8. Toolkit Geef IT Door special Programmeren
Beste ICT-professional,
Hartelijk dank voor je interesse in deelname aan de Geef IT Door special Programmeren. Dit
document biedt je achtergrondinformatie, tips en een tweetal online lesprogramma’s waar
je gebruik van kunt maken tijdens de gastles, zowel op de computer als op je smartphone.

Waarom Programmeren?
Programmeren doe je door middel van code. Je kunt er alles mee maken. Achter iedere
interactie tussen mens en computer schuilt code. Of je nu een app bouwt, een simulatie
maakt van het sterrenstelsel of, zoals Mark Zuckerberg van Facebook, sociale interactie wilt
revolutioneren. Code is overal. Terwijl technologie een steeds grotere rol speelt in ons
dagelijks leven, is er slechts een kleine groep mensen die bepaalt hoe, waarvoor en op welke
manier we technologie gebruiken. Maar we kunnen allemaal meer met technologie dan
alleen ‘liken’ en ‘sharen’. Met code kunnen we onze grootste dromen tot leven brengen: je
kunt er alles wat je maar kunt bedenken mee maken! In 2015 is er een tekort van 900.000
ICT-professionals in Europa. Bovendien spelen 21e-eeuwse vaardigheden in veel beroepen
een steeds belangrijkere rol. Programmeren leert je logisch en gestructureerd denken en
laat je begrijpen hoe technologie werkt; belangrijke vaardigheden om met technologische
innovaties om te kunnen blijven gaan. De wereld van code is kansrijk, creatief en barst van
de gepassioneerde makers.

Tips voor een succesvolle gastles
1. Vertel over je beroep
Een game-ontwikkelaar kan laten zien wat er bij het maken van een game komt kijken. Een
ICT-er die werkzaam is in een ziekenhuis kan vertellen over hoe belangrijk technologie is
voor het genezen van mensen. Een directeur van een bewakingsbedrijf kan spannende
technologie-geheimen onthullen. Overal zijn programmeurs nodig, en er zijn volop beroepen
waar je kinderen enthousiast voor kunt maken.
2. Geef een les over de toekomst
Je hoeft niet per se met code aan de slag te gaan, je kunt leerlingen ook laten nadenken over
de wereld en hoe die er over tien jaar uit ziet. Wat kunnen leerlingen bijdragen? Hoe kunnen
ze met techniek de wereld veranderen? Het lesprogramma Internet in 2025 kan ter
inspiratie dienen. De les is gratis te bekijken en in eerste instantie gemaakt voor kinderen
van 7-12 jaar. Het is echter ook interessant om te kijken hoe tieners hierover denken!
3. Geef een les programmeren
Op de volgende 2 pagina’s vindt je een tweetal online lesprogramma’s, If This Then That en
App Inventor, die geschikt zijn voor het geven van een gastles van 1 uur op het Voortgezet
Onderwijs. Beide lesprogramma’s zijn zowel op een tablet, PC of mobiel uit te voeren, maar
vragen wél een degelijke voorbereiding. Hierover geven we je tips, maar we raden ook aan
dat je de gastles goed voorbereidt door je te verdiepen in de lesprogramma’s.
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Optie 1: If This Then That
Doel: Het doel van de les is leerlingen een basisinzicht te
geven in wat programmeren is. Ook leren ze dat ze diensten
gerichter kunnen gebruiken, en dat ze met behulp van
programmeren iets kunnen bereiken dat voor hen zelf
relevant is. IFTTT is een simpele tool die leerlingen helpt
diensten aan elkaar te koppelen, zonder dat ze zelf in de
gaten hebben dat ze aan het programmeren zijn.

Leerdoelen:







Ze leren een probleem op te
knippen in kleine stukjes.
Ze maken kennis met een aantal
programmeerprincipes zoals
input, output en condities.
Ze krijgen inzicht in de manier
waarop apparaten en diensten
het internet gebruiken om
onderling te communiceren.
Ze leren dat je technologie naar
je eigen hand kunt zetten zodat
je op een manier kunt werken
die voor jou interessant is.

Instructie: het is belangrijk de
programmeerles goed voor te bereiden
en af te stemmen met de docent. Een
instructie voor het gebruiken van If This
Then That kun je vinden op pagina 11
en 12 van de Codeweek toolkit, deze is
te downloaden op codeweek.nl.
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Optie 2: MIT App Inventor
Doel: Het doel van App Inventor is beginners op een innovatieve en frisse manier in
aanraking te laten komen met de wereld van programmeren en het bouwen van apps. Het
maakt van het complexe taal en tekst-gebaseerde coderen een visueel gemakkelijk te
volgende sleep en plak programma waarin je met blokken een app opbouwt. Door deze
aantrekkelijke interface is zelfs iemand met weinig gevoel voor de basisbeginselen van
programmeren in staat om volledig
functionerende apps te bouwen in een uur of
minder.

Leerdoelen:



Ze leren niet alleen gebruikers van technologie te zijn, maar ook
producerend/creatief bezig te zijn met technologie.
Ze maken kennis met een aantal programmeerprincipes zoals input, output en
condities.

Instructie: een instructie voor het gebruiken van App Inventor vind je hier. App Inventor is
een cloud-gebaseerde tool wat betekent dat je apps direct in je browser kunt maken. De
website biedt verschillende manieren van ondersteuning. De software/dienst zelf is te
vinden op bovenstaande pagina. Je komt hier door op de website te klikken op de oranje
button “Create Apps” (zie afbeelding). Let op: vergeet niet de nodig voorbereidingen te
treffen. De instructie hiervoor vind je
hier.
Voor de gastles raden wij aan de 3
beginner apps te maken. Deze duren
ongeveer 1 uur en zijn daarna verder
uit te breiden en te delen met
vrienden. Deze 3 beginner apps
heten Talk to me, Ball Bounce en
Digital Doodle en zijn via tutorials en
downloadbare PDF-instructies op de
website te vinden.
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