
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging 

 

Masterclass   Computational Thinking              
Pabo Emmen 
woensdag 29 november 2017 

Graag nodigen wij u uit voor de 

Masterclass Computational 

Thinking die plaatsvindt op 

woensdag 29 november 2017. 

Computational Thinking is een 

21e eeuwse vaardigheid. Dit is 

meer dan programmeren en 

digitale geletterdheid. 

Computational Thinking beschrijft 

een denkproces, een set mentale 

vaardigheden die je in staat stelt 

om complexe problemen op te 

lossen. Hoe dit vorm kan krijgen 

binnen het STEAM concept op de 

basisschool komt aan de orde in 

zowel theorie als praktijk. 

Science 

Technology 

Engineering 

Arts 

Mathematics 

Opgeven voor de masterclass kan via: 

nicolien.oosting@stenden.com 

 
Programma 

13.00 uur Inloop   

13.30 uur  Opening  

13.45 uur  Lezing Pauline Maas 

14.30 uur  Workshopronde 1 

15.45 uur  Workshopronde 2 

16.45 uur  Afsluiting met een hapje &  

drankje 

 

Locatie 

Stenden Hogeschool Emmen,  
Van Schaikweg 94,  Emmen 

mailto:nicolien.oosting@stenden.com


Aanbod workshops 

  

Onderbouw: Co-de-Rups & Bee-Bot Anouk Mensink 

   Tandwielen   Studenten minor STEAM  

Middenbouw: Scratch junior   Cobie van de Ven 

   Stroomcircuit   Studenten minor STEAM 

Bovenbouw: Microbit   Pauline Maas 

   Stop-Motion-filmpje  Jovan Avramoski  

 

Uit bovenstaand aanbod kunt u twee workshops kiezen.                

U kunt uw keuze maken bij binnenkomst, per workshop maximaal 17 deelnemers. 

 

 Voorstellen workshopleiders 

 

  

  Pauline Maas 

Pauline Maas heeft een achtergrond in de ICT en is momenteel docent ICT in het makerslab.      
Vanuit haar ervaring kwam ze erachter hoe waardevol coderen binnen het onderwijs kan  
zijn. Niet omdat Pauline zou willen dat iedereen een carrière in de ICT begint, maar vooral 
omdat je door middel van coderen zoveel verschillende vaardigheden aan kan leren. 

Als docente in het Speciaal Onderwijs zet ze leerlingen het liefst aan het werk: je leert het              
beste hoe iets werkt, als je het zelf gaat doen, is haar uitgangspunt.  Pauline is praktisch          
ingesteld en gaat graag op zoek naar creatieve oplossingen. Ze geeft gastlessen techniek                  
en media aan scholieren en verzorgt al ruim tien jaar lezingen over digitaal knutselen en 
programmeren. Haar motto, je gaat met iets naar huis wat je morgen in je klas kan doen. 

Pauline Maas schreef een aantal boeken oa over gamemaker en ontwikkelde lesmateriaal    
en educatieve spellen speciaal om kinderen te laten nadenken over hun mediagebruik.         
Ze is medeauteur van het boek ’OnderWIJS met ICT’ en heeft ze meegewerkt aan projecten 
als: Sociaal met Media, ABC poster en recent DigiDuck. In 2015 verscheen haar nieuwste 
boek ‘Codeklas’ met 40 tools om aan de slag gaan met programmeren. 

In Januari 2018 komt haar nieuwe boek Microbit101 uit, met 101 projecten om te maken met 
de Microbit (een minicomputertje). 

Pauline geeft de lezing Microbit en verzorgt een workshop Microbit. 

 

  



   

 Cobie van de Ven   

Cobie van de Ven is ruim 35 jaar werkzaam geweest als           

groepsleerkracht in het basisonderwijs. Daarvan 10 jaar als                        

ICT-coördinator. Bezuinigingen inspireerden haar in mei 2010            

om het onderwijs te verlaten en een zelfstandig bedrijf te beginnen.              

Ze is organisaties, instellingen en bedrijven van dienst met haar             

werkervaringen als leerkracht, ICT-er, iCoach, geluidstechnicus,             

websitebouwer, fotograaf, animator en filmer. Cobie geeft een            

workshop werken met Scratch Junior. 

  

     Jovan Avramoski     

Jovan is theaterdocent, cameraman, theatermaker,   

regisseur en acteur. Sinds 2013 is hij begonnen als   

zelfstandig ondernemer in de theaterbranche. Door     

heel Nederland is hij actief op scholen en kunstcentra      

met het geven van theaterworkshops.  Hij werkt vanuit         

de belevingswereld van de deelnemer en koppelt dit     

naar een maatschappelijk thema. Op speelse, energieke   

maar doelgerichte wijze geeft hij een workshop     

stop-motion-filmpjes maken. 

 

  Anouk Mensink   

Anouk is in 2017 op Pabo Emmen afgestudeerd. Onderwerp         

van haar eindscriptie was programmeren met kleuters.                

Tijdens haar LIO heeft ze ruime ervaring opgedaan met de      

inzet van Bee-Bot en Co-de-Rups waarbij meetkundedoelen en              

Computational Thinking hand in hand zijn gegaan. Met haar              

scriptie heeft Anouk de OKE-prijs 2017 van  Ondernemerskring    

Emmen gewonnen. Ervaar in haar workshop zelf de activiteiten          

die je in de klas kunt uitvoeren.  

  

 
Studenten minor STEAM   

Sinds 2013 heeft Pabo Emmen het profiel Wetenschap & 

Technologie. Naast profilering in het curriculum is een minor W&T 

ontwikkeld, STEAM. In het vierde jaar kunnen pabostudenten         

kiezen om deze minor te volgen in Emmen. In de minor STEAM 

specialiseren studenten zich tot Wetenschap & Technologie 

ambassadeur voor het basisonderwijs. Studenten van de STEAM      

minor 2017 geven u in een workshop inspiratie en voorbeelden om 

tandwielen en stroomcircuits in te zetten in de klas. 

   

  

 


