijk wordt. Maar waar kunnen we dit component nu vinden? 
 Deze kunnen we vinden in de src/Test.js  als we die openen dan krijgen we dit op ons 
beeldscherm: 

 
 
Je ziet een paar dingen heel veel views een paar objecten en nog wat dingen.  
Wat doen ze nu precies alle views bij elkaar zorgen voor de layout. Je ziet ook dat er een paar 
fotos tussen staan en dat klopt ook want er zijn een paar iconen en foto’s te vinden in de app.  
Elke view die je ziet zorgt ervoor dat de balkjes kunnen worden opgedeelt in verschillende 
delen. Je hebt een main view wat eigenlijk alle kaders bevat de rest van de views verdelen dit 
main view in hokjes dit kan horizontaal verticaal of een mix zijn van. Ik heb alles verticaal 
ingedeeld net zoals bij de layout van instagram. Alles is op deze manier een beetje te veel dus 
laten we er van beneden naar boven overheen gaan. 
Ik heb ervoor gekozen geen comments te gebruiken omdat dit zorgde voor een erg rommelige 
lay out. Je kan namelijk geen comments plaatsen in een JSX component. Dus ik ga in dit 
document alles regel voor regel uitleggen. Hierbij verwijs ik telkens naar de regelnummers ook 
is alles wat ik ga bespreken in deze src/Test.js fill te vinden omdat het een redelijk simpele app 
is. 
 
 
 
 



Maar het heeft alsnog veel tijd gekost omdat ik nog vrij nieuw was met ReactNative. 
 
Regel 1 en 2: 
Zijn vanzelfsprekend hier importeer ik de componenten van React Native die ik nodig ga 
hebben. 
  
Regel 7: 
Nogmaals vanzelfsprekend Hier maak een class aan om het Droplist component in te maken. 
 
Regel 9 t/m 16: 
Hier maak ik een object waarmee ik later ga checken hoeveel likes er zijn en of de foto is 
geliked. 
 
Regel 18 t/m 22: 
Dit is een functie die ervoor zorgt dat de like status wordt aangepast van geliked naar niet 
geliked of andersom. 
 
Regel 28: 
Hier maak ik een constante aan die kijkt of this.state.like false of true is. Op het moment dat hij 
gelijk is aan true dan maakt hij heart conColor gelijk aan rood en anders aan niks wat dus gelijk 
staat aan geen kleur. 
 
Regel 34: 
Hier maak ik een main view aan en geef deze een stijl van 100 % van het scherm mee. 
 
Regel 35 t/m 37:  
Dit is de header 
 
Regel 38 t/m 42: 
Hierin maak ik de rij aan waar de profielfoto in staat de puntjes en de naam van het profiel. 
 
Regel 42 T/m 66: 
Hierin staat de foto die tevens ook een knop is dit doe ik met behulp van de touchable opacity 
En ik heb een if statement die checkt wat de liked statement is als die gelijk is aan false doet hij 
er true van maken en geeft hij een altert. 
 
Regel 66 t/m 70: 
Dat is het hartjes icoontje met zijn bijbehorende view 
 
 
 
 
 



Regel 75 t/m115:  
 
Hierin staan alle stylesheets en deze geven de styles mee aan de view dus die kun je ook vaker 
gebruiken wat ze heel handig en overzichtelijk maakt. 
 
 
Reflectie 
Ik vond het project zelf erg leuk en ik heb er ondanks alles erg veel van geleerd. Het enigste wat 
ik de volgende keer anders zou doen is ook meer informatie geven over React Native omdat het 
niet duidelijk werd gemaakt dat we werkten met behulp van een framework. Want ik heb 
eigenlijk alleen maar javascript voorbij horen komen terwijl react native echt geen javascript is 
en een heel andere manier van notatie heeft. Dus misschien een kleine paragraaf die dat ook 
kort uitlegt.  
 
misschien ook terugkomen op de huiswerkopgaven in de les. Dit miste ik soms wel. Omdat ik 
toch merkte dat bij bijvoorbeeld voor marijn en jesse de theorie allemaal iets te snel ging en dat 
het huiswerk behandelen dan wel een goede oplossing. Ook als het huiswerk niet wordt 
gemaakt werkt dit wel goed denk ik.  
 
Ik zou ook meer proberen de les iets anders in te delen je zou bijvoorbeeld kunnen starten met 
een probleem dat moet worden opgelost en dan dat iedereen zijn oplossing moet presenteren 
aan het einde van de les. Het mag ook best wel een moeilijke opdracht zijn maar ik denk dat 
mensen de stof zo sneller en beter gaan beheersen. Ook omdat bij WisD je vaak maar met een 
kleine groep bent en je dan gewoon als het ware de les opent met een probleem hierbij korte 
toelichting geeft en dan aan het einde van de les iedereen zijn oplossing moet pitchen in ong 3 
min. Ik denk dat dit zeker bij programmeren een goede manier is want je leert zo nieuwe dingen 
en trucjes van elkaar en je wordt uitgedaagd te oefenen met de stof en echt logisch na te 
denken. De reden dat dit ook zo goed werkt bij programmeren is omdat er nooit maar 1 manier 
is om iets te doen iedereen doet het anders en op zijn eigen manier. Je zou ook kunnen zeggen 
dat dat probleem huiswerk is en je kan dan in de les THEORIE + presentaties + nieuw probleem 
behandelen en dan in de les nog aan het probleem werken. 
 
 
Want Theorie erin knallen heeft bij programmeren echt helemaal geen zin je moet het kort 
uitleggen en dan een manier vinden om te leren de Theorie toe te passen.  
 
Ik denk daarom dat dat een groot verbeterpunt is voor dit project. Ik vond het super leuk om te 
zien dat een docent de moeite neemt om zoiets te regelen en ben daar ook erg dankbaar voor. 
Ik hoop zeker dat dit iets is wat volgende havo 4 leerlingen ook mee mogen maken.  
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Bijlage F: Uitgeschreven quotes van leerlingen per les 
 
  



Belangrijke quotes les 2 

Groep 1 

Tijdstip Opmerking Persoon 

1:27 Moeten die slashes er ook bij 
Lieve? 

Leerling 

7:32 Ik ben nog even aan het lezen 
over de lesstof 

Leerling 

11:19 Dat is wel slim wat je gedaan 

hebt, maar het is eigenlijk niet 
de bedoeling van de opdracht   

Docent 

11:29 Is dit zo goed of niet? Leerling 

12:20 Ohhh, zo! Leerling 

18:08 Nu doet ie het!  Leerling 

18:36 Je moet dan dus 52 omruilen 
met aantalWeken 

Leerling 

19:55 Ik heb dat ook gewoon, 

waarom is hij bij jou dan blauw 
en bij mij niet! 

Leerling 

20:14 Oh nu werkt hij wel Leerling 

20:44 Welke heb jij nog meer 
allemaal toegevoegd 

Leerling 

21:02 Als je een break hier doet, 

moet je dat dan tussen haakjes 
zetten? 

Leerling 

21:10 Waarom doet hij het nu niet? Leerling 

21:47 Wejo, hij werkt gewoon! Leerling 

21:57 Ja we komen er wel! Leerling 

22:12 Ah, ik heb alles weggegooid!! Leerling 

22:48 Keer.. 9.. plus.. Leerling 

23:00 Kijk, hij print hem niet.. Leerling 

24:30 Wow, ik heb gewoon alles 
goed jonge 

Leerling 

25:04 Kijk jongens het werkt! Leerling 

25:21 Sorry hoor maar ik pak toch 

liever mijn rekenmachine 

Leerling 

26:10 Waarom doe jij het zoveel 
anders dan ik? 

Leerling 

26:20 Ik heb met tekst erbij, ik doe 
het gewoon precies volgens de 
opdracht 

Leerling 

26:42 Ik zou mezelf ook wel de genie 

kunnen noemen  

Leerling 

26:54 Mevrouw, ik snap van dit 
stukje eigenlijk niets 

Leerling 

27:29 Nee dat kan veel makkelijk, kijk 
je doet het bijvoorbeeld zo 

Leerling 

28:00 Als je dan doet, x is .. Leerling 

28:15 Ja, dat werkt dan alleen 

precies niet 

Leerling 



28:34 Oh wacht, duh, handig!  Leerling 

28:59 Hoe define jij x? Kan je het niet 

gewoon zo zeggen? 

Leerling 

30:00 Oh dit is ** makkelijk! Leerling 

30:36 Ha ha! Je hoeft niet per se die 
punt komma neerzetten 

Leerling 

30:45 Oh moet daar een log? Ah ha! Leerling 

 

Groep 2 

Tijdstip Opmerking Leerling 

00:40 Als je in playcode werkt, moet 
je dit wel ff weghalen 

Docent 

01:33 Oh ja tuurlijk ja ja Leerling 

01:39 Kun je ook a en b gebruiken als 
variabele namen, in plaats van 
x en y? 

Leerling 

02:54 Als je klaar bent, moet je wel ff 
afsluiten met een haakje! 

Docent 

03:00 Das gewoon bij alles toch? Leerling 

03:34 Als ik nou deze regel hier neer 

zet, zou het dan ook werken? 

Leerling 

03:59 Oh, ja tuurlijk! Leerling 

04:27 Oh, ik dacht dat het komma 

was, waarom is het dan hier 
wel komma? 

Leerling 

04:43 Oh ja oke Leerling 

05:02 Luktie? Docent 

05:04 Nee.. Leerling 

06:08 Output ie dan dit, of dit? Docent 

06:16 Dan denk ik dat hij nu var x 
uitput 

Leerling 

06:18 Ja precies! Docent 

06:18 Dan heb je dus a en je hebt b, 
die deel je door elkaar. En nu 

pas deel je door die 5. En wat 
ik over houd.. (extra uitleg aan 
andere leerling) 

Leerling 

07:07 Ohhh oke ja mooi Leerling 

07:37 Hier komt toch de rest uit? 
Want ik deed 3 % 5, maar dan 
komt er niks uit.. 

Leerling 

08:13 Waarom kreeg je er dan net 
wel 3 uit? 

Leerling 

08:29 Dus het is niet dat je dan een 

komma getal krijgt? 

Leerling 

08:59 En hoe moeten we dit dalijk in 
de chatbot gaan gebruiken? 

Leerling 



09:34 Als iemand in de chatbot dus 
vraagt wat is 3/1, dan kan je 

dit gebruiken? 

Leerling 

09:46 Maar moet je dan van elke 
aparte som dit in gaan vullen 

bij de chatbot? 

Leerling 

10:21 Hoe zorg je eigenlijk dat hij 
true of false zegt? 

Leerling 

12:20  Ik kan zo niet typen Leerling 

13:08 Punt komma.. punt komma Leerling 

13:44 Dit heb ik toch gedaan, of niet? Leerling 

14:09 Kan dit mevrouw? Leerling 

14:12 Ja dit kan, maar dit is niet 

makkelijk 

Docent 

14:41 Oh, ja tuurlijk! Leerling 

14:50 Is het nuttig een variabele te 
maken en deze meteen van 

naam te veranderen 

Docent 

14:55  Uhm, nee Leerling 

15:05 Oh, dus dat is genoeg? Leerling 

15:52 Hier moeten spaties ertussen Leerling 

17:32 Je moet hier nog wat dingetjes 
achter zetten 

Leerling 

17:43 Er moeten hier nog 

aanhalingstekens omheen 
gezet worden 

Leerling 

17:45 Waarom moeten daar 

aanhalingstekens omheen 
gezet worden? 

Docent 

17:46 Nou hier.. Leerling 

17:48 Ohhh nou dan heb ik het 

misschien inderdaad niet heel 
makkelijk aangegeven in de 

opgaven. Maar hiermee 
bedoel ik variabele partner 

Docent 

18:38 Ah haaa! Het is dus wel, 1 klein 

foutje..  

Leerling 

19:26 Ik heb denk ik hetzelfde 
probleem als willem 

Docent achterin 

19:28 Heb je overal plusjes 

neergezet? Plusjes, 
aanhalingstekens tussen de 

zinnen.. 

Leerlingen 

20:40 Dit kan niet, want dan zou je 2 
én 3 kinderen hebben 

Leerling 

20:42 Er moet een spatie tussen Leerling 

21:51 Dit.. is gelijk aan.. 2001 Leerling 

22:02 Waarom kan ik console niet 
schrijven? Tot nu toe heb ik 

het heel de tijd de eerste keer 
fout getypt 

Leerling 
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22:24 Ah nee, dit is niet leuk! Ik heb 
alweer gerefreshed! 

Leerling 

23:05 Spatie, geef hem iets, de 
waarde naam. Naam is gelijk 
aan bas ofzo, dat moet je dan 

wel tussen aanhalingstekens 
zetten. Je vergeet nog een 
spatie! Nee aanhalingstekens, 

geen dinges. Vergeet de spatie 
niet he! 

Leerling 

23:52 Zo? Leerling 

23:52 Ja en nu ga je onderaan doe je 
console.log 

Leerling 

23:55 Moet daar geen dubbele punt 

tussen? 

Leerling 

24:00 Jawel jawel, als je eindigt altijd. 
Niet dubbele punt he, maar 

punt komma 

Leerling 

24:01 Ja dat bedoel ik Leerling 

24:11 Hoezo, ik wil zeggen dit – dit is 
dit? 

Leerling  

24:12 Geeft uitleg Docent 

25:11 Maar daar moet ik per se een 
nieuwe variabele voor maken, 

dat kan niet in een keer achter 
elkaar? 

Leerling 

25:12 Kunnen we ff testen Docent 

25:17 Ja kan dus ook in een keer 

achter elkaar 

Docent 

25:20 Ohh, ik had maar één = 
neergezet 

Leerling 

26:53 Huh spatie? Leerling 

27:08 Plus.. plus.. spatie.. 
geboortejaar.. gemompel.. my 
location..  

Leerling 

28:15 Hoezo krijg ik hier geen punt 
achter? 

Leerling 

28:25 Ohh ja die moet hier dus 

achteraan 

Leerling 

28:53 Dat weet ik, maar ik wilde ff 
beginnen met allemaal 1 zin en 

dan meerdere achter elkaar en 
dan.. oh je moet dan een lage 
komma doen dan kan je 

dingen achter elkaar zetten 

Leerling 

29:29 Mevrouw, ik ben hier 
gekomen, maar hier is iets fout 

en ik weet niet wat 

Leerling 

30:15 Nee dat is raar! Ff nadenken.. Docent 

30:20 Ja want ik wil dit.. Leerling 

31:00 Commant x misschien? Leerling 
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31:07 Nee hij loopt vast, hij haalt dit 
ook niet weg als ik dit weg 

haal. Probeer dit thuis nog 
maar een keer, waarschijnlijk 
heb je het goed gedaan want ik 

zag geen fouten 

Docent 

 

  



Belangrijke quotes les 3 

Groep 1 

Tijdstip Opmerking Persoon 

01:25 Moest ik jou nog ff uitleg 
geven of niet? 

Leerling 

02:54 Moest ik jou dat ene nou nog 
uitleggen? Of lukt het nu wel? 

Leerling 

03:44 Ik moet nog even kijken wat ik 

ga doen (voor die chatbot) 

Leerling 

04:26 Ik snap echt niks van die snack Leerling 

05:07 Wat wil je doen? Laten we dit 
ff weghalen.. mag dit weg? 

Leerling 

05:09 Nou laat maar even staan dat 
is ons huiswerk 

Leerling 

06:14  Werkt dit? Nee.. Dan doen we 

het ff zo.. Je moet na elk 
streepje sowieso altijd punt 
komma 

Leerling 

06:38 Waarom doet hij zo raar.. Leerling 

07:03 Hij doet het heel raar maar het 
zal wel kloppen 

Leerling 

07:18 Dat is jouw fout.. jij hebt 

telkens.. kijk nu is er gewoon 
niks aan de hand. Als jij die 

dingen vergeet blijf jij gewoon 
doorlezen, dus dan snapt hij 
het niet meer (extra uitleg) 

Leerling 

07:40 Oooh! Leerling 

08:47 Uiteindelijk moet je dan eerst 
dit allemaal ff overtypen, en 

waarschijnlijk moet je dan een 
if statement toevoegen.. of 
niet.. typ dit eerst even 

allemaal uit 

Leerling 

09:06 Hoe geef je die functie een 
naam? Ik heb nu dit 

Leerling 

09:15 Je functie heeft nu als naam 

kwadraat. Dat is gewoon hoe 
je hem een naam geeft 

Leerling 

09:17 Ohh dus ik heb hem gewoon 

goed 

Leerling 

09:21 Hij is wel hoofdletter gevoelig 
enzo dus daar moet je wel op 

letten 

Leerling 

09:28 Een functie is een stukje code 
die die moet uitvoeren, dus als 

je geen code geeft dan doet hij 
niks 

Leerling 

09:30 Oh dan doet hij niks oke Leerling 



09:40 En tussen die haakjes, kun je 
leeglaten, of je kunt daar 

bepaalde parameters invullen. 
Dat kunnen er zoveel zijn als je 
wilt en die kun je vervolgens 

gebruiken in je code. Dus als je 
bijvoorbeeld de functie 

kwadraat hebt kun je 
bijvoorbeeld x en y pakken, 
twee getallen, zodat dat de 

getallen zijn die je kunt 
kwadrateren in je functie 

Leerling 

10:15 Alleen hij print nu niks, omdat 

we geen console hebben? 

Leerling 

10:17  Nu kun je het beste.. wacht 
even kijken of het klopt wat ik 

nu zeg 

Leerling 

10:37 Gemompel leerling Leerling 

10:48 Dat moet ik dus voor elke regel 
ervoor zetten  

Leerling 

10:50 Dat hoeft niet per se, kun je 
doen maar ik denk eigenlijk 
niet dat dat nodig is 

Leerling 

11:20 Maar dit snap je in principe 
toch wel? 

Leerling 

11:25 Ja nu snap ik het wel Leerling 

11:31 Kom jij er uit? Leerling 

11:43 Ik ga heel even proberen te 
maken die opdracht en dan 
kijk ik ff  

Leerling 

11:57 Hoe heb jij dat dan? Leerling 

11:59 Jij snapt er echt niks van Leerling 

12:05 Oh zo zonder haakie Leerling 

12:43 Gemompel leerling Leerling 

14:10 Ik weet echt niet hoe ik nou 

verder moet 

Leerling 

15:17 Dit zou het dan toch moeten 
zijn.. 

Leerling 

15:37 Oh wacht, ik snap het al Leerling 

16:06 Heb je hem? Ik heb hem nu Leerling 

16:24 Het argument is die 
parameter, de dingen die je 

erin moet zetten 

Leerling 

16:34 Hoe moeten wij dat weten? Leerling 

16:36 Dat moet je niet weten, dat 

moet je gewoon zelf bedenken 

Leerling 

16:45 Heb je het zelf al geprobeerd? 
Wat heb jij? 

Leerling 

17:01 Uitleg leerling Leerling 

17:02 We gaan even kijken hoe we 
dit kunnen aanpakken 

Leerling 



17:07 Marijn doe je ook mee? Leerling 

17:08 Nee, ik ga solo Leerling 

17:14 Uitleg leerling Leerling 

18:22 Ik snap er echt zo weinig van, 
ik snap er echt helemaal niks 
van 

Leerling 

18:25 Wacht kom maar bij mij zitten, 
dan gaan wij samenwerken 

Leerling 

18:52 Uitleg andere leerling gaat 
door, waarbij hij concrete denk 

vragen stelt aan mede leerling 

Leerling 

21:50 Snap je nu wat je nu kunt 
doen? 

Leerling 

21:54 Uitleg gaat verder van leerling Leerling 

22:52 Wat heb je fout gedaan.. ik zie 
het al 

Leerling 

22:56 Je hebt ergens een klein foutje 

gemaakt waardoor die nu niet 
werkt. Het heeft met notatie te 

maken. 

Leerling 

23:12 Oh wacht! Leerling 

23:14 Ja dat was hem, nu doet hij het 
als het goed is wel. 

Leerling 

23:24 Wacht ik maak het even wat 
overzichtelijker 

Leerling 

24:12 Spaties zouden normaal niet 

uitmaken, maar we moeten 
even creatief wezen  

Leerling 

24:25 Nou zit ik ook even te kijken 

hoor.. wat is er nou aan de 
hand? 

Leerling 

24:33 Oh, wauw ik ben echt dom! Ik 

weet het al 

Leerling 

24:51 Je moet natuurlijk als je een 
functie hebt van x, deze ook 

oproepen. 

Leerling 

25:06 Marijn lukt het nu wel? Leerling 

25:13 Nee, we gaan wel lekker Leerling 

25:24 Je bent nu weer met je notatie 

aan het klooien 

Leerling 

25:55 Uitleg leerling Leerling 

27:48 Wat is eigenlijk het verschil 
tussen dit en dit? HTML CSS en 

JAVA SCRIPT? 

Leerling 

27:48 Leerling legt het verschil uit Leerling 

28:11 Probeer de tweede anders 

eerst ff zelf 

Leerling 

28:44 Ik ga nu ff iets cools maken Leerling 

28:52 Tot nu toe zat het nog goed in 
mijn hoofd 

Leerling 

28:15 Uitleg docent Docent 
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31:05 Ik heb dit, alleen return begrijp 
ik niet goed 

Leerling 

31:49 Met Python is het gedeeld 
door, dat moet ik even kijken 
voor de zekerheid 

Leerling 

32:59 Nu is het goed maar je bent 

nog één ding vergeten 

Leerling 

33:39 Omg, is dit alles? Dit is zó 
logisch 

Leerling 

34:15 Oh hij doet het hoor! Leerling 

 

Groep 2 

Tijdstip Opmerking Leerling 

04:52 Of ben ik nou gek aan het 
doen? 

Leerling 

05:07 Je moet geen = opschrijven, 

gewoon variabele 

Leerling 

05:25  In de console Leerling 

06:00 Je moet wel altijd eerst de 

variabele en dan de console  

Leerling 

06:42 Ik vind het alleen moeilijk dit te 
onthouden 

Leerling 

06:38 Je hoeft het ook niet te 

onthouden, je moet het alleen 
maar toepassen 

Docent 

06:42 Oh toepassen, dus ik moet een 

beetje herkennen  

Leerling 

07:10 Gemompel van leerling over 
wat hij typt 

Leerling 

08:26 Welke function moet je dan 
pakken, die van accolade of die 
bovenste? 

Leerling 

08:36 Je moet gewoon function 
intypen, zonder hoofdletter 

Leerling 

09:36 Tussen haakjes, natuurlijk Leerling 

11:01 Wat doe ik verkeerd? Leerling 

11:10 Moet je de function altijd 
ervoor zetten? 

Leerling 

11:20 En dan gebeurt er… niks! Oke Leerling 

12:32 Ik zeg zegHallo en er gebeurde 

niks 

Leerling 

12:43 Kijk ik heb alle accolades en 
punt komma’s, of moet ik hier 

nog iets leggen? 

Leerling 

12:59 Maar je moet toch ook altijd 
dit doen 

Leerling 

13:00 Nee dat is meer voor jezelf 
volgens mij 

Leerling 



13:08 Dat is iets heel anders volgens 
mij. Dat is voor jezelf volgens 

mij meer, dat je weet dat je 
daar moet stoppen 

Leerling 

13:36 Ik vind die functies best wel 

grappig 

Leerling 

14:58 Ah, easy! Leerling 
 

16:32 Wat mis ik hier? Leerling 

16:44 Volgens mij moet je dit 
gebruiken 

Leerling 

16:52 Je moet gewoon die dingen, je 

had zegHallo al 2x 

Leerling 

17:11 Gewoon dit zo, zo’n spatie? Leerling 

17:14 En dan bij die persoon ook een 
spatie 

Leerling 

17:17 Ooooh! Leerling 

18:50 Het getal is nu de functie Leerling 

20:00 Oke ik wil een functie maken.. 
en daaruit moet een.. (uitleg 

wat hij wilt) 

Leerling 

20:20 Waarom die enter? Leerling 

20:24 Maar dat is eigenlijk de return Leerling 

20:50 Discussie tussen leerlingen 

over wat dingen betekenen 

Leerling 

21:06 Nu weten ze dat als er som 
staat, dat ze x en y bij elkaar 

nemen 

Leerling 

21:09 Altijd? Leerling 

21:11 Als je dan var resultaat, dat 

betekent dan dat = som en dan 
kan je een getal zetten 

Leerling 

21:37 Verdere discussie leerlingen Leerling 

21:51 Oh ik moet echt nog vaker 

gaan oefenen 

Leerling 

22:11 Hier mis je allemaal punt 
komma’s 

Leerling 

22:35 Is het nou nuttig om dit ook 
toe te voegen? Die functie kan 
net zo goed weg, toch? 

Docent 

23:04 Is die nou niet hetzelfde als 
deze? 

Leerling 

23:08 Jawel, daarom gaan we deze 

nu veranderen! 

Docent 

23:10 Uitleg docent Docent 

24:42 Maar hoezo is het dit 
geworden 

Leerling 

26:51 Je kan zoveel toevoegen aan 
die som 

Leerling 

27:48 Dit is hem volgens mij! Leerling 



31:10 Dan moet je volgens mij nog 
console loggen. Of weet ik veel 

of resultaat  

Leerling 

31:30 Ik heb geen idee wat ik moet 
doen 

Leerling 

31:49 Oke function =.. heb ik. Oh 

daar moet nog ! 

Leerling 

32:49 Mevrouw ik heb vanalles 
geprobeerd maar ik krijg dan 

dit tevoorschijn.. in plaats van 
16 of 8 

Leerling 

32:50 Oke, maar het is wel sowieso 

beter om aan de opdrachten te 
werken! 

Docent 

32:55 Dat weet ik maar ik doe eerst 

graag dit even 

Leerling 

32:58 Oké maar dan moet je wel 
beloven dat je de opdrachten 

thuis maakt voor morgen 

Docent 

33:03 Ja dat beloof ik Leerling 

33:08 Oke, even kijken.. Docent 

33:26 Wat je nu nog niet hebt 

gedaan, is je hebt nog geen 
waarde voor y gegeven 

Docent 

33:30 Ohh! Leerling 

33:56 Hoe weet je welke y is en 
welke x 

Leerling 

34:16 Kan ik die y ook een andere 

naam geven? 

Leerling 

34:28 Oh dan komen ze overeen 
natuurlijk, oké 

Leerling 

35:21 Ohh ik snap het al Leerling 

 

  



Belangrijke quotes les 4 

Groep 1 

Tijdstip Opmerking Persoon 

02:31 In een programmeertaal heb je 
dus een variabele. Weet je wat 

dat is? Het kan eigenlijk alles 
zijn en je geeft die gewoon een 

waarde, net als dat je bij 
wiskunde een x hebt en die 
kun je een waarde toedienen 

dus die kun je bijvoorbeeld nul 
geven maar ook de waarde 

pieter geven. Wat ze in deze 
opdracht vragen is om een 
variabele aan te maken 

numKids.  

Leerling 

05:05 Wacht even hoor, dit gaat te 
snel 

Leerling 

05:07 Dat maak je aan, en dat moet 

je doen door een var te maken 
en.. 

Leerling 

05:10 Moet je dat gewoon typen? Leerling 

05:26 Je moet dus var typen, spatie, 
en dan de naam van de 
variabele numKids. Dan kun je, 

dat hoeft niet per se maar dat 
doen we nu wel, dan kun je 

daar een waarde aan 
toevoegen door een = teken 
neer te zetten.  

Leerling 

06:04 Dit is niet hoofdletter 
gevoelig? 

Leerling 

06:06 Dit is wel hoofdletter gevoelig Leerling 

06:47 Voor iedere opdracht die jij 

geeft in JavaScript moet jij 
laten weten, nu ben ik klaar. 
Want als jij dat niet laat weten 

dan snapt hij er niks meer van 

Leerling 

07:07 Dus je doet weer hetzelfde 
maar dan voor partner 

Leerling 

07:21 En als je een naam doet, dan is 
het iets anders, want dan moet 
je er een string van maken en 

wat houdt een string in, dat is 
gewoon een hoeveelheid 

letters en woorden 

Leerling 

07:35 En hoe doe ik dat? Leerling 

07:37 Dan moet je twee van die 
haakjes neerzetten 

Leerling 



08:00 En nou moet ik weer zo’n punt 
komma toch? 

Leerling 

08:01 Ja, heel goed Leerling 

09:28 Jullie zijn echt lekker bezig Leerling 

09:58 Maar dat is toch makkelijk, dan 
pak je toch gewoon 

console.log 

Leerling 

10:42 Doe ff haakjes, en dan 
eindigen. Je bent allemaal 

haakjes hier vergeten 

Leerling 

11:12 Hij zegt nu 0 bij mij is dat goed 
of niet? 

Leerling 

11:14 Ja want je hebt nu niks 

ingevuld  

Leerling 

11:19 Wacht ik test het ff Leerling 

11:25 Doe eens ff gewoon een korte 

test 

Leerling 

18:41 Nu komt hier log te staan Leerling 

18:50 Wat je nu ook kan doen 
bijvoorbeeld is, omdat je die 

variabelen hebt gemaakt, kan 
je nu hier doordat je die 

variabele hier hebt opgeslagen 
en het is een string, kan je die 
achter de string voegen. 

Waardoor je nu hier krijgt te 
staan ‘ik ben CEO’, dat is het 
nut van die variabele. Nu kun 

je er zelf een beetje mee doen 
door met al deze woorden je 

eigen zinnen te maken. Maar 
dat heb je dus eigenlijk aan 
deze variabele omdat je nu 

later in je code nog een keer 
een zin kan maken met nog 

een keer job en nog een keer 
myLocation en je dat niet nog 
een keer hoeft te schrijven. En 

wat je ook kan doen is 
bijvoorbeeld, hier, waardes 
toevoegen aan je variabeles. 

Wat je dan bijvoorbeeld doet is 
1 toevoegen aan numKids. En 

als je dan nu 
console.log(numKids) schrijft 
dan leest ie de code maar 

omdat hier nu numKids staat 
+1 komt er 9 te staan want dit 
betekent dus dat je er 1 bij op 

telt. En dat is dus het handige 

Leerling 



van variabelen dat je die later 
nog kan veranderen 

20:13 Ohh, zo! Leerling 

20:30 Goede uitleg, die wat je hier 
gebruikt hebt is een operatie, 
die hoef je niet uit je hoofd te 

leren maar die staan allemaal 
onder het kopje les 3 en daar 

kan je ze allemaal vandaan 
halen 

Docent 

20:45 Maar er zijn er wel een paar 

die gewoon heel makkelijk zijn 
en die je sowieso wel gewoon 
moet kennen 

Leerling 

20:52 Wat we net op het bord zagen 
met die i++ is dus ook een 
operatie en dat betekent dat 

hij elke keer eentje hoger 
wordt 

Docent 

20:57 Ohh, zo Leerling 

21:50 *Legt uit wat rest is* Dus als je 
nou de rest uitrekend van 
20%3 wat krijg je dan? 

Docent 

22:05 Wacht ff, ff kijken hoor Leerling 

22:08 Dan krijg je een komma getal Leerling 

22:10 Ja maar hoe vaak past die 3 in 
de 20 

Leerling 

22:29 Bedankt Leerling 

22:40 Dit is wel echt helemaal 
chinees voor mij 

Leerling 

22:47 Probeer nu eens gewoon een 

keer een coole zin te maken 
met die variabelen 

Leerling 

23:00 Dat kan ook zo toch? Leerling 

23:00 Je kunt ook die spatie gewoon 

daarbij zetten, dan hoef je niet 
extra haakjes te gebruiken 

Leerling 

23:04 Dat is wel slim overna gedacht, 

maar ik zou het gewoon zo 
doen. 

Leerling 

23:05 Ik had echt gedacht dat dit wat 

meer automatisch zou gaan 

Leerling 

23:08 Ja het kan ook zo natuurlijk 
maar ja 

Leerling 

23:15 En wat moeten we uiteindelijk 
hiervan gaan bouwen dan? 

Leerling 

24:12 Dan sluit je hem af en dan heb 

je nu dus 6 bij 8 opgeteld 

Leerling 

24:16 Ohh, dus als ik nu console.log 
gebruik dan werkt het 

Leerling 



24:34 Ohh, omdat het daar nu boven 
staat. Ah ha! 

Leerling 

24:58 Ohhh ja! Dat is wel grappig Leerling 

25:06 Ja ik dacht je doet gewoon een 
beetje typen en dan komt er 
automatisch al die dingen en 

dan ben je klaar. 

Leerling 

25:22 Hoe kan ik deze opslaan want 
dan kan ik thuis een beetje 

doorgaan 

Leerling 

25:34 Je moet maar eens opzoeken 
javascript tutorial ofzo 

Leerling 

25:39 Moeten wij helemaal vanuit dit 
een chatbot gaan bouwen? 

Leerling 

25:40 Nee er is al een beetje een 

chatbot 

Leerling 

26:06 Hier willen ze dus dat je die 
operations gebruikt  

Leerling 

26:20 Werkt dit ook dan zo? Leerling 

26:23 Ja maar nu heb je geen console 
output.  

Leerling 

27:42 Bij deze moet je dus de 

operations doen 

Leerling 

27:42 Ja daar snap ik dus niks van Leerling 

27:46 Operations is wat we dus net 
hebben gedaan, die += 

bijvoorbeeld 

Leerling 

27:47 Oh. Ja ja Leerling 

27:54 Dus dit gaan we nog een paar 

keer oefenen 

Leerling 

27:55 Maak even allebei een 
variabele aan en noem die 

even saldo. Jouw current saldo 

Leerling 

28:13 Wacht var saldo.. zo? Moet dat 
tussen haakjes? 

Leerling 

28:53 Je krijgt een boete van 300 

euro.  

Leerling 

29:00 Dus var boete? Leerling 

29:14 Oh ja je kan inderdaad ook een 

var boete aanmaken, dat kan 
ook 

Leerling 

29:20 Is gelijk aan min saldo dan? Leerling 

29:23 Nee gelijk is gelijk aan 300. 

Gewoon 300 

Leerling 

29:34 En dan doe je nu saldo=-boete Leerling 

29:47 En dan ga je nu kijken wat 

jouw huidige saldo is. 

Leerling 

29:52 Dus dan doe je var saldo = Leerling 

29:59 Nee! Nu ga je kijken in de 
console wat jouw saldo is 

Leerling 



30:24 En nu even een beetje zelf 
nadenken. Wat wil je nu 

weten? Je wilt je saldo weten.  
Nee niet saldo is een variabele, 
dan heb je dat niet nodig die 

puntjes. Oh je moet ff die = 
weghalen dat is een foutje van 

mij. – gewoon.. oh nee dan 
haalt hij er 1 vanaf. -= dan 
maakt hij er gewoon = van dat 

hoort helemaal niet. 

Leerling 

31:00 Misschien moet die..   Leerling 

31:09 -= moet je doen! Leerling 

31:09 Ja -= dat zei ik toch al Leerling 

31:14 Zoo! Kijk nu is jou saldo nog .. Leerling 

31:19 Dus dat zijn die operations. En 
je hebt nog een hele lijst, je 

kunt ook vermenigvuldigen en 
weet ik veel wat maar dat 
komt allemaal op hetzelfde 

neer 

Leerling 

31:31 Precies, en daarmee kun je dus 
ook de belaste aangifte doen 

en weet ik veel wat! 

Leerling 

31:34 Echt? Leerling 

31:40 We gaan door naar functions Leerling 

31:43 Wacht even hoor, oh dat werkt 

niet als je een dollar teken 
doet 

Leerling 

31:45 Nee want een dollar teken is 

geen getal meer maar een 
string. Dus dan moet je er een 
string van maken 

Leerling 

32:06 We gaan door naar de 
functions. Wat zijn functies, 
functies zijn stukken code 

kleiner gemaakt tot 1 woord. 
Dus eigenlijk zijn het 

variabelen die een code 
bevatten. Dus bijvoorbeeld de 
functie mijn beroep ofzo. 

Telkens als je dan de functie 
mijn beroep pakt moet je een 
salaris maken krijg je 3000 

euro erbij ofzo, ik zeg maar 
wat. Of bijvoorbeeld 

zegHallo(Hans, Pieters) en dan 
kun je daar allemaal leuke 
dingen mee doen.  

Leerling 

 



Groep 2 

Tijdstip Opmerking Leerling 

00:10 Moet je dit weghalen? Leerling 

00:16 Is dit alles? Heb jij drie lijntjes? Leerling 

00:20 Waarom heb ik meer dingen 
dan hem? 

Leerling 

00:56 Waar moet het komen dan 
zegmaar? 

Leerling 

01:29 We hebben het gister gehad 

over functies, laat me dat even 
kort met je doornemen omdat 
je dat nog niet hebt gezien 

Docent 

01:45 Kun je niet gewoon op run 
code klikken? 

Leerling 

01:58 Uitleg functies Docent 

02:15 Ssst, wat stiller jongens Leerling 

02:36 Moet er iets voor? Leerling 

02:49 Is dit anders als dit in 
hoofdletters is? 

Leerling 

03:14 Kun je niet gewoon zeggen, 

hoofdletter is equal to kleine 
letter? 

Leerling 

03:23 Verdere uitleg docent functies Leerling 

04:05 Je moet print gebruiken Leerling 

04:12 Oja, goed gezegd. Dit 
gebruiken we normaal 

gesproken maar in deze werkt 
het anders 

Docent 

07:18 Variabele.. gemompel leerling Leerling 

07:50 Error error error  Leerling 

08:35 Hoe ver ben je? Leerling 

08:40 Je bent ver! Leerling 

08:55 Functie openen, haakje Leerling 

09:20 Willem, ik heb nu dus function 

translate genoemd, haakje 
openen haakje sluiten 

Leerling 

09:32 Ja, en dan ik de accolade 

console.log, en dan dit haakje 
openen en dat wat je wil 

Leerling 

09:45 Ja, maar ik wil een if else 

statement in mijn function 

Leerling 

09:48 Zover ben ik nog niet Leerling 

09:55 Ik moet eerst 9 goed snappen, 
want ik kwam zegmaar thuis 

en ik snapte de eerste twee 
wel maar daarna niet meer 

Leerling 

10:20 Gemompel leerling Leerling 

10:26 Waarom staat .io eigenlijk 
voor? 

Leerling 
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10:30 Volgens mij dat je dan geen 
geld kan verdienen 

Leerling 

10:35 Nee volgens mij is dat 
internationaal 

Leerling 

11:40 Die function die werkt niet Leerling 

12:06 Nee maar kijk je moet gewoon 

zo 

Leerling 

12:21 Nee, dan doe je hier dus een 
naam. Oke, dan doe je 

accolade openen, dan die, oja 
zo ja, dan console.log, dan 
haakje openen en dan.. 

Leerling 

12:59 Ja oke dat snap ik  Leerling 

13:08 Je hebt nu ‘allo’ haha Leerling 

13:17 Oja! Leerling 

13:23 Hij print nu natuurlijk nog niks, 

omdat.. 

Docent 

13:25 Ik op run moet drukken? Leerling 

13:27 Nee, je hebt de functie 
gemaakt maar je hebt alleen 

nog niet gezegd dat je hem ook 
uit moet voeren 

Docent 

13:30 Hoe werkt dat dan? Leerling 

13:34 Dat is wat ik net tegen je zei, 
dus bas().. 

Docent 

13:41 En als ik dan hallo zegt dan 

doet hij niks 

Leerling 

13:43 Nee maar dat heb je ook niet 
geprogrammeerd 

Leerling 

13:58 Maar is het mogelijk dat als je 

eerder zegt zo van een naam 
en dat hij dan hier op slaat dat 

hij dan die gebruikt en je moet 
de naam kunnen registeren 

Leerling 

14:10 Uitleg docent Docent 

15:00 Ooooh, oke Leerling 

15:44 Oke, ja Leerling 

15:49 Nou probeer nu even opdracht 
9, vraag even aan de buren of 

ze jou helpen 

Docent 

16:04 Nou bij opdracht 9 ga je 
verschillende functies maken.. 

verdere uitleg 

Docent 

16:24 Dus x=4 en y=5 Leerling 

16:25 Nou nee dat maakt dus niet 
uit.. verdere uitleg 

Docent 

17:07 Wat jij eigenlijk ongeveer kan 
zeggen is, ik maak een functie 
en een persoon gaat aan jou 

vragen goh bas wat is de som 
van 3 en 4, en jij bent ff die 

Docent 
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functie. Nou in jou hoofd reken 
jij uit de som x+y, dus jij hebt 

nu in je hoofd zitten ah hier 
moet 7 uitkomen, maar je hebt 
dat nog niet naar mij terug 

gekoppeld, je hebt nog niet 
tegen mij gezegd dit is het 

antwoord. Nou en hoe je dat 
doet, is door een return aan te 
maken en je returned de som 

18:17 En waarom heb je dat dan hier 
niet nodig? 

Leerling 

18:20 Omdat je hier alleen print, dus 

dan heb je niet iets nieuws 
gemaakt wat je vervolgens wil 
gebruiken. Nou nu heb je dat 

wel gemaakt want je hebt die 
som en die som wil je 
vervolgens returnen 

Docent 

19:07 Oke, mambouh, kan jij mij 
alsjeblieft helpen 

Leerling 

19:47 Gemompel leerling.. function.. 

function.. 

Leerling 

23:10 Mambouh, wat doe ik hier nou 
fout? 

Leerling 

23:15 Het eerste wat je doet is.. dit 

hoeft niet volgens mij, gewoon 
zegmaar.. 

Leerling 

23:29 Wanneer moet je dat wel 

gebruiken dan? 

Leerling 

23:44 Deze moet tussen haakjes Leerling 

23:52 Zet gewoon alles tussen 

haakjes 

Leerling 

24:00 Willem is not defined.. Leerling 

24:12 Wacht doe eens deze twee ook 
in de haakjes 

Leerling 

24:24 Nee, kijk dan! Leerling 

24:51 Willem is not defined, waarom 
is willem not defined 

Leerling 

25:00 Ik heb geen idee, daarom 

vraag ik het aan jou 

Leerling 

25:12 Uitleg leerling Leerling 

25:22 Ja bas, je function is echt slecht Leerling 

25:55 Function, zeg hallo.. Leerling 

26:12 Nee je moet die spatie 
weghalen 

Leerling 

26:16 Oja, natuurlijk! We zijn aan het 

coderen 

Leerling 

26:20 Mamdouh, de naam moet 
tussen haakjes! Easy! 

Leerling 

26:40 Onverstaanbare uitleg Leerling 

s145724
Highlight

s145724
Highlight

s145724
Highlight

s145724
Highlight

s145724
Highlight



26:59 Oke oke I got this I got this Leerling 

27:29 Oke, wat nu jeroen? Leerling 

27:46 Wat is het verschil hier tussen? Leerling 

27:50 Mevrouw ik wil nu 
kwadrateren, function, maar 
nu wil ik console, moet ik daar 

het getal zetten? 

Leerling 

28:00 Oke, opgave 10! Leerling 

28:03 Uitleg docent Docent 

28:56 Wat wil je nou dat de functie 

uiteindelijk print? 

Docent 

28:58 Uhm, 9 is het kwadraat Leerling 

29:24 Als het in het engels is, maar 

hij kent engels als in gewoon 
de hele taal engels? 

Leerling 

29:30 Nee, we gaan zorgen dat als 
we typen, translator engels, 

dan doet hij engels, en als we 
translator nederlands doen.. 

dan doen we kijk if engels 

Leerling 

29:48 Maar heozo if engels.. zegt die 
gene dan ey engels 

Leerling 

29:55 Ja maar het is nog geen 

chatbot he 

Leerling 

30:05 Maar waarvoor is dit tweede? Leerling 

30:40 Oeh.. ja. Leerling 

30:57 Pfoe, oke Leerling 

31:30 En dan nog duits ofzo Leerling 

31:52 Mevrouw hoe doe je een 
wortel teken eigenlijk? Hey 

bas, hoe doe je wortelteken 
eigenlijk 

Leerling 

32:04 Gewoon hetGetal/hetGetal Leerling 

32:08 Volgens mij is er geen wortel 

teken, je hebt bijvoorbeeld het 
kwadraat, dat is dit teken 

Leerling 

32:28 Dit is als je niks doet, dan moet 

hij dat doen 

Leerling 

32:37 Maar hoe weet hij wat wat is? Leerling 

32:47 Hoe kun je dan zeggen, doe is 

engels ofzo 

Leerling 

33:05 Maar hetGetal/hetGetal is 
altijd 1!! 

Leerling 

33:09 Engels is not defined Leerling 

33:17 Volgens mij kan je wortel niet 
echt berekenen 

Leerling 

33:25 Mevrouw mevrouw mevrouw 

mevrouw mevrouw! 

Leerling 

33:40 Hoe doe je wortelteken? Leerling 
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34:00 Oh, dat hoef je helemaal niet 
te kunnen, maar ik zal het je 

gewoon even uitleggen 

Docent 

34:30 Nou ik weet het even niet, ik 
zoek het op en dan vertel ik 

het de volgende les 

Docent 

34:49 Mevrouw, waarom werkt dit 
niet? 

Leerling 

34:58 Uitleg docent Docent 

35:26 Ohhhh ja ja ja ja Leerling 

 

  



Belangrijke quotes les 5 

Groep 1 

Tijdstip Opmerking Persoon 

00:35 Ey, mees kunnen we weer 
samen werken? 

Leerling 

00:40 Aan mij heb je toch niks, ik 
snap er echt niks van 

Leerling 

00:42 Ik ook niet  Leerling 

05:11 Ohh, zo! Leerling 

05:50 Ik snap echt niet wat ik moet 
doen 

Leerling 

05:52 Ik ook niet Leerling 

06:34 Docent gaat leerling theorie 
van vorige les uitleggen 

Docent 

12:00 Waarom moeten er hier dan 2 Leerling 

12:04 Uitleg docent over twee ==  Docent 

12:36 Ohh oke! Leerling 

13:14 Wat zou nou de volgende stap 
zijn? 

Docent 

13:17 Weer else if Leerling 

13:19 Weer else if, heel goed!  Docent 

14:15 Ohh, ja Leerling 

14:50 Handig toch? Docent 

14:52 Ja! Leerling 

14:57 Maar ik moet dus altijd een 

else erbij zetten? 

Leerling 

15:02 We zouden kunnen testen als 
we er niks bij zetten, ja zonder 

werkt dus ook!  

Docent 

16:12 Lukt het Laurens? Leerling 

16:16 Ja! Goeie, easy Leerling 

18:22 Beetje helder voor je? Docent 

18:29 Ja ik krijg die tafels niet achter 
elkaar, dus ik krijg alleen.. 

Leerling 

18:34 

  

Oké ik ga even met je 

meekijken, maar is hij voor jou 
helder? 

Docent 

18:35 Ja.. Leerling 

18:36 Beetje? Je snapt in ieder geval 

de stappen die gezet worden? 

Docent 

18:38 Ja Leerling 

19:26 Oh, wacht.. Leerling 

21:10 Ohhh, zo  Leerling 

22:23 Oh dan moet ik x neerzetten, 
oke ja ja ja ja ja. Oh want dan 
gaat hij weer fout. Dus er 

moeten hier spaties tussen 
staan 

Leerling 
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22:58 Het werkt, maar ik weet niet of 
het goed is 

Leerling 

23:01 Ik snap er echt niks van Leerling 

23:30 Er moet hier toch gewoon een 
spatie? 

Leerling 

24:09 Mevrouw ik heb een zin maar 

ik weet niet of dat per se de 
opdracht is 

Leerling 

24:36 Ik heb iets eruit gekregen maar 

ik weet niet of het per se de 
bedoeling is 

Leerling 

28:58 Ohhhh ja ja Leerling 

28:17 Nou dat gaat wel goed, maar je 

hebt nu een while loop 
gemaakt, je hebt hem geopend 

met een haakje maar je moet 
hem wel ook afsluiten.. 
*uitleg* 

Docent 

28:35 Moet hier geen haakje? Leerling 

28:40 Nee ja het was misschien net 
iets makkelijker te begrijpen 

als je deze hier neer had gezet, 
want een while loop opent 
met een haakje 

Docent 

29:24 Ohh ja, ja Leerling 

29:32 Oke ja Leerling 

29:36 Dus, goede denkstappen, 
alleen de notatie was niet 

helemaal correct 

Docent 

30:03 Maar hoe werkt dit dan? Leerling 

30:11 Oja, dat is wel vet Leerling 

32:17 Marijn, ik heb ff in die 

groepsapp van ons een linkje 
gezet, die staat ook in dat 
document waarbij je zegmaar 

alles kan opzoeken dat is een 
site, en dat andere is een 

filmpje waar je alles kan 
opzoeken. 

Leerling 

32:31 Bij dat filmpje moet je in de 

comments kijken, daar heeft 
iemand zo’n alles neergezet bij 
welke tijd wat is. Dat filmpje 

duurt 3,5 uur 

Leerling 

34:52 Snap jij die functies nu een 
beetje? 

Leerling 

34:56 Half, plus minus Leerling 

34:58 Marijn, dan moet je even dat 
filmpje kijken, dat is echt 

duidelijk 

Leerling 

35:00 Ja Leerling 
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35:02 Ja jij doet dat toch niet, dat 
weet ik nu al 

Leerling 

35:03 Jawel, ga ik wel doen Leerling 

35:38 Ik zat te denken, als we 
gewoon een wiskunde bot 
maken is dat best wel 

makkelijk denk ik 

Leerling 

35:59 En een beetje de lay out 
veranderen als dat kan 

Leerling 

36:00 We kunnen ook een .. chatbot  Leerling 

36:02 Ja dat is ook wel grappig Leerling 

36:06 Dat hij zo op vragen zo 
antwoord geeft, is wel iets 

meer werk 

Leerling 

36:22 Dat je bijvoorbeeld vraagt: 
how long will shipping take? En 

dat hij dan zegt ‘3 to 7 days’ 

Leerling 

36:25 Oh, dat is best grappig en dan 
nee dan moet je zeggen wat is 

mijn tracking number 

Leerling 

36:33 Oh ja ja ja ja Leerling 

36:35 En dan als je gewoon terug 

zegt ‘we couldn’t find that in 
our system’ 

Leerling 

36:43 Dat is best grappig toch. En 

dan dat als je bijvoorbeeld zegt 
dat ie dan wel checkt of het 
uberhaubt wel een tracking 

number is. Dat hij dan ook zegt 
‘that’s not a tracking number’ 

Leerling 

36:52 Ja dat is wel een goede. Dan 

moet er wel een hashtack voor 
staan zegmaar. Dat is niet zo 
lastig, opzich. 

Leerling 

 

Groep 2 

Tijdstip Opmerking Persoon 

00:08 Is er iets waardoor ik kan 
zeggen dat ie niet moet 
printen? 

Leerling 

00:26 Dus je bedoeld dat hij dit laat 
staan? 

Docent 

00:28 Ja precies want bij die andere 

wil ik niet de functie, want dan 
moet je de hele code weghalen 

Leerling 

01:38 Waarom werkt dat nou niet? Docent 

01:42 Mevrouw kunt u zo ook bij mij 

komen? 

Leerling 



01:43 Ik kan zo bij jou komen, eerst 
even kijken hoe ik dit met 

Jeroen moet oplossen 

Leerling 

02:02 Ik zou dit proberen en anders 
ga ik het even opzoeken en 

kom ik als ik het antwoord 
weet 

Docent 

02:06 Nul een twee, dat heb ik nu 

gedaan maar daar komt niks 
uit 

Leerling 

02:11 En is het niet gewoon console 

log? 

Leerling 

02:14 Uh wat gaat er verkeerd? Leerling 

02:18 Ja je hebt het helemaal goed 
gedaan, nu denkt JavaScript 

oké, maar je hebt het nog niet 
geprint. Dus je moet er wel 

console.log omheen zetten 

Docent 

02:32 Ohhh zo Leerling 

02:40 Daar moeten haakjes hè, je 
moet er haakjes tussen zetten 

Leerling 

02:52 Die nul moet er ook bij hè! Leerling 

02:58 Oh, smart Mambouh smart! Leerling 

05:12 Zo kan ik het zo 1, 2, 3 ook 
even niet vinden, maar je hebt 

het bij de chatbot dalijk ook 
niet nodig dus ik weet eigenlijk 
zelf ook niet goed hoe dat 

werkt. Heb je er heel veel last 
van? Anders kan je natuurlijk 

ook.. 

Docent 

05:32 Alle code in een 
wordbestandje zetten? 

Leerling 

05:33 Ja, dat heb ik ook gedaan Docent 

05:34 Ja oke, dan doe ik dat wel Leerling 

05:58 Mambouh, wat ben ik hier 
vergeten? 

Leerling 

06:34 Nee kijk! Leerling 

09:26 Ik had deze.. Leerling 

10:12 Oh, oh.. Leerling 

13:13 *Diepe zucht* Leerling 

13:56 14.. Leerling 

15:07 Mambouh, is het bij jou aan 
het werken? 

Leerling 

15:17 Is je batterij leeg? Leerling 

15:23 Wat is jouw 1, 2, 3? Leerling 

15:27 Ik heb geen leuke artiesten Leerling 

15:35 En dan.. plus.. 30.. is.. Leerling 

15:42 Je moet die eerst tussen 
haakjes 

Leerling 

16:05 Oh oeps, nee nee nee nee Leerling 
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16:07 Wat? Dat is best veel.. 1, 10.. 
hoe heb je stapjes van 10 

gemaakt? 

Leerling 

16:12 Je doet hier gewoon zegmaar 
een letter 1 erbij 

Leerling 

16:18 Oh, dat heb je gedaan, nee doe 

nog is, een letter 1 erbij? Ik 
wou gewoon 10 stappen 

Leerling 

16:28 Maar toen is het misgegaan Leerling 

16:32 Doe eens letter is.. 0.. ik moet 
++ toevoegen 

Leerling 

16:37 Nee gewoon + Leerling 

16:46 Ja ja nu werkt het! Ga is terug? 

Nee die was goed 

Leerling 

16:51 Nee.. kijk. Het begint bij 
nummer 0 en ik wil dat 

veranderen 

Leerling 

16:57 Nee Mambouh vertrouw me 
gaat goedkomen. Dan moet je 

zegmaar i is gelijk aan 1 zetten 
misschien  

Leerling 

17:03 Hij doet het niet Leerling 

17:06 Maar dan telt hij nul niet mee 
ofzo 

Leerling 

17:09 Easy Leerling 

17:12 Maar hij moet nul zijn Leerling 

17:16 Voor de a voor de a Leerling 

17:17 Of ik hem op dit doe. Ja voor 
de a. Of niks 

Leerling 

17:25 Nee dan krijg je is undefined Leerling 

17:27 Oh, dan kan je gewoon voor de 
a gewoon 0 zetten, dan 
gebeurt er niks, want nul is 

gelijk aan nul dus dan gebeurd 
er niks.  

Leerling 

17:35 Nee ik weet het niet, deze 

commando.. Die ene ++ doet 
toch eentje bij alles? 

Leerling 

17:42 Plus plus dat is gewoon 1 erbij 

tellen 

Leerling 

17:45 Maar waarom werkt het dan 
niet? Want kijk ik doe gewoon 

++ 

Leerling 

17:47 Werkt hij bij jou ook niet? Leerling 

17:49 Nee.. Leerling 

17:52 Ik heb nu letterlijk dit gewoon 

over genomen. 

Leerling 

17:54 Wat werkt niet? Leerling 

17:54 ++ werkt niet Leerling 

17:57 Letterlijk hij print niks Leerling 



18:26 Undefined? Hoezo is die 
undefined 

Leerling 

18:53 Oke, niks.. ++ Leerling 

18:55 Mag ik met jou meekijken 
Mambouh? 

Leerling  

18:57 Ja je moet gewoon hier ++ 

neerzetten 

Leerling 

19:05 Komt er bij jullie ook zo’n 
undefined achter? 

Leerling 

19:06 Ja Leerling 

19:06 Bij wat? Leerling 

19:08 Ja bij hem hetzelfde komt er 
undefined achter. 

Leerling 

19:12 Kijk, die ++ die voegt er eentje 
bij toch 

Leerling 

19:15 Ja.. plus 1 Leerling 

19:16 Ja ik heb nu zegmaar dat je ++ 

moet doen, dat betekent.. 

Leerling 

19:24 Ik loop precies tegen hetzelfde 
probleem aan 

Leerling 

19:30 Haakjes vergeten? Nee. Leerling 

19:33 Nee alles werkt gewoon al. Als 
ik ++ doe komt het er ook niet 
uit. Alleen undefined. 

Leerling 

19:41 Misschien moet je de lengte 
aanpassen 

Leerling 

19:46 Nee ik weet al wat het 

probleem is 

Leerling 

19:58 Error error Leerling 

20:06 Ik weet wel, for var x is gelijk 
aan uh 1. Dan  

Leerling 

20:17 ++ Leerling 

20:20 Nee ik vul gewoon in x=1 en 
terwijl x<6, i++ en dan is 12. 

Leerling 

20:44 Uw keuze nummer 5 is 

undefined.. 

Leerling 

20:50 Oh, ik weet hoe je die 
undefined weg moet halen! 

Leerling 

20:51 Hoe dan? Leerling 

20:53 Ik ben nu met iets anders bezig Leerling 

20:55 Ik wil ook meekijken Leerling 

20:57 Heb jij die is gelijk kleiner dan 

is gelijk of kleiner dan teken? 

Leerling 

21:02 Kleiner dan teken Leerling 

21:05 Ik ben nu bezig met nog een 
voorbeeld 

Leerling 

21:08 Hij wil zegmaar nog een 
voorbeeld erin doen 

Leerling 

21:12 Ja maar.. Leerling 



21:32 Nou, we hebben nu dit, maar 
we willen zorgen dat dit een 1 

is en niet een 0. Dus toen 
hadden we bedacht i++. Maar 
dan krijg je dus alleen 0 2 4. 

Leerling 

21:57 Ja, want wat hij dan doet is hij 
loopt hier van 1..  

Docent 

21:59 Ja precies naar 2 Leerling 

22:02 Wat makkelijker is, je wilt 0 er 

niet bij hebben, dus waar moet 
je for-loop dan bij beginnen, bij 

var  i=0 of bij var i=1? 

Docent 

22:08 1, maar dan skipt ie de eerste. 
Maar dat kunnen we oplossen 

Leerling 

22:24 Nou dat was een heel slimme 

manier. Dat was niet eens hoe 
ik het zelf had bedacht maar 

dat kan inderdaad ook. Nou en 
nu print hij dus alle opties!  

Docent 

22:34 Oh dat was smart Leerling 

22:53 Jeroen, hoe heb je het 

opgelost? 

Leerling 

22:56 Heel geniaal, maar jij hebt het 
veel te druk om naar mij te 

luisteren 

Leerling 

23:02 Hij had er een komma 
voorgezet zodat er geen woord 

staat  

Leerling 

23:03 Kijk ik heb nu dit Leerling 

23:07 Dit heb ik er net voorgezet, je 
hebt die var, en als je hier een 

spatie neerzet, gewoon niks 
zegmaar, dan is dit je 1, dit je 

2, dus en dan moet je gewoon 
zetten bij var = 1 in plaats van 
0 

Leerling 

23:15 Ohh ach Leerling 

23:19 You so smart, genious Leerling 

23:31 Jeroen, is het wat ik denk dat 
het is? 

Leerling 

23:47 Oke, nu gaan we deze doen Leerling 

24:04 *Leerling leest vraag voor* Leerling 

24:25 Nou we doen eerst een var 
letters, dat zijn de letters die je 

erin stopt 

Leerling 

24:27 Wel capital Leerling 

24:30 Nee dat hoeft niet, je moet 

sowieso met allemaal van dit 
soort dingetjes werken 

Leerling 

24:37 *Leerling leest vraag voor* Leerling 

24:45 =, blokhaak Leerling 
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24:48 Ja dit, zoiets, en welk woord 
gaan we doen? 

Leerling 

24:50 Ik zeg pizza Leerling 

24:58 Oke.. en dan.. var i Leerling 

25:02 Hoe heet dat spel ook alweer.. 
ja galgje 

Leerling 

25:17 Nee nog een uitroepteken Leerling 

25:20 Ja maar dat kan je niet raden Leerling 

25:22 Nee.. nee.. Leerling 

25:26 Kan je dan een smiley erachter 

zetten als je wint? 

Leerling 

25:29 Dat zouden we in theorie wel 
kunnen doen, maar niet hier 

denk ik 

Leerling 

25:32 Kan je ff een nieuw aanmaken, 
zegmaar als je een nieuwe 
aanmaakt heb je zo hallo 

wereld. 

Leerling 

25:47 Maar hoe ga je dan een smiley 
invullen zegmaar? 

Leerling 

25:48 Gewoon zegmaar aan het eind Leerling 

25:49 Weet ik maar je gaat het 
woord raden 

Leerling 

25:52 Nee nee maar dan raad je het 

woord niet, je raad het woord 
en dan uiteindelijk als het 

compleet is dan zet je een 
smiley erachter. Dat lijkt me 
een leuk plan maar aangezien 

het zo ingewikkeld is dan laat 
maar. 

Leerling 

26:06 *Leerling leest vraag hardop* Leerling 

26:09 Dus je moet zegmaar  Leerling 

26:17 Voor elke letter die er niet in 
zit moet je dus zo’n dingetje 

doen. 

Leerling 

26:20 Maak er gewoon zo’n streepje 
van 

Leerling 

26:23 Nee gewoon een streepje, ja 

gewoon dit. Gewoon een 
streepje eronder van waar het 
woord zou moeten komen 

Leerling 

26:29 Ja maar het eindigt dus als leuk Leerling 

26:34 Ja ik snap de zin niet Leerling 

26:39 Mevrouw kunt u als u klaar 
bent komen? 

Leerling 

28:46 Kun je nog een keer uitleggen 
hoe een function werkt? 

Leerling 

28:48 Ja een function is gewoon iets 

wat je noemt,... 

Leerling 



28:53  Doe is zoals je gister hebt 
gedaan zoals zegHallo 

Leerling 

29:00 Jullie zijn met de verkeerde 
opdracht bezig 

Leerling 

29:03 Ja maar ik snap gewoon de 
derde zin al niet 

Leerling 

29:08 *Leest zin voor* Leerling 

29:17 Ja we snappen de vraag niet Leerling 

29:29 Dus je gaat galgje een soort 
van spelen, je maakt twee 

arrays, we hebben de eerste al 
gedaan. Maakt het iets uit 

*leest zin voor*. Maar wat 
bedoelt u? 

Leerling 

29:48 Maar moet je dan gewoon bij 

elke letter in dat woord een 
streepje zetten? 

Leerling 

29:50 *Docent legt opdracht uit* Docent 

30:11 Oh! Dit is gewoon het punt 1, 

2, 3, 4, 5 en dan heb je de 
letter die iemand raadt dan 

heb je de F en als die er niet in 
zit dan moet je een aparte 
variabele maken met hij zit er 

niet in, dat is stap 1 zegmaar, 
en stap 2 is zegmaar als het in 
het woord zit dan moet je juist 

het getal zegmaar 0 of 1, 2, 3 
of 5 erachter zetten  

Leerling 

30:52 Dit is makkelijk, iedereen kan 

dit 

Leerling  

30:54 Uh ja ja, nee alleen 14 was 
makkelijk 

Leerling 

31:04 Het is gewoon letterlijk galgje 
maken, gewoon letterlijk 

Leerling 

31:06 Ja het is gewoon letterlijk 

galgje maken, maar hoe maak 
je galgje?! 

Leerling 

31:16 Je moet ff een variabele 

maken, zegmaar als .. 

Leerling 

31:22 Nee kan die niet opschrijven 
dat if x = en dan de letters 

gelijk stellen aan elkaar  

Leerling 

31:37 *Leerling leest vraag voor* Leerling 

31:40 Hoe maak je ook alweer een 
function? 

Leerling 

31:44 Even kijken bij functions.. oh ja 
ja ja ja 

Leerling 

31:51 Ohhh, smart!  Leerling 

31:52 Dan heb je.. geraden letters en 

dan heb je raad letters.  

Leerling 



32:00 *Docent begint uit te leggen* Docent 

32:22 Mag ik er ook bij? Is dat 15? Leerling 

32:24 Ja, dan schuiven we een beetje 

op 

Leerling 

33:00 Ja ik heb gewoon het 
voorbeeld gedaan 

Leerling 

33:08 Wacht mag je hier eigenlijk 
een spatie toevoegen? 

Leerling 

33:24 Hij doet het gewoon niet Leerling 

33:28 *Docent legt uit waarom niet* Docent 

33:31 Ohhh, ja! Leerling 

34:05 Wat geef je dalijk als input 
voor die functie? 

Docent 

34:12 Uhm, de letters Leerling 

34:56 Maar daarvoor, een 
belangrijke denkstap, moeten 
we eerst weten of we een 

goede of een slechte gok 
hebben gedaan. Dus we 
moeten een variabele 

aanmaken, die noemen we, 
goedegok, ja in de functie 

Docent 

35:11 Hoe bedoel je, zegmaar false 

of true? Als het foute letter 
dan false en een goede letter 

dan is het true 

Leerling 

35:19 Ja, precies, *docent legt verder 
uit* 

Docent 

35:42 Is het dan handig om hem op 

false of op true te laten 
zetten? 

Docent 

35:44 True toch? Leerling 

35:46 Waarom true? Docent 

35:50 Het is een goede gok. Leerling 

35:53 *Docent legt uit waarom hij 
false is* 

Docent 

36:11 Ohhh Leerling 

36:26 Nu heb je twee variabelen 
gemaakt, maar het is 

makkelijker om er eentje te 
maken en die zet je op false 

Docent 

37:26 Nou en zou deze op false of op 

true gezet moeten worden? 

Docent 

37:28 Deze moet wel op true Leerling 

37:29 *Docent schudt nee* Docent 

37:30 Ook niet?! Leerlingen 

37:32 Nee ook op false Docent 

37:37 Oh want als hij klaar is, dan is 
hij true 

Leerling 

37:42 Ohhh, ja, ja duh, hij begint op 

false 

Leerling 



38:02 Oh, ja, ja, ja Leerling 

38:21 Ja oke, we geven het op (einde 

les) 

Leerling 

38:23 Nee, we geven niet op! We 
stoppen gewoon even 

Leerling 

38:30 Jeroen waarom heb je zo 

weinig zelfvertrouwen? 

Leerling 
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Belangrijke quotes les 6 

Groep 1 

Tijdstip Opmerking Persoon 

00:03 Die arrays en die functies daar 
snap je niks van? 

Leerling 

00:04 Nee Leerling 

00:08 Oké, dan leg ik die wel ff uit Leerling 

00:18 En die if, for, while, snap je die 
ook niet? 

Leerling 

00:25 *Uitleg wat array is* Leerling 

00:35 Wacht dan leg ik het even uit, 
maar dan moet ik er eerst 

eentje maken 

Leerling 

01:20 Een string kan gewoon alles 
zijn 

Leerling 

01:24 Gewoon alles wat tussen die 

haakjes staat? 

Leerling 

01:26 Ja Leerling 

01:30 Ohhh oke Leerling 

01:32 *Legt uit wat een object is* Leerling 

03:19 *Gaat door met uitleg* Leerling 

03:25 Oh, ja, oke Leerling 

03:30 Zit er ook nog iets tussen? 

Verschil tussen dubbele 
haakjes en enkelvoudige 
haakjes? 

Leerling 

03:36 Uhm, nee volgens mij niet, 

maar soms wel ofzo, dat weet 
ik eigenlijk zelf ook niet. Ga er 

maar vanuit dat het dubbel is 
en als dat niet werkt kun je 
eventueel enkelvoudige 

gebruiken. Ik weet ook niet 
precies hoe dat werkt 

Leerling 

03:47  Sommige emplyers kunnen dat 

niet, net als dat je die 
console.log maar nog alleen bij 

sommige kan gebruiken en bij 
sommige niet, maar ga er maar 
gewoon vanuit dubbele 

haakjes, of enkele haakjes. 

Leerling 

04:11 Ja, oke Leerling 

04:13 *Legt uit wat functies is* Leerling 

04:33 En van dat returnen, dat snap 

ik al helemaal niet 

Leerling 

04:43 Laten we eerst even duidelijk 
hebben wat een functie is 

Leerling 

04:50 *Leerling legt verder uit* Leerling 

06:25 Ohhhhh Leerling 



06:57 Oh maar dan zit er ergens een 
fout in! 

Leerling 

07:06 OH! Ja. Leerling 

07:13 Ohh, omdat je twee dezelfde 
had 

Leerling 

07:14 Ja, ik had twee dezelfde, ik had 

dat niet echt gezien, dat is 
kennelijk iets, ik had niet 
gezien dat ik de variabele daar 

nog had staan. Ik dacht al 
waarom doet hij het niet 

Leerling 

07:28 *Gaat verder met uitleg* Leerling 

07:39 Maar dat kan je toch ook 
gewoon zelf doen, daar hoef je 
toch niet per se dit voor te 

doen 

Leerling 

07:40 Nee tuurlijk kan je dat ook zelf 
doen, maar dit is maar.. 

Leerling 

07:44 Maar waarom moet je .. Leerling 

07:46 Ohh! Leerling 

07:46 Dit is zegmaar, natuurlijk doe 
ik het nu heel simpel, maar dat 

is omdat als ik het echt voor 
iets wat nuttigs nu gebruik, 

dan snapt Marijn er niks meer 
van. Maar wat je bijvoorbeeld 
zou kunnen doen is, 

bijvoorbeeld, wacht dat heb ik 
wel ergens opgeslagen, hier 
heb je van die, bijvoorbeeld 

deze, dit is bijvoorbeeld een 
voorbeeld waar je wel 

daadwerkelijk wat aan hebt. 
Dit kan dan weg. En dan kun je 
bijvoorbeeld, hier kan 

bijvoorbeeld, kan ik pieter 
moet stoppen. En dan zou die 
het moeten doen, wacht. 

*Leest fout voor* oh wacht, ik 
doe het verkeerd.  

 

09:02 Dan is het toch die first 

reverse? 

Leerling 

09:05 Ja, maar hij zou het nu moeten 
doen. In ieder geval, waarom 

doet hij het nu niet. 

Leerling 

09:16 Normaal zou die het moeten 
doen 

Leerling 

09:23 Wacht heel ff.. Leerling 

09:32 Dit is nu echt een slecht 
voorbeeld geworden omdat  

Leerling 
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09:39 Dan moet die x toch weg, dan 
moet die st een x worden, 

toch? 

Leerling 

09:43 Ja klopt, maar dit zou gewoon 
moeten kunnen. Waarom doet 

hij het niet?! OH! Ik ben een 
sukkel. Nu doet hij het. 
Bijvoorbeeld nu, deze functie is 

iets waar je woorden zou 
kunnen omdraaien. Maar dit is 

dus een voorbeeld waarbij je 
iets meer kan zien van ‘oh, ja 
oke’, dus dat is opzich best 

handig.  

Leerling 

10:31 Oh, ja ja opzich maar ik snap 
wel dat als je een app gaat 

maken ofzo 

Leerling 

10:34 Ja dan heb je niks aan pen en 
papier 

Leerling 

10:36 Maar in ieder geval, dit zijn dus 

kleine stukjes code waarmee je 
dat kan doen 

Leerling 

10:44 Ja! Het is eigenlijk een soort 

opslag ofzo.  

Leerling 

10:51 Kijk, het is eigenlijk een 
variabele alleen het verschil 

met een variabele is dat bij een 
variabele je een datatype 

opslaat, dus een nummer of 
een zin, maar bij de functies sla 
je geen data type op maar sla 

je een stukje code op. 

Leerling 

11:05 Ja, en die kan je dan elke keer 
ergens opnieuw gebruiken 

maar ook manipuleren, dus je 
kan er ook getallen in zetten 
en dat soort dingen. 

Leerling 

11:15 Ja Leerling 

11:16 Kijk bijvoorbeeld met die 
chatbot heeft hij ook echt wel 

gebruik gemaakt van.. laten we 
eens kijken, wat hij daar voor.. 

Leerling 

11:22 Kun je dat zien? Leerling 

11:24 Eens kijken of ik een 

voorbeeld.. hier bijvoorbeeld! 
Uhm, uhm, waar staat die 

messages. Hier heeft hij 
bijvoorbeeld gebruik gemaakt 
van een functie, receive 

message functie, en dan wat 
die receive message doet, is als 

Leerling 



die een message, de 
parameter die je gebruikt, 

gelijk is aan ‘hoi’, dan doet hij 
‘hallo, hoe gaat het met jou?’. 
En nu zou je in principe dit 

stukje kunnen kopiëren 

12:02 Heel de tijd kopiëren en er iets 
nieuws in zetten 

Leerling 

12:02 Ja, en nu kan ik ook uhm. Ja hij 
heeft het alleen een beetje 
onhandig gedaan, want ik zou 

hier bijvoorbeeld ook kunnen 
gebruiken.. antwoord, nouja.. 

Je kan nu als je die message 
zou aanpassen kunnen doen 
dat hij ook bij andere dingen 

‘hallo hoe gaat het’ doet. Aan 
deze functie heb je niet héél 
veel 

Leerling 

12:29 Kun je ook doen dat hij 
meerdere dingen kan 
returnen, zoals dat als je 4x hoi 

zegt dat ie dan 4x hetzelfde 
terug zegt 

Leerling 

12:36 Tuurlijk, je kan ook uh zorgen 

dat hij random uit een van de 
vier dingen kiest. Maar, als je 
zulke dingen wil opzoeken 

moet je gewoon naar dit gaan, 
deze site, en dan gewoon naar 

javascript, en hier staat alles 
gewoon basisschooltaal 
uitgelegd. Dus dat kan je 

gewoon volgen 

Leerling 

13:01 Dat is wel chill Leerling 

13:04 Maar wat ik vooral aanraadt is 

als je het een beetje wil leren, 
is gewoon hiermee gaan 
klooien, en aan de hand van 

zegmaar de theorie. Dus 
bedenk zelf een opdracht 
bijvoorbeeld, dus dat je zelf 

zou zeggen ik wil deze ook als 
die zegt ‘doei’ dat hij dan ook 

zegt hallo hoe gaat het, en dat 
je dat dan gaat proberen te 
fixen 

Leerling 

13:23 Oja oke Leerling 

13:30 Oja, die if is wel belangrjik om 
ff te weten wat dat doet. Weet 

je wat die if is? 

Leerling 



13:34 Oke, *uitleg if statements* Leerling 

14:07 Oke, dan error ofzo Leerling 

14:11 Niet error, maar dan negeert 

hij het gewoon en dan doet hij 
dus alles wat hier staat, en dat 
is niks. Je zou ook kunnen 

zeggen dat als dat niet zo is, 
else, bijvoorbeeld, dan doe 

dan wat anders 

Leerling 

14:25 Ohhhh ja Leerling 

14:28 *Gaat verder met uitleg* Leerling 

14:49 Ohhhhhh Leerling 

15:08 Kan je ook zegmaar met 

komma’s ertussen gaan zetten 
dat je gewoon ‘hoi’, ‘hallo’, 

‘doei’, verschillende woorden 
hebt maar dat hij wel altijd 
hetzelfde doet. Dat is sowieso 

wel handig dat je niet alleen 
hoi kan zeggen 

Leerling 

15:20 Ja dat is toch alleen komma’s 

neerzetten 

Leerling 

15:22 Wat wil je doen? Leerling 

15:23 Dat je ook hallo kan zeggen Leerling 

15:25 Oh ja, maar dan moet je 

gewoon die streepjes hier 
zetten en dan meerdere 
woorden typen hier. Er is een 

makkelijkere manier om dat te 
doen 

Leerling 

15:38 Dat kan je toch ook gewoon 

met komma’s doen? 

Leerling 

15:42 Nee je kan hier geen komma 
plaatsen 

Leerling 

15:52 Nou dat zijn die functies, snap 
je nu wel een beetje hoe dat 
werkt? 

Leerling 

15:53 Ja Leerling 

15:56 Ik zou zeggen, probeer gewoon 
even die opdracht 9 te maken 

Leerling 

16:10 Ik weet nog niet echt wat ik wil 

doen, maar ik wil wel iets 
cools, en ik wil misschien iets 

met deep learning gaan doen. 
Dus bijvoorbeeld dat je op een 
knop kan drukken en dat hij 

dan een kunstwerk voor jou 
maakt ofzo. Dat leek me wel 
leuk.  

Leerling 

16:35 Maar ik vind het heel irritant 
dat ik in iemands anders code 

Leerling 



moet gaan typen. Dan weet ik 
niet wat hij waar heeft gedaan 

en dan vind ik het heel 
ingewikkeld. Want hij doet 
echt dingen waarbij ik denk, ja 

dat zou ik zo nooit doen.  

19:27 Wat bedoelen ze met 
returnen? 

Leerling 

19:29 *Legt uit wat returnen is* Leerling 

19:36 Oh, dat is gewoon het 
antwoord zegmaar 

Leerling 

19:40 Ik snap er echt niet veel van, ik 

zit echt zo van ja, mooi, letters 

Leerling 

19:47 Dat heb ik ook wel hoor, ik 
snap er echt niet veel van 

Leerling 

20:19 Dit is gewoon net zoiets als 
fietsen, als iemand het voor 
doet en zegt je moet trappen 

en je moet sturen en je moet 
je evenwicht behouden en dit 

is om te remmen, dan weet je 
echt wel hoe die fiets werkt, 
maar zelf kan je het niet doen 

hoor! Je moet het echt uit 
jezelf openen 

Leerling 

26:04 Nu weet ik wel tenminste, dat 

alles wat ik maak, ik snap 

Leerling 

26:42 Als ik dat begin te lezen, dan 
denk ik al gewoon, wat?! 

Leerling 

28:29 Nou kijk, ik wou zegmaar.. u 

zei toen dat als ik de chatbot 
zegmaar iets anders wou doen 

dan dat ik dat ff aan u moest 
vragen of dat goed was, en mij 
leek het wel leuk om iets met 

deep learning ofzo te doen, en 
die library heet tensor flow 
alleen die hebben net voor 

javascript ook wat uitgepakt. 
En het leek me wel leuk om 

iets van een app ofzo te maken 
als je dan op zon knopje drukt 
dat er dan iets met ja dat 

bijvoorbeeld een of ander 
deep learning algoritme een 
kunstwerk voor je bouwt ofzo, 

of een stukje muziek, ik weet 
nog niet precies wat, iets met 

een deep learning toepassing 
dat leek me wel leuk 

Leerling 



29:39 Dat lijkt me ook wel leuk en 
dat mag ook van mij best, 

alleen wij gaan een deadline 
zetten over 2,5 week op 
vrijdag. Denk jij dat je in die 

tijd zoiets groots kan doen? 

Docent 

29:50 Ja, denk het wel ja Leerling 

29:54 Ja? Want het is wel je eigen 

verantwoordelijkheid om het 
dan onder de knie te krijgen 

Docent 

30:00 Je kunt altijd nog een chatbot 

maken 

Leerling 

30:02 Ja dat is waar, je kunt altijd nog 
een chatbot maken 

Docent 

30:02 Ja, als het niet lukt, dan ga ik 

wel gewoon op plan B over, 
maar ik denk dat het wel moet 

lukken, want mijn vader heeft 
ook met Python al iets 
gemaakt en ik kan dat gewoon 

converten naar JavaScript 

Leerling 

30:15 Als jij dat leuk vind om te doen 
en dat graag als project doet 

dan vind ik dat helemaal 
prima, maakt het voor jou 
denk ik het meest leerbare om 

iets te leren. Ik vraag het wel 
nog ff aan meneer van der well 

*vraagt het aan meneer van 
der well* 

Docent 

30:53 Hij legt de lat een beetje hoog, 

altijd goed. We komen om te 
leren, dus laten we maar eens 
kijken wat hij in huis heeft 

Docent 2 

31:14 Wat zal ik dan doen, zal ik dan 

maken. Mijn vader had 
bijvoorbeeld zoiets gemaakt, 

zo’n algoritme dat een 
muziekstuk maakt dat leek op 
de muziek van Bach. Ik dacht 

misschien kan ik iets van dat 
hij logo’s maakt. Of dat hij een 

kunstwerk maakt, maar help 
mij ff, wat is leuk? Of dat als je 
een foto maakt dat hij van die 

foto een kunstwerk maakt.  

Leerling 

32:26 En hoe wil je dat gaan doen? Leerling 

32:46 Dat zou wel heel vet zijn maar 
dat gaan je niet lukken in 2,5 

week 

Leerling 
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32:47 Zal ik dat proberen? Ja dat lukt 
wel 

Leerling 

32:57 Noem even iets idioots op, dan 
ga ik dat proberen. Dat je dan 
AAN typt en dat dan het licht 

aangaat 

Leerling 

 

Groep 2 

Tijdstip Opmerking Persoon 

00:08 Z zou het in principe moeten 
doen, maarja we hebben nog 

niks bereikt, dus nu doet hij 
nog niks 

Leerling 

00:32 Dit is een van de moeilijkste 

lessen die er is 

Leerling 

00:43 *Docent begint opdracht 15 uit 
te leggen* 

Docent 

03:25 Waar zou die aan gelijk 

moeten zijn denken jullie? 

Docent 

03:25 Aan de goede letters Leerling 

03:25 Nee Docent 

03:29 Nee juist aan alle niet goede 

letters 

Leerling 

03:32 True en false hebben we, maar 
dan moet het false zijn 

Leerling 

03:38 Ja, maar we hebben het nu 
niet over true en false, 
*docent legt verder uit* Dus 

we moeten kijken of de letters 
die hierin voorkomen gelijk zijn 

aan? 

Docent 

04:00 De gevraagde letters Leerling 

04:04 Ja precies, aan de letter die 
deze persoon aan ons geeft, 

daar moeten we het mee 
controleren 

Docent 

04:11 Ja ja Leerling 

04:17 Als dat zo is, dan moet er iets 
gebeuren, maar wat moet er 
dan gebeuren? 

Docent 

04:18 Dan console.log(het is de 

goede letter) 

Leerling 

04:27 Dan komt het in de plek waar 
het zegmaar is 

Leerling 

04:29 Precies! Hij komt dan op de 
plek van de geraden letters als 
die goed is 

Docent 

04:34 Ja toch Leerling 

04:36 Ja ja Leerling 



04:36 *Docent legt verder uit* Docent 

04:52 Helder? Docent 

04:53 Ja ja ja ja Leerling 

04:56 Maar wordt het dan niet gelijk 
als je bijvoorbeeld aanraad, 
dat dan heel pizza er al komt te 

staan? 

Leerling 

05:01 Nee, want hij gaat nu er door 
heen lopen en hij zegt van 

*uitleg* 

Docent 

05:40 Oke, en waarom heet het bij 
functions rletters vletters en 

daarboven gewoon normaal? 

Leerling 

05:47 Omdat jeroen gewoon niet 
heel handig gekozen had in zijn 

woorden 

Docent 

05:48 Maar is het normaal wel 
hetzelfde? 

Leerling 

05:56 *Uitleg docent* Docent 

06:06 Geeft hij dan ook nog, als het 
fout is? 

Leerling 

06:08 Ja dat moeten we nog gaan 

doen 

Leerling 

06:14 Is het voor jou ook helder 
Laurens of ben je nog aan het 

overnemen? 

Docent 

06:18 Ja ik luister Leerling 

06:20 Oke, maar het is helder wat ik 
net vertelde? 

Docent 

06:22 Ja Leerling 

06:28 Waarom staan hier twee == en 
hier 1? 

Docent 

06:35 Omdat hij bij de ene moet 

veranderen en bij de andere 
niet alleen de naam maar de 

hele functie? 

Leerling 

06:57 Bij het = teken veranderd hij 
de inhoud, en bij de == 

veranderd hij de dinges 

Leerling 

07:04 *Docent legt uit* Docent 

07:12 Ohh, vergelijkt hij, oke Leerling 

07:19 Is de goede gok op dit moment 

nog steeds false? 

Docent 

07:26 Ja die is gewoon false Leerling 

07:28 Nee, want je hebt nou toch 
goed gegokt? Dus die wordt 

nou veranderd in ggok=true 

Docent 

07:33 Ohh, je geraden letters ja ja Leerling 

07:41 Maar veranderd hij hem dan 

echt dus in de code? 

Leerling 

07:48 Ja Docent 
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07:49 Maar dan kan je het dus maar 
1x spelen 

Leerling  

07:53 Nee als je er nieuwe letters in 
stopt 

Leerling 

07:55 Oh oke, ja Leerling 

07:57 *Docent legt verder uit* Docent 

08:18 En moet hij niet ook nog iets 
zeggen? Zo van je hebt het 
goed gegokt 

Leerling 

08:19 Ja, maar ik heb het opgebouwd 

in losse stukjes, dus we doen 
eerst van alles een beetje. 

Docent 

08:31 Wat zouden we dan willen 

doen? 

Docent 

08:42 Geraden letters ofzo? Leerling 

08:42 Ja, dit is waar we de vorige 

keer ook discussie over 
hadden. *Docent legt uit* 

Docent 

09:52 Is dat niet false dan? Leerling 

10:00 *Docent legt uit* Docent 

10:21 Oh, oke Leerling 

10:24 Maar waarom staat hij dan 
niet daarboven op true? 

Leerling 

10:24 Omdat we hier, hebben we 

hem in de for-loop gezet. En 
daar staat hij er nog boven 

Docent 

10:27 Ohhh ja ja ja Leerling 

10:27 Ja oke, ohhhh Leerling 

10:43 Ho, doe ik iets fout? Docent 

10:45 Een punt komma misschien Leerling 

11:00 Als.. Docent 

11:00 If.. Leerling 

11:02 De.. Docent 

11:04 Geraden letters.. Leerling 

11:07 Gok, goed was. Dan willen we 

iets doen toch? 

Docent 

11:10 Ja  Leerling 

11:22 Wat voor gelijkheid dan? Leerling 

11:27 Dalijk gaan we het hele verhaal 

nog een keer herhalen, dan 
wordt het helemaal duidelijk. 
Maar hier, in dit stukje, 

*docent legt uit* 

Docent 

11:56 Oh oh!! Leerling 

13:25 Join.. Leerling 

13:32 Alle geraden letters.. Leerling 

13:32 Ohh ke Leerling 

13:38 En als je het fout hebt Leerling 

13:43 Dat hebben we nog niet erin 
gezet 

Docent 



13:43 Daar komen we nog Leerling 

13:59 *Docent typt if* Docent 

13:59 Nee, dan moet die else zijn 

toch? 

Leerling 

14:00 Nee want dit is weer een ander 
stukje, we zitten nog steeds in 

die if statement 

Docent 

14:05 Ohh, oke, ja ja, ja oke Leerling 

14:14 Dan willen we dat hij wat 
print? 

Docent 

14:14 Uhm, je moet er nog meer 
ofzo? 

Leerling 

14:14 Doe je best ofzo  Leerling 

14:14 Nee, uhm jullie zitten aan iets 
anders te denken dan is 

Docent 

14:22 Hoe bedoeld u, als eentje true 
is en die ander false en je wilt 

dat wat als die false is printen 
toch dat bedoeld u 

Leerling 

14:33 Ja, maar jullie denken aan iets 

anders dan ik *docent legt uit* 

Docent 

14:59 Als gletters == letters Leerling 

15:08 Ja, dat kan, maar we hebben 

niet voor niks een variabele 
gemaakt die al zegt of we meer 
te raden hebben of niet. Als 

die false is, weten we ook dat 
hij klaar is. Want je weet dat al 

je nog een leeg vakje hebt, dat 
hij op true staat 

Docent 

15:20 Ja, ja Leerling 

15:28 *docent legt verder uit* Docent 

15:58 Ja, oke Leerling 

16:23 Maar dan moet hij toch nog 
tellen, bij een aantal fouten 

ben je dood ofzo 

Leerling 

16:29 Ja, dat is als je echt galgje zou 
maken, en dat mag je er van 

mij best wel in veranderen, 
maar dat is niet de opdracht, in 
dit geval hoefde je alleen het 

woord te raden 

Docent 

16:38 Kunnen we dat nu proberen? Leerling 

16:41 Hoe zou je dat nu doen? Leerling 

16:51 Kan je dan niet gewoon een 

variabele aanmaken, zegmaar 
pogingen, en dan zeggen dat 
als die groter is dan 5 ofzo.. 

Leerling 

16:58 Oh oh ja met kansen ofzo. Dat 
je zegmaar maximum zoveel 

Leerling 



aantal heeft en na die aantal is 
het game over 

16:58 Ja, je kan bijvoorbeeld 
inderdaad zeggen ik maak een 
variabele aan pogingen, en die 

zet ik op 0, want op het begin 
het je nog 0 pogingen gedaan, 
en elke keer als je het *docent 

legt uit*  

Docent 

17:25 Maar juiste woorden tellen 
dan toch niet mee? 

Leerling 

17:27 Uhm, ja, daar zou je dan weer 
een nieuwe if-else statement 
in moeten plaatsen van als het 

goed is tel ik er een bij op als 
het fout is dan niet en dan 
maak je op het einde 

bijvoorbeeld een if statement 
met als mijn pogingen 

bijvoorbeeld 5 zijn dan helaas 
game over en anders ga 
gewoon door 

Docent 

17:51 Oke Leerling 

17:51 Dat is wel een goeie, en 
misschien ook wel een heel 

leuk idee om op voort te 
bouwen en in je chatbot te 
bouwen 

Docent 

17:56 Mevrouw ik heb nog een 
vraagje, bij de pizza zijn er 2 z’s 
zegmaar, als hij zegmaar de z 

raad doet hij dat dan bij allebei 
of maar bij 1 

Leerling 

18:08 Goeie vraag! Zullen we dat is 

proberen? 

Docent 

18:10 Ja doe maar Leerling 

18:11 Wacht wat gaan we doen? Leerling 

18:12 *Leerling legt andere leerling 

uit* 

Leerling 

18:20 Interesting Leerling 

18:42 Maar hij heeft het nu niet in de 
code aangepast daarboven 

Leerling 

18:51 Ja het is allebei z Leerling 

18:55 Nou weet je wat het is, dit is 
wat jij neer hebt gezet, hij 

veranderd het dan wel in zijn 
hoofd maar dit is wat jij typt 

Docent 

19:00 Ohhh, ja ik dacht dat hij het 

dan ook hier veranderde 

Leerling 

19:09 Oke, maar de z’s komen overal Leerling 



19:09 Ja en is dat ook logisch? Hij 
checkt het per plekje *docent 

legt uit* 

Docent 

19:23 Oh oh, logisch Leerling 

19:24 Hij geeft niet aan hoeveel 
streepjes het is 

Leerling 

19:27 Nee ja dat is inderdaad een 
goed punt maar.. 

Docent 

20:00 Wacht wat bent u aan het 

doen? 

Leerling 

20:02 *Andere leerling begint uit te 
leggen* 

Leerling 

20:21 *Docent begint uit te leggen 

hoe dit werkt*  

Docent 

20:29 Maar dat doet hij nu wel elke 
keer als je een nieuwe letter 

geeft 

Leerling 

20:33 Ja omdat ik hem nu op deze 
plek heb neergezet dus elke 

keer als ik deze functie aan 
roep dan doet hij dat. Maar 

misschien kunnen we dat wel 
op lossen door.. ff denken.. 

Docent 

20:42 U heeft nu een lengte 

gebruikt? 

Leerling 

20:43 *Docent legt uit* Docent 

20:56 Kan je dat niet gewoon boven 
function zetten? 

Leerling 

20:58 *Docent legt uit* Docent 

21:21 Maar kan je niet zeggen, het 
woord het letters.length, 

zegmaar dat ie nog geeft 
hoeveel streepjes je nog over 
hebt, in plaats van dat hij zegt 

hoeveel letters het woord is 

Leerling 

21:36 Dat je nog zoveel letters moet 
raden bedoel je? 

Docent 

21:36 Ja want als je dan een letter 

hebt geeft ie daarna gelijk 
hoeveel je nog over hebt 

Leerling 

21:40 Length streepjes ofzo Leerling 

21:40 Oja, in plaats van +i i++ kun je 
ook i—doet. Toch mevrouw? 
Je kunt gewoon zeggen blabla 

woorden. Als je een hebt 
geraden gaat er een vanaf, dus 

de optie wordt een streep 
kleiner, kan je die optie 
inbouwen dan? Volgens mij 

wel 

Leerling 

22:05 Ja.. ja  Leerling 



22:12 En dan zegmaar die aantal 
opties koppelen aan de kans 

die je hebt zegmaar, dat is 
makkelijker 

Leerling 

22:55 Oh wacht nee het klopt niet. 

Hij heeft nu 2 z’en erbij gedaan 
maar hij heeft er maar 1 
afgehaald 

Leerling 

23:02 Ah ja is waar Docent 

23:10 Ja, nou daar moet je even 
overna denken. Maar het kan 

bijvoorbeeld zo *docent legt 
uit* 

Docent 

23:40 Oh hmmmmm Leerling 

23:48 Ja, maar je kan niet zeggen zo 

van print lengte streepjes of 
aantal streepjes of min aantal 

streepjes. 

Leerling 

24:00 Ja, dat zou misschien wel 
kunnen maar dat weet ik zo 

ook niet uit mijn hoofd, daar 
moet je gewoon even mee 
stoeien en uitproberen 

Docent 

24:14 Oh doe is even de p? de q? of 

de n? 

Leerling 

24:28 Maar snappen jullie ook wat er 
gebeurd in de functie? 

Docent 

24:29 Ja dat laatste stukkie en het 
begin, maar het midden is een 
beetje nehhhh 

Leerling 

24:31 Ja, je moet het een paar keer 
gezien hebben 

Docent 

24:38 Ohhh pizza heeft hij dan ook 

volledig uitgeschreven! 

Leerling 

25:06 Maar dat is een super leuk idee 
om uit te werken 

Docent 

25:10 Oke nice, maar dan nog veel 

uitgebreider natuurlijk, met 
game over levens kansen 

Leerling 

25:14 Ja, precies Docent 

26:20 Oja, smileys! Dat was mijn 
vraag? 

Leerling 

26:35 Ja dat is deze code, maar hoe 

moet je die toevoegen. 

Leerling 

26:52 Jeroen, kopieer deze code 
even bij gefeliciteerd 

Leerling 

29:28 Oh kan je dan ook zeggen de 

geraden letter is fout? 

Leerling 

29:30 Dat kan, wij hebben nu helaas 
pindakaas, maar .. 

Docent 
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29:36 Ja, maar gewoon dat de letter 
die je hebt geraden zo van de t 

is fout 

Leerling 

29:40 Dat is makkelijk Leerling 

29:44 Oh, dat kan, jeroen jij kan dat 
wel  

Leerling 

29:48 Ja, ik kan dat wel nou Leerling 

30:00 Gemompel leerling Leerling 

30:15 Rletters.. Leerling 

30:16 S! Leerling 

30:18 Oja, s, dat moet ik er echt 
uithalen 

Leerling 

30:30 Maar ik ben bang dat hij dan 

de letters blijft herhalen, dat 
hij eerst n doet en daarna t 
achter elkaar plakt 

Leerling 

30:40 Dit vind ie niet prettig Leerling 

30:48 K is not defined Leerling 

30:55 Helaas, de functie, letter, maar 
hij zit tussen de hele functie, 

rletter. 

Leerling 

31:07 Oh oja, oh het is ook vletters Leerling 

31:15 Helaas pindakaas, de .. oh vet!! 
We gaan morgen verder 

Leerling 

31:16 Gelukt? Je begint het echt te 
begrijpen he? Goed zo! 

Docent 

31:18 Ja! Leerling 
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Belangrijke quotes les 7 

Groep 2 

Tijdstip Opmerking Persoon 

01:40 Ik heb wel een lekker dingetje 
gedaan hoor, we kunnen nu 

wel gewoon gas geven 

Leerling 

02:28 Mees, hoever ben jij eigenlijk? 
Wil je wat uitleg over dingen? 

Docent 

02:32 Ja, ik weet niet, ik heb zegmaar 
zo van dan leg je het zo uit bij 
de opgaven en dan weet ik wel 

een beetje van maar ik weet 
gewoon niet hoe ik het dan in 

elkaar moet zetten 

Leerling 

02:41 Het is misschien lastig omdat 
je het wel misschien begrijpt 

als het wordt uitgelegd maar 
misschien niet helemaal 
begrijpt als je het moet 

toepassen 

Docent 

02:48  Ja Leerling 

03:03 Ik heb zegmaar bij alles wel 
een beetje dat ik dan die 

opgaven goed kan 

Leerling 

03:51 *Docent gaat uitleggen over 
array* 

Docent 

04:09 *Leerlingen spelen op de 
achtergrond het galgje spel* 

Leerling 

04:39 Ja.. ja Leerling 

05:22 Oh, ja Leerling 

08:40 Hier gaan we nu, wat voor iets 
omheen bouwen? 

Docent 

08:41 Een loop Leerling 

08:42 Een loop! En wat voor loop? Docent 

08:42 I’m so genious guys Leerling 

08:43 Een for-loop. *docent legt 
verder uit* En die moet 

doorlopen tot? 

Docent 

08:59 4 Leerling 

08:59 Ja, maar dat kun je makkelijker 
aangeven, want stel je zou de 

lengte van de array niet weten, 
wat kan je dan gebruiken? 

Docent 

09:15 Ik weet hoe het moet Leerling 

09:26 I’m so proud of myself Leerling 

09:43 Wat willen we nou in plaats 
van die 0 hier neerzetten? 

Docent 

09:43 0 tot 4 Leerling 
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09:43 Ja, maar de eerste keer lopen 
we er doorheen en .. *docent 

legt uit* 

Docent 

10:05 I’m so genious Leerling 

10:20 Welke variabele heb je nog 
meer? Er staat op 1 plek nog 

var 

Docent 

10:31 Ja, die i Leerling 

10:31 Ja! Die i die begint dalijk en die 

komt daaraan en die zegt die i 
is gelijk aan 0. De eerste keer 
dat we .. *extra uitleg* 

Docent 

10:42 Ohhhh, ja, ja Leerling 

11:06 Ohh, ook i Leerling 

11:15 Ah, ja! Leerling 

11:19 Ja, ja Leerling 

11:20 Waarom denk je dat is hier 

haakjes omheen moet zetten? 

Docent 

11:24 Anders gaat die eerst die i 
printen en dan plakt hij er 1 

aan 

Leerling 

11:28 Heel goed! *docent legt verder 
uit* 

Docent 

11:36 Oke, ja Leerling 

11:47 Oke, en dan. Gaan we dan naar 
de objecten of wil je deze 

opdracht die heel moeilijk is 
maar misschien wel alles bezit 
maar heel moeilijk is om te 

begrijpen? 

Docent 

11:50 We kunnen die wel proberen, 
ik denk dat dat misschien wel 

handig is 

Leerling 

12:05 *Docent begint opdracht uit te 
leggen* 

Docent 

13:39 Nog geen, ah ja! Leerling 

14:09 Hoe beginnen we een functie? 
Door te zeggen? 

Docent 

14:12 Function Leerling 

14:13 Function, heel goed *docent 
gaat verder met uitleg* 

Docent 

14:35 Int int int int.. Leerling 

14:54 Eerst moeten we weten of de 

letter goed is of niet, en wat 
voor iets gaan we daarvoor 
gebruiken denk je? Want je 

hebt of dat hij de letter goed 
raad of dat hij de letter fout 

raad, dus dat gaan we doen 
met een if else statement 
*verder vertellen* 

Docent 



15:20 Maar we moeten niet alleen 
op plek 1 kijken, maar we 

moeten op elke plek van de 
array kijken.. 

Docent 

15:27 Dan zou ik een loop maken Leerling 

15:28 Precies, dus je maak ook een 

loop, en in die loop ga je heel 
de tijd kijken of die er wel of 

niet in zit *docent legt verder 
uit* Tot waar moet die i lopen? 

Docent 

15:42 Tot 3, ofja kleiner dan 4 Leerling 

15:49 En net hadden we gezegd, als 

je nou niet weet hoelang je 
woord is 

Docent 

15:51 Oja, uhm, woordLetters.length Leerling 

15:57 Heel goed, 
woordLetters.length *docent 
legt verder uit* 

Docent 

17:02 En op plek, welke plek? Docent 

17:04 Kan je dan niet gewoon i? Leerling 

17:07 Ja, op de plek van i moet je 
controleren of dat hij gelijk is 

aan letter. Waarom gebruik ik 
nou 2 == streepjes ? 

Docent 

17:17 Dat was toch iets met dat als 

er cijfers in zaten dat hij het 
dan niet deed? Of was dat met 
3 ===? 

Leerling 

17:27 Ja, maar *docent geeft uitleg* Docent 

17:30 Oh, ah oke Leerling 

17:40 En wat moet je dan doen als 

die dingen hetzelfde zijn? 

Docent 

17:45 Die moet daar gaan staan, bij 
geraden letters 

Leerling 

17:49 Precies, dus geraden letters 

moeten aangepast worden. En 
op plek .. 

Docent 

17:56 i Leerling 

18:10 *Verdere uitleg* Docent 

18:40 Oja Leerling 

19:20 Jeroen ik heb een woord van 5 
letters, dan moet ik dit stukje 

weghalen..  

Leerling 

19:37 Maar wat moet er dan nog 
meer aangepast worden? 

Docent 

19:37 Het streepje  Leerling 

19:38 Nee, het is een van deze twee Docent 

19:48 Oh die moet dan op true gaan Leerling 

19:49 Welke van deze twee? Docent 

19:51 Uhm, de bovenste Leerling 
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19:53 Ja! De goede gok *docent legt 
verder uit* 

Docent 

19:57 Hier moet een punt toch? Leerling 

20:03 Nee een dubbele punt, =? Leerling 

20:32 Heyyyy Leerling 

20:40 En dan moet meer te raden? Docent 

20:43 Uhm, op true gaan Leerling 

20:44 Ja, want dan hebben we nog 
meer te raden *docent legt 
verder uit* 

Docent 

20:57 Als je nou de goede haakjes 
erbij doet! 

Leerling 

21:02 Waarom ben ik zo achterlijk 

vandaag 

Leerling 

21:11 Hoe kan je nou weten of je een 
goede letter hebt geraden? 

Docent 

21:11 Als die letter gelijk is aan een 

van deze 

Leerling 

21:16 Ja, en welke variabele geeft 
dat aan? 

Docent 

21:20 i? Leerling 

21:22 Nee, i is alleen.. Docent 

21:24 goedeGok Leerling 

21:24 Ja, goedeGok geeft aan of dat 

wij goed of fout hebben gegokt 
*docent legt verder uit* wat 
moeten we dan doen? 

Printen.. 

Docent 

21:39 Goede letter ofzo? Leerling 

22:32 Ahh oke Leerling  

23:13 Welke variabele geeft nu aan 

of je nog meer te raden hebt of 
niet? 

Docent 

23:14 Uhm, meerTeRaden? Leerling 

23:15 Precies, *geeft extra uitleg* 

false of true? 

Docent 

23:25 True Leerling 

23:25 Waarom true? Docent 

23:26 Omdat dan alles vol zit Leerling 

23:29 Nee, want als die true is dan 
heb je nog meer te raden 

Docent 

23:34 Ja, ohh, oja Leerling 

23:42 Als dat zo is, wat moet hij dan 
printen? 

Docent 

23:44 Uhm, als er nog meer letters te 
raden zijn, ohnee als er geen 

letters meer te raden zijn, dat 
je hebt gewonnen, 

gefeliciteerd ofzo 

Leerling 

24:03 Ja, dat is goed Docent 



24:30 Dus wat kan je nou gebruiken? Docent 

24:31 False, hetzelfde gewoon alleen 

dan false 

Leerling 

24:35 Ja je kunt nog een if maken 
alleen dan zeggen 
goedeGok=false.. 

Docent 

24:38 Ohhh, kan je dan niet else? Leerling 

24:38 Ja, want je hebt maar 2 
scenarios, of hij is goed of hij is 

fout *geeft extra uitleg* 

Docent 

24:58 Denk je dat we nou klaar zijn? Docent 

25:13 Uhm, *mompeld*, je kan toch 
ook verliezen met galgje? 

Leerling 

25:30 Ja dat .. *uitleg* Docent 

25:39 Ja het zal vast nog niet 
helemaal compleet zijn  

Leerling 

25:41 Nou, hij is nu wel compleet, je 

hebt nu de vraag beantwoord 
*meer uitleg* 

Docent 

26:09 Als je a doet, kun je dan ook 

gelijk alle twee? 

Leerling 

26:10 Wat denk je ? Laten we eerst 
eens een k doen 

Docent 

27:43 Je krijgt toch alleen als die 
goed is.. ohnee 

Leerling 

28:02 Wat denk je? Docent 

28:06 Ik denk het wel, omdat hij dan 

van links naar rechts gaat  

Leerling 

28:09 Ja precies, hij gaat door de for 
loop heen *extra uitleg* dus 

als ik nu de a raad krijg ik 
meteen op alle plekken de a te 

zien *extra uitleg* 

Docent 

28:45 Hele opgave he? Docent 

28:48 Ja, ik snap nu in ieder geval al 
iets meer wat deze dingen zeg 

maar inhouden 

Leerling 

29:00 Denk je dat je aan de slag kan? Docent 

29:01 Ja, ik kijk wel ff Leerling 

29:02 *docent geeft uitleg en zoekt 

opdrachten om te maken voor 
leerling* 

Docent 

29:33 Hoe kan ik straks in de 

chatbot..  

Leerling 

30:48 Nou kijk we hebben nu een 
prachtig galgje, hij is helemaal 

mooi 

Leerling 

30:50 Oh echt is het gelukt? Docent 

30:55 Ofcourse ofcourse Leerling 

31:00 Oh maar dit is nog steeds wat 

we gister gedaan hebben 

Docent 



31:05 Ja, maar hij is wel aangepast, 
hij zegt nu ‘vul je letter in’, dus 

dit zijn al de pogingen die je 
mag doen, maar hoe kunnen 
we zorgen dat we in deze 

chatbot dat we want nu je kan 
niet daar die function typen 

want dat klinkt dan gewoon 
vaag 

Leerling 

31:39 *Docent probeert uit te 

zoeken* 

Docent 

32:10 En dan error Leerling 

32:13 Dit moet je ff netjes 
neerzetten, anders raak je de 

draad kwijt dalijk, maar oke, 
dat laat ik nu wel even staan 

Docent 

32:16 Doe ik wel even Leerling 

32:32 Klopt het dat hij nu bij mij er 
niet staat? 

Leerling 

32:34 Ja omdat hij waarschijnlijk nog 

niet in opgeslagen 

Docent 

32:39 *Docent legt uit* Docent 

33:15 Nou sowieso, gebruik je vanaf 
nu, dit. This.replycb in plaats 

van console.log want we 
hebben geen console scherm 
meer. Dus overal waar console 

staat ga je nu dit neerzetten 

Docent 

33:35 Dat is irritant Leerling 

33:39 Want deze functie.. *docent 

legt verder uit* 

Docent 

34:10 Mevrouw, waar lopen we 
tegenaan eigenlijk? 

Leerling 

34:13 Even denken dit moet denk ik 

anders. 

Docent 

34:28 Maar we willen tegen een 
chatbot galgje spelen 

Leerling 

34:37 Ja, maar in mijn gedachten 
zouden we dan in die chatbot 
uhm rletters heel vaag typen in 

plaats van een letter 

Leerling 

34:57 Even denken, dit moet denk ik 
weg.. *docent denkt verder* 

Docent 

35:19 Ik ga er een foto van maken, 
dan ga ik het even naar stefan 
sturen 

Docent 

35:20 De gekke hackers Leerling 

35:20 Wie is stefan? Leerling 

35:22 Die jongen die jullie heeft 
uitgelegd  

Docent 
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35:28 Daar bij Code Yellow toen we 
daar waren 

Leerling 

35:30 Oh, ja Leerling 

35:42 Ik denk dat het probleem is 
*legt probleem uit* 

Docent 

36:00 Hier moet je sowieso nog een 

if statement omheen bouwen 

Docent 

36:02 Waarom dat? Leerling 

36:06 Nou, je wil alleen dat hij galgje 
gaat spelen als.. of je wil je 

gewoon alleen dat hij galgje 
gaat spelen? 

Docent 

36:10 Nou, voor nu wel. Gewoon 

eerst even zorgen dat hij iets 
kan 

Leerling 

36:15 Oke, dan is dit niet per se 

nodig 

Docent 

37:00 Deze werkt een stuk 
foutgevoeliger dan die ander 

dus je moet wel zorgen dat je 
nu overal punt komma’s hebt 

neergezet 

Docent 

37:04 Dat hebben we echt nergens 
gedaan 

Leerling 

37:06 Nou wel, de rest wel, de rest 

klopt nou 

Docent 

37:10 *Docent legt uit waarom het 
nu niet meteen werkt in de 

chatbot* 

Docent 

38:05 Ik weet niet of dit wel goed is 
zo 

Leerling 

38:10 Je wil pizza gaan maken, oke 
*controleerd code* 

Docent 

38:45 Ohhh Leerling 

38:54 Oke jongens, we gaan nu 

levens toevoegen 

Leerling 

39:09 We gaan nu levens maken, hoe 
gaan we dat doen? 

Leerling 

39:12 Hoe bedoel je levens? Leerling 

39:13 Dat je zegmaar 7x mag gokken Leerling 

39:17 Sowieso dat uhm Leerling 

39:20 Ja dat hij dan een bolletje 

tekent 

Leerling 

39:22 Nee nee nee Leerling 

39:24 Ja, maar dan makkelijker Leerling 

39:24 We moeten nog wel zeggen 

voor hoeveel personen het is 
en.. 

Leerling 

39:25 Uhm, zegmaar, functie, 

wanneer de lengte vol is, 
length 

Leerling 

mjlip
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39:34 Sowieso een variabele erbij Leerling 

39:34 Ja sowieso een variabele erbij Leerling 

39:34 Je hebt de lengte van het 

woord 

Leerling 

39:39 Wacht jongens, ik heb een heel 
leuk idee, wat nou als ik dit 

naar jullie toemail, dat jullie 
playcode openen en dat jullie 
allemaal hierin werken en dan 

gebruiken we die code 

Leerling 

39:40 Waarom kan het nu dan wel 
zonder van die.. 

Leerling 

39:41 *Docent legt uit* Docent 

39:44 Ohh, oke Leerling 

39:48 Mail het dan ja! Leerling 

39:50 Hij loopt zegmaar vast, 

playcode, bij ons 

Leerling 

39:51 Dan, wat moeten we nog 
meer, we moeten een titel 

Docent 

39:53 Nee, dit kan niet Leerling 

40:02 Nou nu hebben we het toch? Docent 

40:04 Ja Leerling 

40:36 We pakken dus pizza. Punt 
wat? Wat willen we als eerste? 

Docent 

40:40 De titel Leerling 

40:42 Oke, dus doorgaan met dit 
ding tot het bij iemand werkt 

Leerling 

40:44 Ja Docent 

41:24 Maar kan je deze ook allemaal 
tegelijkertijd printen door te 
loopen ofzo? Of moet je hem 

dan in een array zetten ofzo? 

Leerling 

41:28 Het is slim om hem eerst even 
op te slaan, in bijvoorbeeld 

zo’n ander dingetje, zodat je 
de originele code nog hebt als 

je het verpest 

Leerling 

41:36 Ja, dat kan inderdaad als je het 
in een array zet *docent geeft 

extra uitleg* 

Docent 

42:20 Gaat hij dan trouwens niet titel 
en personen en.. 

Leerling 

42:21 Nee, want kijk nu is het punt, 

nu geef je niet meer de plek 
waar op je iets geeft, maar nu 
geef je hoe dat die eigenschap 

heet 

Docent 

42:25 Ohhh Leerling 

42:36 Het is wel verkeerd getypt Leerling 

42:40 Oh, maar dan gaat hij het denk 
ik alsnog niet doen 

Docent 



42:49 Wacht we hebben een pen en 
papiertje nodig 

Leerling 

42:55 Maar voor wat? Leerling 

42:55 Nee, dat weet ik niet, dat kan 
dus niet, dus moet je het in 
een array zetten 

Docent 

43:00 Oke Leerling 

43:01 Maar wel een goede vraag, 
maar je kunt hem nu wel zelf 

afmaken 

Docent 

43:05 Ja ja Leerling 

43:08 Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, mis ik nu iets? Nee? 

Oke dan heb je 12 pogingen 

Leerling 

44:09 Waarom moet ik hier 3 === 
neerzetten want dat vind hij 

fijner, kijk want dan gaan die 
dingetjes weg 

Leerling 

44:24 Ja, in dit geval maakt dat niet 

zoveel uit, *docent legt verder 
uit* 

Docent 

44:30 Jeroen, officieel is het 10 

fouten 

Leerling 

44:53 Oke Leerling 

45:00 Jeroen, wat is er fout, ik heb de 

code letterlijk gekopieerd maar 
er gebeurd niks 

Leerling 

45:03 Ja, top, dus je begrijpt hem? Docent 

45:04 Ja, wel beter dan eerst in ieder 

geval 

Leerling 

45:21 Uhhh het is een functie he, ja Leerling 

45:46 Moeten we niet spaties zetten 

tussen de streepjes, zodat je 
weet wat het aantal streepjes 
is 

Leerling 

45:48 Nee dan werkt hij niet meer Leerling 

46:15 Welke – moet je gebruiken, 
moet je gewoon deze – 

gebruiken? 

Leerling 

46:26 Wat wil je doen? Docent 

46:27 Dat hij hier bij pogingen 12.. Leerling 

46:27 Oh, - - dan Docent 

46:29 Ja, maar deze – gewoon? Leerling 

46:30 Ja Docent 
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Belangrijke quotes les 8 

Groep 1 

Tijdstip Opmerking Persoon 

00:38 Laurens, wij hadden het plan 
om die backtor info te bouwen 

Leerling 

00:48 Backtor info wat is dat? Leerling 

01:00 Jesse, wat zei je, wat wilde je 
erin? 

Leerling 

01:01 Weet je wel dat project dat we 

hebben voor Engels 

Leerling 

01:06 Voor die app? Leerling 

01:06 Ja, maar dan met de chatbot 

hadden ik en Marijn bedacht 

Leerling 

01:08 Ja, doe maar Leerling 

01:13 Is toch wel lachen, dat je kan 
zeggen van wat is dit en dat hij 

dan alle informatie geeft 

Leerling 

01:16 Heb je dat boekje bij? Leerling 

01:17 Nee Leerling 

02:22 Nou, zullen we eens naar 
playcode, nee hoe heet dat 
ook alweer? Die chatbot 

Leerling 

02:28 Oh uh.. expo.. Leerling 

02:34 Snack Leerling 

02:43 Wat willen we precies doen 
met die chatbot, want.. ja 

Leerling 

03:17 Ik kom wel aan die kant zitten Leerling 

03:26 Waar staan mijn snacks? Leerling 

03:32 Hebben jullie al een idee wat je 
wil doen met de chatbot? 

Docent 

03:34 Ja, ja Leerling  

03:35 Wat willen jullie gaan doen? Docent 

03:36 Nou, wij moesten voor Engels 
een app maken 

Leerling 

03:40 Ja daar moesten we ook een 
app maken dus dat doen we 
dan lekker samen 

Leerling 

03:40 En toen dachten we dan 
combineren we dat mooi 

Leerling 

03:46 Dus wij dachten dan heb je die 
chatbot gemaakt en dan kan je 

gewoon 

Leerling 

03:51 Bijvoorbeeld dan vraag je we 
willen iets over schoenen 

weten dan vragen we aan de 
chatbot ‘wanneer droppen 

deze schoenen’ en dan kan hij 
de datum geven enzo 

Leerling 
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03:59 Ja dus dat je gewoon 
informatie krijgt, prijs, datum 

Leerling 

04:02 Dat is best wel veel werk, want 
dan moet je ook een dataset 
gaan maken 

Leerling 

04:05 Nee hoor, als je gewoon zegt, 

als jij precies weet wat jij moet 
invullen dan zegt die bot het 

gewoon 

Leerling 

04:11 Oh, ja. Je kunt het heel simpel 
maken 

Leerling 

14:14 Ja, je hoeft niet 20 duizend 

pagina’s in dat bestand te 
zetten, dan wordt het wel heel 

veel werk 

Leerling 

04:19 Gewoon simpel, lekker te werk Leerling 

04:23 Een soort opzet voor Docent 

04:23 Ja, precies Leerling 

04:25 Kan je ook nog de lay-out 

aanpassen 

Leerling 

04:26 Ja, dat kan ook, en dat is ook Docent 

04:30 Dan moet je CSS voor 

gebruiken 

Leerling 

04:32 Ja maar niet voor alles, er 
zitten ook componenten in de 

snack bot die je al kan 
gebruiken om kleuren aan te 
passen en teksten toe te 

voegen 

Docent 

04:43 Oh ja dat hebben we toen 
gedaan dan doe je gewoon 

orange invullen en dan krijg je 
orange 

Leerling 

04:45 Maar kan je ook zegmaar de 

lay out van de app zelf 

Leerling 

04:49 Nee dan moet je naar zo’n site 
gaan. 

Leerling 

04:51 Dat je niet zon hele blauwe 

knop send hebt en zo heel saai 

Leerling 

04:55 Hm ja dat kan ook maar ik 
weet niet of dat dat via deze 

app zo heel makkelijk is om 
aan te passen. Dat kan je dalijk 

even aan Stefan vragen. 

Docent. 

05:12 Heette die app nou Expo? Ja 
toch? 

Leerling 

05:38 Kan je dit zegmaar aanpassen? Leerling 

05:40 Ja, dat denk ik wel, alleen ik 
weet zelf niet zo goed waar 

Docent 

05:43 Je kunt dit ook aanpassen, 

daar was toen zo’n site 

Leerling 
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05:47 Ja die site die staat in dat 
boekje, maar die staat niet in 

dit boekje wat je geprint hebt 
maar wel in het boekje dat op 
.. 

Docent 

05:55 Ja daar, daar moet je dan ff in 
kijken, daar staat zo’n site 
toegevoegd. Maar vraag dit 

dalijk ff aan Stefan, die weet 
dat wel hoe dat moet 

Docent 

06:03 App js bot js.. Leerling 

06:06 We zitten nu in bot he, en in 
de message 

Leerling 

06:09 Oke, wat moet ik doen Leerling 

06:11 Ja, heel even wachten. We 

moeten eerst het 
instructieboekje pakken. Eens 

kijken. Wacht ff hoor, hij staat 
niet in het boekje maar wel in 
dit ding. 

Leerling 

06:40 Oh, die denk ik Leerling 

07:27 Wat moet er eigenlijk allemaal 
precies in dat reflectie dinges 
komen te staan? 

Leerling 

07:30 *Docent legt uit wat er 
allemaal in moet komen te 
staan* 

Docent 

08:06 Kan je deze layout ook 
aanpassen zegmaar? 

Leerling 

08:10 Wat zou je willen doen Stefan 

08:13 Ja gewoon, iets leuks Leerling 

08:14 Het is hartstikke mogelijk om 
die lay out aan te passen, 1 
ding het is JavaScript, niet Java, 

dat is een andere taal, aan 
elkaar 

Stefan 

08:23 Oh, ja ja Leerling 

08:27 Anders krijg je hele rare 
resultaten 

Leerling 

08:44 *Stefan legt uit hoe ze de lay 

out moeten maken* 

Stefan 

09:39 Ohhh ja Leerling 

09:44 Dit is hoe hij terug stuurt dan 
of niet? Ja 

Leerling 

09:54 Nou dat je hier bijvoorbeeld 
een balkje met een naam hebt 
ofzo 

Leerling 

09:55 Oh ja, ja, nou dat is heel leuk Stefan 

11:08 Ohh dat is handig Leerling 

11:11 Ohhh ja Leerling 
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11:12 Oh dat is handig, dan kunnen 
we zo’n image invoeren 

Leerling 

11:25 Ohhh oke Leerling 

12:15 Ohh zo, ja ja ja, dat je dan zo, 
ja oke 

Leerling 

12:50 Zijn jullie eruit? Docent 

12:54 Ja. Nouja, eruit, we weten hoe 
het moet 

Leerling 

13:00 We weten hoe het moet, haha, 
we weten waar we het kunnen 

vinden 

Leerling 

13:03 Waar dat we kunnen copy 
pasten 

Docent 

13:04 Juist, ja precies Leerling 

13:11 Dat is wel vet, als we zo dat 
logo erin kunnen zetten 

Leerling 

13:14 Hier doen we een mooie 

import in, hoppatee 

Leerling 

13:19 Oh, nu al een foutmelding Leerling 

13:24 Waarschijnlijk omdat je hem 

nog af moet sluiten ofzoiets 

Leerling 

13:26 Ja dan heb je het fout, dan 
moet er nog iets van een 

haakje achter ofzo 

Leerling 

13:32 Moeten alletwee de import 
lijnen erbij? Want hier die 

laatste is toch gewoon voor 
deze? 

Leerling 

13:36 Ja je moet gewoon twee keer 

importen dan  

Docent 

13:37 Maar die bovenste ook dan? 
Want ik heb alleen die 

onderste nodig 

Leerling 

13:43 *Docent legt uit* Docent 

14:00 Weet je wat we dan gewoon 
doen Jesse, wacht even kijken 

of het werkt hoor beetje 
spelen 

Leerling 

14:15 Nee hier moet nog iets tussen 

staan volgens mij 

Leerling 

14:16 Marijn, het is niet zomaar alles 
erin zetten he, het is geen 

Wikipedia pagina kopiëren en 
dan inleveren 

Leerling 

14:28 Oh wacht ik heb er een Leerling 

14:34 Oh ik ook, 2x, ik heb er 2 Leerling 

17:50 Waarom werkt het nou weer 
niet? 

Leerling 

18:38 Kunnen we niet zo’n tolk erbij 

hebben die dit even voor ons 
kan vertalen? 

Leerling 

s145724
Highlight

s145724
Highlight



18:54 Kunnen we geen app maken, 
die kan programmeren? 

Leerling 

18:56 Dan ben je denk ik 6 jaar bezig Leerling 

19:38 Moet je hier dan zegmaar nog 
dingen in aanpassen? 

Leerling 

19:45 Want hij geeft een foutcode 

zegmaar 

Leerling 

19:56 Als ik dit zo erin kopieer, dan 
krijg ik meteen een 

foutmelding 

Leerling 

20:00 *Docent legt uit waarom* Docent 

20:06 Komt het omdat hier React 
met hoofdletter is en hier ook 

en dat dat dan een fout is 
ofzo? 

Leerling 

20:21 Ohh, hier staat hij al joh! Ahh, 

oh hij staat er letterlijk al 
volgens mij! 

Leerling 

20:47 Jjjjjjja Leerling 

20:56 Oh, dit ook zo, oh ja best 
logisch 

Leerling 

22:20 Reactor is undefined Leerling 

22:59 Wat gaan we eigenlijk maken 

in de chatbot? 

Leerling 

22:59 Dat hebben we toch net 
gezegd? 

Leerling 

23:02 Wat willen die dubbele slashes 
zeggen? 

Leerling 

23:21 Ohhh dan laat je gewoon zien 

wat je doet 

Leerling 

23:40 Nou jongens, we hebben hem Leerling 

23:45 Werkt het nou ook op je 
telefoon? Of heb je dat stukje 

nog niet toegevoegd 

Docent 

23:48 Nee we hebben nog niks 
toegevoegd 

Leerling 

23:50 Maar kan je ook gewoon een 
foto zegmaar van jou dingen 
toevoegen daarin? 

Leerling 

23:54 *Stefan legt uit* Stefan 

24:04 Want er staat hier dan zo, 
wacht even ik had net iets 

gezien, waar stond dat. Oja 
hier, PNG. Kan je dan ook 
gewoon je eigen png erin 

zetten?  

Leerling 

24:20 Uhh waar? Leerling 

24:33 Ohh ja hierzo Leerling 

24:51 Oh ja die heb ik gedownload Leerling 

25:00 Oja, tuurlijk Leerling 

25:13 Ik denk dat we er al voorbij zijn Leerling 
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26:03 En dan 3-1, ja Leerling 

26:13 Oh ja, dat is wel logisch Leerling 

26:20 Punt jpeg. Zo toch he? Leerling 

26:37 Ohh ja, en dan, ja. Leerling 

26:45 Maar deze kan ik gewoon 
helemaal kopiëren en dan erin 

plakken 

Leerling 

26:51 Welke is dat? Dit zo. Alleen, 
ohhh hierzo! Ja ja, oja, nu heb 
ik het, ja 

Leerling 

27:07 Dus kan ik hier dan ook 
gewoon toevoegen en dan op 
het moment dat hij zegmaar 

hoogte..  

Leerling 

27:15 Ja, ja, oke, dankje Leerling 

27:22 Ga eens even naar die app, 

expo. Doe jij ff expo op je 
telefoon 

Leerling 

27:39 Wacht, ik moet even iets 

verwijderen. Die reply, nee dat 
is hem niet,  

Leerling 

27:45 Stop die afbeelding er even in Leerling 

27:45 Ja, die zit er al in Leerling 

27:57 Ohh, wat is er nu weer Leerling 

28:00 Waar moet ik hem nou in 
gooien, in de app of 

Leerling 

28:32 Stefan, waar moet ik die code 

dan plaatsen? Moet ik die dan 
bij de f plaatsen? 

Leerling 

28:53 Ja gewoon hier boven ergens Leerling 

28:58 Ohh, ja Leerling 

29:27 Zo dan? Leerling 

29:40 En hoe doe je dat? Leerling 

29:50 Deze? Leerling 

29:54 Deze dan, dus deze lijn zo of? Leerling 

30:00 Ohh, dus ik hoef alleen image 
erin te stoppen. En dan hier of 
wat? 

Leerling 

30:36 Ohh nee, want hij moet onze 
foto hebben natuurlijk. Wat 
moeten we hier dan zeggen? 

Leerling 

30:40 Ohh oke, en die slash houden? Leerling 

30:47 Ohh oke, alleen tussen haakjes 
dus dan. Zo 

Leerling 

31:00 Oh, het was net goed Marijn Leerling 

31:03 Ohh ja, kijk eens Leerling 

31:05 Oh ja dus we moeten nu de 
width en length 

Leerling 

31:10 Ja dus we moeten nu stel bij Leerling 

31:13 Die stel erachter.. Leerling 
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31:13 Ja, even kijken Leerling 

31:23 Op hoeveel staat hij nu? Leerling 

31:24 Volgens mij moet ik hem nog 

aanpassen 

Leerling 

31:29 Oh nu staat hij gewoon op de 
grootte van de foto 

Leerling 

31:33 Oh zo klein Leerling 

31:33 Jaa, beetje klein he Leerling 

31:34 Kan hij ook naar boven? Leerling 

31:35 Ja, even kijken, uhh Leerling 

31:38 We hebben een foto 

ingevoerd, ja, een logo zelfs 

Leerling 

31:44 Hij staat er nu half op, hij moet 
nu kleiner, breder 

Leerling 

31:49 Uhhh, doe eens.. ja Leerling 

31:53 En dan haal je dit naar 
beneden, denk ik 

Leerling 

31:53 Ja nu is hij goed en nu kunnen 

we hem zo uitvergroten, zo, 
want anders was de breedte 

met de wijdte niet goed 

Leerling 

32:02 Ja, maakt niet uit Leerling 

32:02 Nu is die een beetje, kunnen 
we hem niet wat groter doen 

dan 

Leerling 

32:05 Nee ik moet hem naar boven 
krijgen  

Leerling 

32:08 Doe hem is op 100 Marijn, 

want 50 is echt niks 

Leerling 

32:12 Dat ding is echt, echt met een 
microscoop te bekijken 

Leerling 

32:16 Ja nou dit is goed zo, nu nog 
breedte, breder, hij moet 
breder dan 100 zijn, 120 

Leerling 

32:30 Ja, ja en dan de hoogte iets 
minder, doe die maar 80 

Leerling 

32:35 90 zou ik dan doen Leerling 

32:40 Zo, en dan moet hij naar boven Leerling 

32:43 Ja dat zou ik niet weten hoe 
dat moet 

Leerling 

32:44 Ja, even kijken Leerling 

32:50 Dat is wel echt vet Leerling 

32:56 Uhhhh Leerling 

33:01 Wiskunde plaatje Leerling 

33:02 Ja nouja, ff verder Leerling 

33:04 Oh, ik denk hier Leerling 

33:12 Uhm, nu staat hij hier beneden Leerling 

33:17 Uhm ja zegmaar we willen hem 
eigenlijk denk boven hier toch 

zon randje 

Leerling 
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33:20 Ja zo’n randje Leerling 

33:31 Oh, wacht eens, hier, oh we 

kunnen hem ook als 
background doen! 

Leerling 

33:32 Hier Marijn Leerling 

33:45 Als hij bovenin staat dan hoef 

je er niet overheen te typen 

Leerling 

33:56 We hebben toch ook zon 
button waar je op klikt als die 

verzendt 

Leerling 

33:58 Wacht dan ga ik hier wel ff een 
beetje klooien op, wacht zoek, 

ga even naar die native, react 
native, dan ga ik even iets 
knippen en plakken voor een 

foto 

Leerling 

34:14 We kunnen best op die 
verzendpijl kunnen we het logo 

gebruiken om te klikken om te 
verzenden, snap je? 

Leerling 

34:19 Ja Leerling 

34:19 React native, hierboven 
hierboven 

Leerling 

34:24 Staat dit ook bij components? Leerling 

34:33 Zo dan? Leerling  

34:40 Zoek even zo’n kleine 
whatsapp knopje 

Leerling 

34:43 Zo’n rondje met een pijltje erin Leerling 

34:45 Ja, alleen gaan we dan het 

pijltje vervangen door een deel 
van het logo 

Leerling 

35:27 Ja volgens mij wel.. Leerling 

35:40 Moet ik dan een van deze 
gewoon pakken? Die sky blue, 
die staat helemaal bovenaan 

Leerling 

35:54 Hier dit knopje Leerling 

35:56 Ja het moet wel het goede 
knopje zijn he 

Leerling 

36:04 Nee dat doet hij denk ik niet Leerling 

36:09 Hoofdletter of niet? Leerling 

36:44 Hoe moet ik dat doen? Leerling 

36:46 Ik zit een logo te maken voor 
de app 

Leerling 

36:51 Kijk dan kun je hierop klikken 
en dan verstuurd hij het 
bericht. Dat is ons logo 

Leerling 

36:57 Ik weet echt niet hoe dat moet Leerling 

37:01 Bijvoorbeeld, uh, in plaats van 
die send knop bedoel je 

Leerling 
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37:03 Ja, en daar een foto om op te 
klikken. Je kan toch ook een 

foto in die send zetten 

Leerling 

37:10 Ja dat hebben we net toch 
gedaan 

Leerling 

37:10 Ja dan kunnen we toch ook 

deze foto op die send knop 
zetten. 

Leerling 

37:13 Alleen kan dat niet met die .. Leerling 

37:17 Nee, maar dat moeten we 
even open laten 

Leerling 

37:23 Oh, ja ja ja Leerling 

37:37 Ja ik zit hier een verzendknop 

te maken 

Leerling 

37:44 Dit is een deel van ons logo, 
dus ik dacht als we dat dan 

doen in plaats van zo’n pijltje 
dat is best wel lachen. 

Leerling 

37:58 Die button is rond hè Laurens Leerling 

38:03 Ja, maar dat maakt niet uit 
want 

Leerling 

38:23 Ja dan zou je die afmetingen 

van die send knop ook moeten 
aanpassen, dan zou het 
kunnen  

Leerling 

38:28 En dan, maakt het iets uit of 
het rond of vierkant is 

Leerling 

38:28 Nee Leerling 

38:44 Oh, wacht, ik heb een andere 

manier 

Leerling 

38:52 Knop is niet gedefinieerd? Leerling 

39:15 Zo, dit gaat wat sneller. Ik heb 

hier een send knop gebouwd, 
kijk, dan kun je dit doen, in 
plaats van pijltje, dat is toch 

wel lachen 

Leerling 

39:38 Je kan hem ook als background 
doen heb ik net gezien 

Leerling 

39:40 Serieus? Leerling 

39:41 Ja Leerling 

39:41 Dan doen we dat gewoon Leerling 

39:47 Uh, dan moet die ook bij die f 

zitten zeker 

Leerling 

39:50 Hier, deze Leerling 

39:54 Ja, dan moet je die even naar 
Marijn sturen 

Leerling 

39:56 Anders moet je maar even zelf 
zoeken 

Leerling 

39:57 Waar heb je die gevonden? Leerling 
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39:58 Ja hier bij components en dan 
bij knop. Ohnee image 

background ja 

Leerling 

40:07 Nou ik heb die image die stuur 
ik jou ff ja 

Leerling 

40:26 Waar zit die knop? Oh hier Leerling 

41:08 Hij werkt niet meer Marijn 
jonge 

Leerling 

41:26 Hoezo doet hij het nou niet? Leerling 

41:30 Heb je hem gevonden Marijn? Leerling 

41:33 Komop zeg Leerling 

41:40 Ja dat is dan toch niet als 
background 

Leerling 

41:41 Er staat hier toch image 
background 

Leerling 

41:45 Oh ik zit bij image te kijken Leerling 

41:46 Kijk goed, lezen, image en 

image background 

Leerling 

41:48 Begrijpend lezen Marijn Leerling 

42:42 120 90 hadden we he Leerling 

42:50 Ohh deze kan veel langer. Nee 

nee nee deze moet honderd 
blijven, en dan deze gewoon.. 

Leerling 

42:59 Hij moet als achtergrond he? 

Ja dan moet hij toch groter  

Leerling 

 

Groep 2 

Tijdstip Opmerking Persoon 

00:12 Wacht jullie hadden iets 
gemaakt in.. dat andere ding. 

En dat proberen jullie nou te 
importeren 

Stefan 

00:16 Ja, want, deze hadden we naar 

mevrouw Lips ingestuurd zodat 
ie dan zou moeten werken 

Leerling 

00:40 Ja, volgens mij ga je nu te ver 

door.  

Stefan 

00:48 Ja, dat zal hem zijn Leerling 

01:00 Ja ik heb net een map gemaakt Leerling 

01:00 Moeten we dit dan allemaal 

verwijderen? 

Leerling 

01:05 Ik heb een mapje gemaakt 
genaamd galgje gemaakt 

Leerling 

01:10 Het enige is dat hij nou een 

beetje raar doet omdat hij 
geimporteerd is 

Leerling 

02:04 Run, misschien op run klikken Leerling 

02:13 Ja, dan wachten we wel tot we 
aan de beurt zijn 

Stefan 
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02:23 Want we hebben dit gemaakt, 
het is galgje. En uhm hier met 

rletters kan je een letter 
invullen, dan zegt hij of het is 
fout of het is goed. En als het 

fout is zegt hij ook hoeveel 
pogingen je nog hebt. 

Leerling 

02:42 Ah, ziet er al hartstikke leuk uit Stefan 

02:48 Maar wel nog een ander 
probleem, als je het heel vaak 
fout hebt, bijvoorbeeld bij k, 

even kopiëren 

Leerling 

02:55 Kun je de zelfde letter fout 
hebben? 

Leerling 

02:55 Ja Leerling 

03:06 Ja, zie je? Nu heeft hij nog 0 
pogingen, en dan zou ik 

eigenlijk willen dat hij zou 
zeggen ‘je hebt verloren’. Maar 
dan als je nu rletters intypt, 

dan heb je pas verloren.  

Leerling 

03:41 Uhm, dit moet eigenlijk iets 
eerder al 

Stefan 

03:47 Ja, want nu wil die nog een 

letter hebben en dan zegt ie 
dat hij al had verloren 

Leerling 

03:52 Waar bepaal je op dit moment 

of je verloren hebt of niet? 

Stefan 

03:53 Uhm, hier Leerling 

03:54 Oh, dus als je letter raad en 

pas daarna ga je kijken hoeveel 
letters je nog hebt en dan ga je 
eigenlijk een poging eraf halen. 

Dus je kijkt eerst of je geen 
pogingen meer hebt en daarna 

doe je de pogingen eraf. Dus 
dat betekent dat je pas de 
volgende keer dat je dan een 

letter raad kom je weer hier en 
dan veranderd hij pogingen 

Stefan 

04:24 Dus deze moet daar? Leerling 

04:29 Nou, ik denk dat die goed 

staat, want dit is het moment 
dat je bepaald of die goed is of 

niet, en hier weet je pas of de 
pogingen eentje omlaag 
moeten 

Stefan 

04:35 Ja precies Leerling 

04:39 Nou dit is eigenlijk ook pas de 
plek dat je moet kijken van hey 

heb ik al mijn pogingen 

Stefan 
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verbruikt. Dus dat moet je pas 
doen nadat je de pogingen 

hebt weggestreept. 

04:51 Ja, dus dan moeten we wel 
deze verplaatsen 

Leerling 

04:55 Die moet verplaatst worden ja, 

denk het wel 

Stefan 

05:08 Moet ik het hier onder zetten? Leerling 

05:10 *Stefan legt uit* Stefan 

05:39 Dus als we hier zetten, dan, 

oke nog een poging en dan, 
uhm, ja. Oke 

Leerling 

06:15 Ik weet niet per se hoe dit 

werkt. Moeten we dan de 
rletters aanvragen? 

Leerling 

06:20 *Stefan legt uit* Stefan 

06:42 Ohh jongens we hebben al iets Leerling 

06:49 Yes, dan ga ik het ff mooi 
maken 

Leerling 

07:00 Ja, bedankt Leerling 

07:04 Maar kan je hem nou ook 
gewoon in de bot zetten? 

Leerling 

07:08 Hij staat in de bot Leerling 

07:12 Wacht, waar, bij galgje? Staat 

hij bij galgje of moet hij 
gewoon  

Leerling 

07:21 Hij staat bij  Leerling 

07:24 Oh, nee, het is heel raar. Als ik 
iets veranderd dan zie jij dat 
niet en als jij iets veranderd 

dan zie ik het niet. Ik zie niet 
wat jij hebt gedaan bij mij. Nee 

kijk het is, oh, klik ff op save 
misschien zie je het dan. 

Leerling 

07:46 Wacht, check, wat is het, wisd 

chatbot, wisd-chatbot, eens 
kijken 

Leerling 

07:54 En dan password Leerling 

07:55 Ja wisd-password  Leerling 

07:57 Helaas undefined is fout. Je 
moet wel hoge komma’s erin 
zetten. Als je hoge komma’s 

doet dan  

Leerling 

08:08 Ja hij zit er in Leerling 

08:10 Oké, want nu zegt hij vul je 
letter in 

Leerling 

08:16 Misschien dat je dan mee 
moet helpen Mamdouh, 
misschien dat je dan ook iets 

moet doen 

Leerling 
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08:21 Ik had het druk met begrijpen, 
vorige keer heb ik een heel 

chatbot gemaakt man 

Leerling 

08:27 Weet je wat ik had gedaan, ik 
had dus een mapje gemaakt 

genaamd galgje, zo van ah dan 
kan je die gewoon daarin 
zetten,  

Leerling 

08:36 Ja, en dat ga ik dus nu doen, 
bas, misschien moet jij ook 
gewoon iets doen 

Leerling 

08:39 Ja, hij staat hier niet bij mij, 
dus 

Leerling 

08:43 Nou, hij staat ook bij bot Leerling 

09:16 Nee hij staat ook niet bij bot bij 

mij en ik heb al opnieuw 
geladen 

Leerling 

09:35 Je zit ook niet in dezelfde, jij 

hebt hem in galgje gegooid en 
ik in.. 

Leerling 

09:38 Ja die heb ik net gemaakt ja, 

we hebben er maar een, dus 
dat is dan handig. Zit jij in 
deze? Dat is de enige. 

Leerling 

09:48 In botje Leerling 

09:50 Ja dat is de enige, dus dan 
zouden we wel in dezelfde 

moeten werken 

Leerling 

10:02 Mamdouh willen we onze 
punten gaan vergelijken? 

Leerling 

10:05 Oh ja, hij zit er nu wel bij mij 

in! 

Leerling 

10:14 Oh, oh, moeten we dan een 
nieuwe map maken, gewoon 

voor de dingen, deze 

Leerling 

10:19 Bas, jouw ideeën, daar hebben 
we altijd echt zo veel aan 

Leerling 

10:22 Volgens mij, nee, daar passen 
drie haakjes tussen 

Leerling 

10:32 Ho jonge, it is happening all 

over again 

Leerling 

10:44 For meer te raden =.. for spatie 
spatie spatie spatie.. spatie 

spatie spatie.. punt.. delete 
delete delete.. spatie spatie 
spatie spatie.. *dit gaat nog ff 

door* 

Leerling 

11:40 Misschien als jij ook iets gaat 
doen Bas 

Leerling 

11:41 Ja maar ik heb hem niet, dat is 
het dus 

Leerling 
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11:43 Ja janken,  Leerling 

11:44 Je kunt het maar op 1 laptop 

tegelijk doen 

Leerling 

11:44 Als jij nou eens op save klikt Docent 

11:48 Ja maar je kunt het dus maar 
op een laptop tegelijk doen, 

want  

Leerling 

11:51 Staat dat er, of ga je 
daarvanuit? 

Leerling 

11:52 Elke keer als hij iets doen moet 

hij het eerst saven en moet ik 
het opnieuw openen en dan 

pas heb ik wat hij heeft gedaan 

Leerling 

11:58 *Docent praat* Docent 

12:27 Mamdouh is gewoon mijn 
dingen opnieuw aan het 

uitvinden 

Leerling 

12:38 Ik ben geen computer expert 
net als jij Jeroen 

Leerling 

12:39 Nee, ik heb gewoon letterlijk 
het huiswerk gemaakt en een 
beetje gekloot met dan ding.  

Leerling 

12:48 Ik elke les een beetje Leerling 

12:48 Ook buiten de lessen Leerling 

12:51 Dan heb ik nog een vraag, 
waarom is bij jou wel alles daar 

en bij mij niet? 

Leerling 

12:53 Bas, hoe moet ik dat weten? Leerling 

12:55 Ja, dat weet ik niet Leerling 

12:57 Dat boeit ook niet zo veel Leerling 

12:57 Nee, dat is het minst 
belangrijke van onze zorgen 

Leerling 

13:02 Doe is die, nee wacht, hij werkt 

wel maar ik weet niet of de run 
dit doet. Die QR-code, of die 
uiteindelijk  

Leerling 

13:09 Ja die werkte net niet, maar ik 
ga er vanuit dat hij het nu nog 
steeds niet doet 

Leerling 

13:13 Ja dit wil ik sowieso graag een 
keer uitprinten en na 20 
minuten is dat wel gefixt 

Leerling 

13:30 Else.. dit is belangrijk.. spatie 
spatie spatie.. de message..  

Leerling 

14:04 Oh waar is dit ding van? Oh 
van de rletters 

Leerling 

14:24 Oke, kijk, nu hebben we hem 
jongens, ik heb het allemaal 
mooi gemaakt. 

Leerling 

14:39 Let’s go, met mijn telefoon. 
Kijk het kan niet meer 

Leerling 
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14:43 Ja je kan ook namelijk Expo ff 
kijk dan kan je xxxx  

Leerling 

14:53 Rustig aan rustig aan Leerling 

15:08 Oke, bas wat is het account? 
Wisd 

Leerling 

15:11 Wisd en dan streepje chatbot Leerling 

15:18 Lukt het? Laat is zien wat jullie 
gemaakt hebben 

Docent 

15:21 Nou, dit is nu de chatbot..  Leerling 

15:26 En hebben jullie het ook al op 

de telefoon? 

Docent 

15:29 Nee want we kunnen niet QR-
codes scannen vanaf nu, dus je 

moet helemaal inloggen enzo. 
Er staat hier ‘ as of march.. ‘ oh 
nee wacht hij scant gewoon de 

QR-code niet 

Leerling 

16:07 Wat is het wachtwoord Bas? Leerling 

16:11 Moet je echt inloggen? Leerling 

16:11 Ja hij zegt toch QR-code doet 

het niet, dus 

Leerling 

16:16 Ja als je gewoon had opgelet 
toen we dat zeiden Bas 

Leerling 

16:46 Oke wat moet je typen, toch 
gewoon rletters?  

Leerling 

16:50 Rletters, tussen haakjes  Leerling 

16:58 Zit je wel in het goede ding te 

doen? 

Leerling 

17:00 Ja bot.. we hebben er maar 1 Leerling 

17:04 Bas heeft waarschijnlijk het 

verkeerde gedaan. Oke.. wisd 

Leerling 

17:22 Oke, scan de QR-code Leerling 

17:22 Die doet het niet Leerling 

17:34 Jeroen save hem is, dan kan ik 

kijken of ik bij mij wel QR-
codes kan scannen 

Leerling 

17:59 Scan QR code.. ja hier, ik heb 

hem  

Leerling 

18:05 Doet hij het op jou.. Leerling 

18:08 Ja maar dat werkt niet.. Leerling 

18:08 Wat moet ik..  Leerling 

18:14 Ja probeer nog maar eventjes Leerling 

18:14 Ja het is niet dat het wat uit 
maakt 

Leerling 

18:17 Wat, de app is gecrashed? Leerling 

18:40 Ja hij werkt Jeroen, kijk Leerling 

18:45 De letter g is fout.. Leerling 

18:49 Maar, moet je nu beginnen 
met  

Leerling 

18:51 Wat? Nee. Leerling 
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19:11 Hij doet het gewoon Leerling 

19:14 Wow, dat is heel sick Leerling 

19:24 Ja we willen nu nog de 

pogingen toevoegen, want die 
staan nog niet in de snack. 
Uhm, en ja is hebben we nog 

niet zo ver vooruit gedacht 

Leerling 

19:41 Weet je wat bijvoorbeeld vet 
zou zijn, is als je klaar bent dat 

hij dan vraagt, hey wil je nog 
een woord spelen, of dat je 

dan  

Stefan 

19:48 Ja maar dan moeten we heel 
veel woorden in dat ding 

invoeren 

Leerling 

19:52 Je hoeft er dan maar 3 of 4 te 
doen 

Stefan 

19:56 Ja precies, ah ha Leerling 

19:58 *Stefan legt uit* Stefan 

20:12 Ja, daar dachten wij ook aan, 
uhm, maar ja we weten niet 

hoe we random letters moeten 
doen die dan ook nog een 
woord vormen 

Leerling 

20:22 *Stefan geeft tips* Stefan 

20:32 Uhm, Jeroen, hij zegt niet van 
je hebt nog zoveel pogingen 

Leerling 

20:32 Nee dat is toch het hele punt 

Bas dat moeten we toch nog 
doen 

Leerling 

20:42 Ja precies Leerling 

20:54 Ja maar ik was al klaar dus was 
niet zo erg 

Leerling 

21:05 Hoezo kan je niet scrollen. Je 
kan toch gewoon 1 letter goed 

doen 

Leerling 

21:43 Ja, dat is wel heftig Leerling 

21:50 Ja, dat wist ik. Dan gaan we nu 

even de pogingen toe voegen 
en als dat allemaal werkt.. 

Leerling 

22:11 Mamdouh, je telefoon staat nu 

te trippen 

Leerling 

22:37 Een is gewoon, het is een 
gelijkheid 

Leerling 

22:45 Wat is 9/4 Leerling 

22:46 9/4 twee eenvierde Leerling 

23:11 Console. En dan pogingen. Dat 
zit er dan ook dus niet bij. 

*Leest code op en mompelt*  

Leerling 

24:11 Heeft hij nou automatisch? Leerling 

24:12 Geen idee Bas Leerling 
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24:12 Ik krijg nu ook de code Leerling 

24:55 Oke, het werkt nu totaal niet 

meer 

Leerling 

25:09 Oh hij mag natuurlijk ook niet 
console.log zeggen, ja zo. 

Leerling 

25:26 Mevrouw, uhm, op een schaal 

van 1 tot verpest hebben we 
het toch echt verpest 

Leerling 

25:34 Wat heb je allemaal 

toegevoegd? 

Docent 

25:36 Var pogingen en toen stopte 
het al 

Leerling 

25:41 *Docent legt uit* Docent 

26:05 En bij die i ook dan? Want net 
met var letters daar had hij 
geen problemen mee. Plus dit 

hebben we nu toegevoegd, 
pogingen, pogingen – en 

pogingen + pogingen en deze if 
en verder hebben we niks 
toegevoegd 

Leerling 

27:16 Pogingen is not defined.. 
pogingen = 12? 

Leerling 

27:20 Het is this.pogingen denk ik Stefan 

27:24 *Docent legt uit* Docent 

27:43 Oh, zo. This.pogingen. Leerling 

28:14 Nu doet hij het gewoon? Leerling 

28:24 Mamdouh, ik heb je tellie 
nodig 

Leerling 

28:26 Is goed Leerling 

29:08 Oh, leuk, goed bezig! Docent 

29:08 Ja Leerling 

29:12 Waarom doet hij dan nou nog 

steeds als je een woord 
geraden hebt en dat ie dan 
opnieuw, dan heb je een letter 

goed, dat hij dan.. 

Leerling 

29:20 Wat? Leerling 

29:23 Dat als je het woord goed hebt 

dat je daarna opnieuw 
probeerd en dat je dan een 
letter goed hebt en dat je dan 

opnieuw dingen kan invullen. 
Is dat nog steeds? 

Leerling 

29:32 Nee Leerling 

29:39 Ja, dat je een functie. Ja 

precies, maar dat is niet heel 
moeilijk denk ik, want dat is 

gewoon, yes. Ja meer woorden 

Leerling 

29:58 En dat hij automatisch een 
volgend woord doet 

Leerling 
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30:21 Hoe kan ik hem zeggen dat als 
die, if, message = letters, telt 

dat gewoon 

Leerling 

30:32 Ja precies, this letters punt 
join. En dan zonder die 

dingetjes 

Leerling 

30:40 Hij gaat nog steeds in de min Leerling 

30:45 Ja klopt Leerling 

30:59 Oke, mamdouh, zit je er nou 

in? 

Leerling 

31:00 Ik moet hem ff opnieuw 
openen. 

Leerling 

31:04 Oh dat is wel een nadeel Leerling 

31:07 Ja ik open hem wel ff opnieuw Leerling 

31:14 Het ding is, jij zegt ik zit er nog 
steeds in maar  

Leerling 

31:24 Dat wat je had veranderd dat 

zit er niet direct bij dus dan 
moet ik hem opnieuw openen.  

Leerling 

31:26 Ja dan doe je dat Leerling 

31:35 Else if letters.join *meer 
gemompel* 

Leerling 

32:06 Dat klopt, ik heb hiervan 

gekopieerd en vulletters stond 
daar 

Leerling 

32:09 Oohhh, oke dan zou ik.. Leerling 

32:42 Probeer is, vul hem is opnieuw 

in 

Leerling 

32:51 Ja, oke, je moet wel ff opnieuw 
doen 

Leerling 

33:05 Kun je wat laten zien jongens? Docent 

33:28 Stuur is gewoon een keer niks.. 
gewoon niks..  

Leerling 

33:32 Oh als je niks invult, dan vul je 

letters in,  

Leerling 

33:35 Oh ja dit is nog steeds galgje 
dit? 

Docent 

33:35 Ja  Leerling 

33:42 En als je twee letters invult Leerling 

33:42 Ja dan telt hij niet, tenzij je het 
hele woord invult, dan vind hij 

dat ook goed nu 

Leerling 

33:56 11 pogingen is echt galgje, of 
eigenlijk 12 

Leerling 

34:11 Maar kijk als we te vaak fout 
hebben dan komen we in de 
min 

Leerling 

34:12 Ja maar.. Ja dat doet hij ook 
maar je kunt daarna gewoon 
nog letters invullen, we 

hebben nog niet de reset 

Leerling  
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functie. Maar hij zegt wel, je 
hebt verloren, het woord was. 

Ja precies en dan kom je op 
min pogingen uit, maar dat is 
opzich niet een groot 

probleem 

34:50 Hier zegt ie dan hier doe je dan 
de letters, en hier de plek waar 

de letters komen, en dan heb 
je hier pogingen staan, en we 

kunnen dan ook 2, dan ben je 
heel snel uitgespeeld. En hier 
zeg je dan uh de rletters, dus 

dan raad je de letters, dat is 
dus de message die je stuurt. 
Uhm en dan de goede gok is 

dan in principe niet waar, en 
hij hoeft dan ook niks meer te 

raden, en dan maak je een for-
loop aan, en dan zeg je als een 
van deze letters hetzelfde is als 

de message, dan is goede gok 
wel waar, want dan heb je 
goed gegokt, en als deze letter 

gelijk is aan, of als één van 
deze letters, of een van deze 

streepjes nog steeds een 
streepje is dan moet je dus ook 
nog meer raden. En hier heb je 

gewoon wat je moet doen als 
goedegok gok waar is, wat je 

moet doen als meer te raden 
niet waar is enzovoort 
enzovoort.  

Leerling 

36:06 Heb je voor je gevoel de 

variabele goede namen 
gegeven? 

Docent 

36:07 Ja, best wel denk ik Leerling 

36:10 Ja, dit is handig he Docent 

36:17 Best goed hoe ver ze al zijn 
gekomen toch 

Docent 

36:19 Ja, zeker Docent 

36:22 Ja hoever ze ook zijn gekomen, 
hè Bas? 

Leerling 

36:24 Snap je het wel Bas? Docent 

36:26 Ja, grotendeels, ik zou het niet 

zelf kunnen maar ik snap het 
wel 

Leerling 

36:33 Probeer dan een klein stukje 

op jezelf te nemen Bas, 

Docent 
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bijvoorbeeld het toevoegen 
van extra woorden of  

36:48 En dit moeten we gewoon niet 
aanraken toch? Dit gedeelte 

Leerling 

36:56 *Docent legt uit* Docent 

37:18 Ohh, oke Leerling 

37:32 Als we hier nou een 
hoofdletter in zetten zou die 
het ook niet doen? 

Leerling 

37:32 Ja, dat weet ik eigenlijk niet, 

dan kan je is proberen. Nee, 
dan denk ik inderdaad dat hij 

het niet doet 

Docent 

37:43 Ja, want als hij het allemaal 
naar kleine letters veranderd.. 

Leerling 

38:16 Nee nee nee, want hij doet nu 

de tweede e 

Leerling 

38:34 Het is echt leuk om onmogelijk 
te maken. 

Leerling 

38:41 Yes, uhm, oke, oke, letters in.. 
*gemompel*  

Leerling 

39:00 Hoe gaan we dat doen? Leerling  

39:04 Ho hij is aan het bewegen, oh 

nee dat ben jij 

Leerling 

39:22 Nee het ligt aan playcode, uhm 
zullen we is een ander woord 

doen? 

Leerling 

39:28 Weet ik, maar dat boeit echt 
niks 

Leerling 

39:32 Wel Leerling 

39:33 Nee, gast jouw vragen en 
suggesties zijn echt gewoon 

nog nuttelozer dan de 
gemiddelde dwerg 

Leerling 

39:58 Wat nou als jij eens gaat 

programmeren dat je niet een 
woord hebt? Ja, dus niet alleen 
endeldarm maar ook een 

ander woord. Ja OOK.  

Leerling 

40:06 Ja? Ga je dat doen? Leerling  

40:08 Ik doe dat Leerling 

40:15 Oke, ja, Mamdouh gaat dat 

doen en wat ga jij doen? Uhm 
wat zouden we er nog meer in 
kunnen doen? 

Leerling 

40:28 Ja dat hij vraagt, wil je galgje 
spelen 

Leerling 

40:35 Ga jij de reset functie 

oppakken en uitzoeken 

Leerling 

40:55 En niet console Leerling 

41:01 Oh ja ja ja, delete console Leerling 
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41:14 Uh, console.clear Leerling 

41:18 Hmm.. Leerling 

41:20 Oke, mijn device is connected Leerling 

41:26 Kijk, Mamdouh Leerling 

41:38 Wacht je kan gewoon de 
messages eronder typen 

Leerling 

41:52 We hebben niks in de console. Leerling 

41:59 Letterlijk, 
console.log(message). Hij heeft 
in de 

Leerling 

42:00 Wacht eventjes Leerling 

42:19 Doe anders console.log en dan 
in de console.log clear 

Leerling 

42:28 Dan zeg ik dan zeg ik gewoon 

het woord clear 

Leerling 

42:29 Nee want dan kijk dan staat er, 
niet die haakjes 

Leerling 

42:35 Ohh ohh Leerling 

42:41 Welke had je nou? Dat zijn de 
verkeerde haakjes 

Leerling 
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Bijlage G: Tijdsplan onderzoek 
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