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Stichting NIOC en de NIOC kennisbank 
 

Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van 

congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 

De stichting NIOC neemt de archivering van de resultaten van de congressen voor zijn rekening. 

De website www.nioc.nl ontsluit onder "Eerdere congressen" de gearchiveerde websites van 

eerdere congressen. De vele afzonderlijke congresbijdragen zijn opgenomen in een kennisbank 

die via dezelfde website onder "NIOC kennisbank" ontsloten wordt. 

 

Op dit moment bevat de NIOC kennisbank alle bijdragen, incl. die van het laatste congres 

(NIOC2023, gehouden op donderdag 30 maart 2023 jl. en georganiseerd door NHL Stenden 

Hogeschool). Bij elkaar bijna 1500 bijdragen! 

 

We roepen je op, na het lezen van het document dat door jou is gedownload, de auteur(s) 

feedback te geven. Dit kan door je te registreren als gebruiker van de NIOC kennisbank. Na 

registratie krijg je bericht hoe in te loggen op de NIOC kennisbank. 

 

 

Het eerstvolgende NIOC zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in 2025 en wordt dan 

georganiseerd door Hogeschool Windesheim. Houd onze website (www.nioc.nl) in de gaten. 

 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling rond Stichting NIOC en de NIOC kennisbank, 

schrijf je dan in op de nieuwsbrief via 

www.nioc.nl/nioc-kennisbank/aanmelden nieuwsbrief 
 

Reacties over de NIOC kennisbank en de inhoud daarvan kun je richten aan de beheerder: 

R. Smedinga kennisbank@nioc.nl. 

Vermeld bij reacties jouw naam en telefoonnummer voor nader contact. 



Activerende didactiek met praktische 'unplugged' werkvormen 

Martin Bruggink en Renske Smetsers

NIOC, 6 maart 2018

www.informaticaunplugged.nl



Slim tellen

Powerpoint

http://www.informaticaunplugged.nl/de-werkvormen/leren-tellen/



Programma

Werkvormen ervaren (afhankelijk van de tijd):

1. Slim tellen: http://www.informaticaunplugged.nl/de-werkvormen/leren-tellen/

2. Sorteren met kaarten: http://www.informaticaunplugged.nl/de-werkvormen/sorteren-met-
kaarten/

3. Stadsgids en paardensprong: http://www.informaticaunplugged.nl/de-werkvormen/stadsgids-en-
paardensprong/

4. Modderdorp: http://www.informaticaunplugged.nl/de-werkvormen/modderdorp/

5. Geheimen delen: http://www.informaticaunplugged.nl/geheimen-delen/



Wat zijn unplugged werkvormen?

Activerende werkvormen waarbij leerlingen denken, redeneren en onderzoeken over informatica-
concepten zonder gebruik te maken van de computer en zonder zich te verliezen in technische details.



Waarom unplugged werkvormen?

• De nadruk ligt meer op de concepten i.p.v. de technische details. [7] [9]

• De werkvormen bieden kansen om nieuwe onderdelen uit het vernieuwde examenprogramma in 
de bovenbouw te behandelen (zie volgende dia).

• De werkvormen werken activerend, en stimuleren samenwerking tussen leerlingen.[8]

• De leerlingen vinden het vaak leuk. [4] [7] [9]

• Uit recentelijk onderzoek blijkt dat leerlingen die met unplugged lessen beginnen in plaats van 
meteen te programmeren, meer zelfvertrouwen hebben in hun begrip over 
programmeerconcepten en met meer gemak nieuwe constructies gebruiken bij het 
programmeren. [1]

• Redeneren over algoritmes, in tegenstelling tot alleen coderen, spreekt een bredere groep 
leerlingen aan (ook meisjes en EM/CM profielen). [2] [3] [4]



Sorteren met kaarten

Powerpoint

http://www.informaticaunplugged.nl/de-werkvormen/sorteren-met-kaarten/



Koppeling met het vernieuwde examenprogramma

• Algoritmen (sorteren, zoeken, minimal spanning tree)

• Automaten

• Datastructuren (bomen, grafen)

• Diverse programmeerconcepten

• Gegevensrepresentatie (bitmap, vector graphics, compressie)

• Security (encryptie)

• Logica

• Netwerken (sorteren, deadlock, PageRank)



Koppeling met digitale geletterdheid / Computational Thinking

• Algoritmes en procedures

• Diverse programmeerconcepten

• Abstractie

• Netwerken / Internet



Stadsgids en paardensprong

Powerpoint

http://www.informaticaunplugged.nl/de-werkvormen/stadsgids-en-paardensprong/



Modderdorp

Powerpoint

http://www.informaticaunplugged.nl/de-werkvormen/modderdorp/



Geheimen delen

Powerpoint

http://www.informaticaunplugged.nl/geheimen-delen/



Vandaag ervaren, morgen toepassen in de les

Beschikbaar op de website:

• Lesbrief (tijdsduur, inhoudelijk info, koppeling examenprogramma, koppeling computational 
thinking skills, benodigdheden)

• Powerpoint presentaties (te gebruiken in de les)

• Benodigde lesmateriaal (printbaar)

www.informaticaunplugged.nl



Vragen / feedback / opmerkingen



Bronnen

• Computing Without Computers, A Gentle Introduction to Computer Programming, Data Structures 
and Algorithms, Version 0.15, February, 2014, 
https://teachinglondoncomputing.files.wordpress.com/2014/02/booklet-cwc-feb2014.pdf

• CS Unplugged – Informatica zonder draadjes, www.csunplugged.nl

• CS Unplugged – Computer science without a computer, www.csunplugged.org

• www.csfieldguide.org.nz

• code.org

• www.cs4fn.org

• www.beverwedstrijd.nl / www.bebraschallenge.org

• The Royal Institute of Great Brittain (www.rigb.org), Christmas 
Lectures: http://www.rigb.org/christmas-lectures
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