
1	
	

Computational Thinking 
Hylke	H.	Faber,	Richard	P.	Doornbos	en	Menno	D.	M.	Wierdsma	

	

Binnen	het	onderwijs	willen	we	leerlingen	voorbereiden	op	deelname	aan	een	snel	veranderende	
samenleving.	Daarom	is	het	noodzakelijk	dat	het	onderwijs	mee	verandert	en	zich	aanpast	aan	de	
eisen	van	een	nieuwe	tijd.	Computers	en	de	informatie-	en	communicatie	technologie	zijn	niet	meer	
weg	te	denken	uit	onze	huidige	samenleving.	Daarom	wordt	ook	de	aandacht	voor	het	ontwikkelen	
van	ICT	vaardigheden	in	het	onderwijs	steeds	groter	(Platform	Onderwijs2032,	2016;	SLO,	2014).	

Verschillende	instanties	dringen	aan	op	het	onderwijzen	van	computational	thinking	(CT)	in	het	
primair	onderwijs,	zoals	het	SLO,	Kennisnet	en	Platform	Onderwijs2032.	Er	wordt	geschreven	over	CT	
in	een	publicatie	van	het	SLO	(2014):	naar	aanleiding	van	het	rapport	Digitale	geletterdheid	in	het	
voortgezet	onderwijs	van	de	KNAW	(2012)	noemt	SLO	de	noodzaak	voor	aandacht	voor	digitale	
vaardigheden.	CT	vormt	een	onderdeel	van	deze	digitale	vaardigheden.	

CT	wordt	tevens	genoemd	door	het	Platform	Onderwijs2032.	Deze	organisatie	levert	een	advies	
aan	het	ministerie	van	Onderwijs,	Cultuur	en	Wetenschap	over	de	inhoud	van	het	
onderwijscurriculum	van	de	toekomst	(Platform	Onderwijs2032,	2016).	Om	dit	te	bereiken	zijn	er	
verschillende	maatschappelijke	dialogen	met	onder	andere	leerkrachten,	leerlingen,	ouders,	
schoolleiders	en	betrokken	organisaties	geweest.	Dit	heeft	geleid	tot	het	in	begin	2016	uitgebrachte	
eindadvies.	In	dit	eindadvies	staat	het	volgende	over	computational	thinking	geschreven:	

Computational	thinking	richt	zich	op	de	vaardigheden	om	problemen	op	te	lossen	waar	veel	
informatie,	variabelen	en	rekenkracht	voor	nodig	zijn.	Het	gaat	om	een	verzameling	
denkprocessen,	zoals	logisch	redeneren,	patroonherkenning	en	systematisch	denken	(Onderwijs	
Platform2032,	2016,	p.	34).	

Naast	deze	aandacht	voor	CT	vanuit	het	Platform	Onderwijs2032	zijn	ook	verscheidene	academici	
het	erover	eens	dat	CT	een	belangrijke	vaardigheid	is	waar	kinderen	in	de	toekomst	gebruik	van	
zullen	maken	(Barr	&	Stephenson,	2011;	Grover	&	Pea,	2013;	Kafai	&	Burke,	2013;	Voogt,	Fisser,	
Good,	Mishra,	&	Yadav,	2015;	Wing,	2008).	De	meeste	onderzoekers	omschrijven	CT	als	een	manier	
van	denken	waarmee	de	computer	ingezet	kan	worden	bij	het	oplossen	van	problemen.	Zodoende	
dient	CT	als	een	vergroting	van	het	probleemoplossend	vermogen	van	kinderen.	

Ondanks	al	deze	aandacht	voor	CT	vanuit	het	onderwijs	en	de	wetenschap	blijft	het	nog	
onduidelijk	wat	er	precies	verstaan	wordt	onder	CT.	Er	is	overeenstemming	over	de	noodzaak	van	
onderwijzen	van	CT,	maar	welke	aspecten	precies	deel	uitmaken	van	CT	is	onduidelijk.	Verschillende	
instanties	en	onderzoekers	geven	elk	een	eigen	definitie	van	de	term.	In	dit	artikel	zal	gezocht	
worden	naar	een	bruikbare	en	goed	omschreven	definitie	van	CT.	

	

Wat is Computational Thinking? 
Hoewel	de	term	Computational	Thinking	pas	sinds	2006	(Wing,	2006)	gebruikt	wordt,	is	er	eerder	

al	onderzoek	gedaan	naar	hoe	de	computer	op	een	educatieve	en	didactisch	verantwoorde	manier	
gebruikt	kan	worden	in	het	basisonderwijs.	
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Programmeren in 1980 
In	1980	schreef	Seymour	Papert	over	het	onderwijzen	van	programmeren	aan	kinderen	op	de	

basisschool	(Papert,	1980).	Hierbij	noemde	hij	de	meerwaarde	van	het	kunnen	programmeren	van	de	
computer.	Programmeren	doet	volgens	Papert	een	beroep	op	de	metacognitieve	vaardigheden	van	
kinderen.	Omdat	kinderen	rekening	moet	houden	met	de	manier	waarop	een	computer	‘denkt’,	
leren	ze	ook	over	de	manier	waarop	zij	zelf	denken:	

I	began	to	see	how	children	who	had	learned	to	program	computers	could	use	very	concrete	
computer	models	to	think	about	thinking	and	to	learn	about	learning…	(Papert,	1980,	p.	23)	

Een	concreet	voorbeeld	hiervan	is	dat	kinderen	leren	dat	het	maken	van	fouten	een	stap	is	in	het	
proces	van	het	komen	tot	een	juiste	oplossing.	Papert	legt	de	link	met	het	verhelpen	van	
programmeerfouten	in	een	programma.	Het	verbeteren	van	deze	fouten	is	een	belangrijk	onderdeel	
van	het	proces	van	programmeren.	Door	op	deze	manier	naar	fouten	te	kijken	kunnen	deze	
geïnterpreteerd	worden	als	waardevolle	leermomenten	in	plaats	van	situaties	die	vermeden	moeten	
worden.	Dit	kan	waardevol	zijn	voor	kinderen	die	bang	zijn	voor	het	maken	van	fouten.	

In	zijn	boek	schrijft	Papert	over	‘mechanical	thinking’,	de	manier	waarop	machines	stapsgewijs	
instructies	opvolgen.	Deze	manier	van	denken	zou	voor	mensen	ook	waardevol	zijn.	In	sommige	
situaties	kan	het	van	pas	komen	om	stapsgewijs	te	kunnen	denken.	Hoewel	de	term	computational	
thinking	ten	tijde	van	het	boek	van	Papert	nog	niet	bestond,	zijn	er	delen	van	wat	we	nu	verstaan	
onder	CT	die	aansluiten	bij	wat	Papert	‘mechanical	thinking’	noemt.		

	

Op zoek naar een definitie van Computational Thinking 
Tegenwoordig	spreekt	men	van	computational	thinking,	een	term	die	door	Jeannette	M.	Wing		

geïntroduceerd	is	(Wing,	2006).	Ze	omschrijft	CT	als	een	manier	om	problemen	op	te	lossen	waarbij	
gebruik	gemaakt	wordt	van	denk-	en	werkwijzen	uit	de	informatica.	Zoals	genoemd	in	de	inleiding	is	
er	tot	op	heden	geen	eenduidige	definitie	van	CT.	

Computing	At	School	(CAS)	is	een	vereniging	die	zich	bezighoudt	met	het	ontwikkelen	van	
lesmateriaal	voor	het	vak	informatica	in	Engeland,	waar	programmeren	sinds	2014	deel	uitmaakt	van	
het	nationaal	curriculum	(Csizmadia	et	al.,	2015).	Naast	het	ontwikkelen	van	concreet	lesmateriaal	
heeft	deze	organisatie	een	bijdrage	geleverd	aan	het	omschrijven	van	CT.	CAS	beschrijft	CT	als	het	
denken	over	problemen	op	een	manier	waarbij	de	computer	een	bijdrage	kan	leveren	aan	de	
oplossing.	Deze	vaardigheid	kan	gezien	worden	als	een	verzameling	van	de	volgende	zes	
denkprocessen:		

	

1. Logisch	redeneren,	het	voorspellen	en	analyseren	van	situaties.	
	

2. Algoritmes,	een	reeks	korte	en	strikt	omschreven	instructies	die	steeds	tot	hetzelfde	
resultaat	leiden.	
	

3. Decompositie,	het	opbreken	van	een	groot	probleem	in	kleine	delen.	
	

4. Abstractie,	het	verminderen	van	de	complexiteit	van	een	probleem	door	bepaalde	details	
achterwege	te	laten	en	te	focussen	op	de	belangrijkste	elementen.	
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5. Patronen	en	generalisatie,	het	herkennen	van	patronen	en	het	aanpassen	van	
oplossingen	aan	andere	situaties.	
	

6. Evaluatie,	het	nemen	van	beslissingen	op	basis	van	het	gevonden	resultaat.	
	

In	2012	schreven	Karen	Brennan	en	Mitchel	Resnick	over	een	opzet	voor	het	bestuderen	en	
beoordelen	van	de	ontwikkeling	van	CT.	In	dit	artikel	omschrijven	de	auteurs	CT	aan	de	hand	van	drie	
dimensies:	‘computational	concepts’,	‘computational	practices’	en	‘computational	perspectives’	
(Brennan	&	Resnick,	2012).	Deze	beschrijving	van	CT	staat	direct	in	verband	met	Scratch,	een	online	
programmeeromgeving	voor	kinderen	die	willen	leren	programmeren.	CT	kan	volgens	de	auteurs	
gebruikt	worden	om	de	ontwikkelingen	in	het	leren	met	behulp	van	Scratch	te	analyseren.	Onder	
‘computational	concepts’	verstaan	Brennan	en	Resnick	de	concepten	die	gebruikt	worden	tijdens	het	
programmeren,	waaronder	sequenties,	herhalingen,	parallellisme,	gebeurtenissen,	voorwaarden,	
bewerkingen	en	data.	‘Computational	practices’	omvatten	de	manier	waarop	kinderen	leren	
programmeren	met	Scratch,	zoals	de	manier	waarop	kinderen	een	programma	ontwerpen.	Dit	
gebeurt	door	steeds	kleine	elementen	toe	te	voegen	aan	het	programma	of	door	het	gebruik	van	
bestaande	opdrachtregels	in	programmeertaal	die	de	kinderen	op	het	internet	gevonden	hebben.	De	
‘computational	perspectives’	worden	beschreven	als	de	manier	waarop	het	programmeren	met	
Scratch	invloed	heeft	op	het	leven	van	de	kinderen.	Scratch	kan	bijvoorbeeld	gebruikt	worden	door	
kinderen	als	een	nieuwe	manier	om	zich	te	uiten	of	om	met	elkaar	te	communiceren.		

	In	2014	verscheen	een	interessant	artikel	over	de	kwestie	rond	de	definitie	van	CT.	Selby	en	
Woollard	(2014)	hebben	een	gehoor	gegeven	aan	de	oproep	naar	een	helder	omschreven	definitie	
van	de	term.	Ze	vergeleken	39	artikelen	met	een	verschillende	interpretatie	van	CT.	De	auteurs	
hebben	gekeken	naar	welke	termen	veelvuldig	uit	de	artikelen	naar	voren	kwamen	en	hebben	een	
afweging	gemaakt	over	welke	termen	volgens	hen	wel	of	niet	thuishoren	in	een	algemeen	geldende	
definitie	van	CT.	Uit	deze	analyse	zijn	7	termen	naar	voren	gekomen,	die	hieronder	genoemd	en	
uitgelegd	zullen	worden:	

	

1. Een	denkproces	
De	term	CT	beschrijft	een	denkproces.	CT	kan	gezien	worden	als	een	set	denkvaardigheden.	
Deze	mentale	vaardigheden,	die	hieronder	verder	uitgelegd	worden,	stellen	de	individu	in	
staat	om	complexe	problemen	op	te	lossen.	

	
2. Abstractie	

Abstractie	behelst	de	vaardigheid	van	het	weglaten	van	details	en	te	focussen	op	de	kern	van	
het	probleem.	Een	situatie	kan	vaak	beschreven	worden	in	meerdere	niveaus	van	abstractie.	
Door	slechts	op	één	abstractieniveau	te	focussen	wordt	het	probleem	overzichtelijker	en	
minder	complex,	omdat	de	details	van	de	onderliggende	niveaus	weggelaten	worden.		
Een	voorbeeld	hiervan	is	het	tekenen	van	een	bloemfiguur	dat	bestaat	uit	een	combinatie	
van	een	aantal	vierkanten.	Er	wordt	aangenomen	dat	het	tekenen	van	een	vierkant	bekend	
is,	en	daarom	wordt	de	aandacht	gericht	op	hoe	de	complexe	figuur	gemaakt	kan	worden	
met	behulp	van	de	vierkanten.	Later	in	het	oplosproces	komt	het	probleem	van	het	maken	
van	een	vierkant	naar	voren,	wanneer	al	duidelijk	is	hoe	de	vierkanten	samen	de	complexe	
figuur	kunnen	vormen.	

	
3. Decompositie	
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Met	deze	term	wordt	de	vaardigheid	van	het	opdelen	van	een	groot	complex	probleem	in	
kleinere	deelproblemen	bedoeld.	Hierdoor	wordt	het	oorspronkelijke	probleem	een	stuk	
overzichtelijker.	Door	eerst	oplossingen	te	vinden	voor	de	afzonderlijke	deelproblemen,	kan	
het	grote,	complexe	probleem	gemakkelijker	opgelost	worden.	

	
4. Algoritmisch	denken	

Dit	beschrijft	het	proces	van	stapsgewijs	werken,	het	noteren	van	nauwkeurig	en	helder	
beschreven	stappen.	Een	voorbeeld	hiervan	is	een	recept.	Het	probleem	“hoe	bak	ik	een	
appeltaart?”	kan	opgelost	worden	door	een	recept	te	zoeken	en	dit	nauwkeurig	te	volgen.		

	
5. Evaluatie	

De	term	evaluatie	omvat	het	analyseren	van	een	gevonden	oplossing.	De	uitkomst	wordt	
vergeleken	met	de	beginsituatie	en	beoordeeld	op	de	effectiviteit.	Hierbij	wordt	gekeken	
naar	welke	benodigdheden	de	oplossing	vereist	en	hoe	praktisch	de	oplossing	is.	

	
6. Generalisatie	

Dit	wordt	omschreven	als	de	vaardigheid	van	het	herkennen	hoe	delen	van	de	oplossing	voor	
andere,	soortgelijke	problemen	toegepast	kunnen	worden.	Oplossing	voor	specifieke	
problemen	kunnen	zo	breder	toegepast	worden.	

	
7. Automatiseren	

Deze	term	beschrijft	de	manier	waarop	de	oplossing	tot	uiting	gebracht	kan	worden.	Hoewel	
sommige	onderzoekers	spreken	van	een	‘computing	device’,	die	vereist	is	voor	het	uitvoeren	
van	de	oplossing,	spreken	anderen	van	een	set	algoritmes	als	vorm	van	oplossing.	Deze	
deelvaardigheid	van	CT	beschrijft	dat	de	vorm	van	de	oplossing	mogelijk	geautomatiseerd	
kan	worden.	

	

CT in Nederland 
Lange	tijd	is	er	in	Nederland	weinig	informatie	beschikbaar	geweest	over	CT.	In	2014	verscheen	

een	publicatie	van	het	SLO	waarin	de	term	genoemd	werd.	In	dit	stuk	werd	CT	omschreven	als	een	
begrip	dat	verwant	is	aan	de	digitale	geletterdheid.	

Eind	2015	heeft	het	SLO	een	website	gepubliceerd	over	het	curriculum	van	de	toekomst,	
gebaseerd	op	de	bevindingen	van	het	Platform	Onderwijs2032	(SLO,	2015).	Een	van	de	8	onderdelen	
van	dit	curriculum	is	de	digitale	geletterdheid.	Hieronder	vallen	11	deelvaardigheden,	die	samen	de	
“21-eeuwse	vaardigheden”	genoemd	worden.	Eén	van	deze	11	deelvaardigheden	is	computational	
thinking.	Hierbij	wordt	CT	omschreven	als:	“…	het	procesmatig	(her)formuleren	van	problemen	op	
een	zodanige	manier	dat	het	mogelijk	wordt	om	met	computertechnologie	het	probleem	op	te	
lossen.”	(SLO,	2015).	Hoewel	een	uitgebreide	uitleg	van	de	term,	evenals	een	leerlijn,	tot	op	heden	
nog	ontbreekt,	wordt	er	wel	een	voorbeeldmatig	leerplankader	aangeboden.	Dit	leerplankader	is	in	
feite	een	vertaalde	opsomming	van	de	definitie	van	CT	volgens	het	ISTE	en	CSTA	,	zoals	in	2011	
gepubliceerd	door	Barr	en	Stephenson.	Deze	definitie	is	gebaseerd	op	het	resultaat	van	
samenwerking	tussen	twee	Amerikaanse	organisaties	op	het	gebied	van	informatica	in	het	onderwijs	
(ISTE	en	CSTA).		
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Conclusie 
Gezien	het	karakter	van	het	artikel	van	Selby	en	Woollard	sluiten	wij	ons	graag	aan	bij	de	definitie	

die	zij	voor	CT	hebben	neergezet.	Deze	definitie	en	de	daarbij	horende	omschrijving	van	de	mentale	
deelvaardigheden	van	CT	is	gebaseerd	op	een	meta-analyse	van	de	bestaande	literatuur	omtrent	CT.	
Dit	staat	in	contrast	met	de	definitie	van	Barr	en	Stephenson	(2011)	die	het	SLO	hanteert.	Hoewel	dit	
samenwerkingsverband	een	goed	onderbouwde	omschrijving	van	CT	heeft	opgeleverd,	heeft	het	
onderzoek	van	Selby	en	Woollard	ook	gekeken	naar	wat	andere	onderzoekers	over	dit	onderwerp	
geschreven	hebben.	Bovendien	noemen	Barr	en	Stephenson	5	vaardigheden	die	deel	uitmaken	van	
CT:	simulatie,	parallelle	verwerking	en	het	verzamelen,	analyseren	en	representeren	van	gegevens.	
Dit	zijn	voorbeelden	van	praktische	vaardigheden,	die	in	contrast	staan	met	de	mentale	
vaardigheden	als	abstractie	en	decompositie,	die	ook	deel	uitmaken	van	CT.	Het	geheel	van	CT	is,	
volgens	de	definitie	van	Barr	en	Stephenson,	een	combinatie	van	zowel	mentale	als	praktische	
vaardigheden.	Daarnaast	is	het	onderzoek	van	Barr	en	Stephenson	meegenomen	in	de	analyse	van	
Selby	en	Woollard.	Voor	de	praktische	vaardigheden	die	Barr	en	Stephenson	noemen	in	hun	definitie	
hebben	Selby	en	Woollard	geen	overeenstemming	gevonden	bij	de	definities	van	andere	
onderzoekers	en	organisaties.	Tot	slot	is	de	definitie	van	Selby	en	Woollard	niet	gekoppeld	aan	een	
programmeeromgeving	als	Scratch,	zoals	de	beschrijving	van	CT	van	Brennan	en	Resnick	wel	is.	

Onze	voorkeur	gaat	daarom	uit	naar	de	definitie	zoals	deze	door	Selby	en	Woollard	opgesteld	is,	
waarbij	CT	als	een	verzameling	van	uitsluitend	mentale	vaardigheden	gedefinieerd	wordt.	Zowel	de	
definitie	van	Brennan	en	Resnick	en	die	van	het	SLO	zien	CT	als	een	combinatie	van	praktische	en	
mentale	vaardigheden.	Wij	vinden	dat	deze	praktische	vaardigheden	op	indirecte	manier	horen	bij	
CT,	ze	kunnen	volgens	ons	het	beste	gezien	worden	als	een	uiting	van	de	mentale	vaardigheden	van	
CT.	Dit	wordt	ook	genoemd	door	Selby	en	Woollard:	“…	develop	a	definition	of	computational	
thinking	with	the	objectives	including	…	to	separate	a	definition	from	those	artefacts	and	activities	
that	evidence	the	use	of	those	skills.”	(Selby	&	Woollard,	2014,	p.	2)	

Samenvattend	kan	CT	volgens	ons	het	best	omschreven	worden	volgens	de	definitie	die	Selby	en	
Woollard	gesteld	hebben:	een	set	denkvaardigheden	die	het	probleemoplossend	vermogen	
versterken.	Het	toepassen	van	CT	omvat	dat	het	probleem	op	één	of	meerdere	niveaus	van	
complexiteit	wordt	beschreven	en	aangepakt	(abstractie).	CT	houdt	tevens	in	dat	het	probleem	in	
kleine	deelproblemen	opgedeeld	wordt	(decompositie).	Een	mogelijke	oplossing	wordt	vervolgens	op	
een	stapsgewijze	manier	beschreven	(algoritmisch	denken)	en	getoetst	op	haalbaarheid,	effectiviteit	
en	efficiëntie	(evaluatie).	Daarbij	wordt	ook	gekeken	naar	hoe	de	oplossing	in	andere	situaties	
toegepast	kan	worden	(generalisatie)	en	in	hoeverre	deze	door	een	computer	uitgevoerd	kan	
worden	(automatiseren).	

	

Waarom Computational Thinking? 
Gezien	de	aandacht	op	zowel	nationaal	als	internationaal	niveau	van	onderzoekers,	het	SLO,	de	

KNAW	en	Platform2032	is	het	duidelijk	dat	dit	in	de	toekomst	een	belangrijke	vaardigheid	zal	worden	
waar	kinderen	in	onderwezen	dienen	te	worden.	Wij	zijn	van	mening	dat	de	mentale	vaardigheden,	
zoals	omschreven	door	Selby	en	Woollard	(2014)	in	de	toekomst	een	steeds	grotere	rol	zullen	spelen	
bij	het	oplossen	van	problemen.		

Zoals	uit	de	definitie	blijkt	vormt	CT	een	bijdrage	aan	het	probleemoplossend	vermogen.	In	het	
onderwijs	zal	het	accent	verschuiven	van	overdacht	van	kennis	van	leerkracht	op	leerling	naar	de	
meer	actieve	kennisconstructie	(Oetelaar,	2012).	Hierbij	spelen	de	21st	century	skills	een	grote	rol.	
Hoewel	rond	deze	term,	net	als	bij	CT,	ook	de	nodige	discussie	rond	de	exacte	inhoud	bestaat,	blijkt	
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uit	de	meeste	modellen	dat	het	onderwijs	steeds	meer	nadruk	legt	op	onder	andere	het	vermogen	
van	leerlingen	om	problemen	op	te	lossen.	Ook	het	Platform	Onderwijs2032	noemt	het	
probleemoplossend	vermogen	als	één	van	de	vakoverstijgende	vaardigheden	die	“…tot	de	vaste	
basis	van	alle	leerlingen	[behoren]”	(Platform	Onderwijs2032,	2016,	p.	42).	Tot	slot	is	de	vaardigheid	
‘probleem	oplossen’	één	van	de	11	vaardigheden	die	de	kinderen	volgens	SLO	(2015)	nodig	hebben	
om	deel	uit	te	maken	van	de	samenleving	van	de	toekomst.	

Nu	dat	de	noodzaak	voor	het	onderwijzen	van	CT	en	de	definitie	van	de	term	helder	is,	is	het	
vervolgens	de	vraag	hoe	deze	mentale	vaardigheden	onderwezen	kunnen	worden.	Aan	de	ene	kant	is	
het	misschien	mogelijk	om	bestaande	schoolse	vakken	zodanig	aan	te	passen	dat	er	een	groter	
beroep	wordt	gedaan	op	de	CT	vaardigheden.	Anderzijds	is	het	mogelijk	om	een	nieuw	vak	als	
programmeren	te	introduceren	waarmee	in	ieder	geval	een	belangrijk	deel	van	de	CT	vaardigheden	
ontwikkeld	kunnen	worden,	zoals	in	het	onderwijssysteem	van	Engeland	het	geval	is.	Er	is	echter	
meer	kennis	nodig	over	hoe	CT	het	beste	onderwezen	kan	worden	en	welke	rol	programmeren	
hierbij	kan	spelen.	
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