
LESBRIEF DENKEN ALS EEN COMPUTER

Denken als een 
computer 

Maak duo’s. Werk samen met iemand met wie jij graag een probleem oplost. Schrijf 
julie namen hieronder op.

Weet jij welke stappen je moet zetten om een 
computer te laten doen wat jij wilt? Zodat je een 
computer jouw probleem kunt laten oplossen? 
Misschien weet je al meer over hoe je een computer 
kunt programmeren of hoe je kunt hacken. Wil je 
problemen kunnen oplossen met een computer, dan 
moet je eerst als een computer kunnen denken. Dat 
heet computational thinking. Met deze lesbrief maak 
je kennis met deze stappen. 

Wij werken samen: en

Probeer verschillende gereedschappen uit om een indruk te krijgen van de 
gereedschappen die in het Medialab beschikbaar zijn. Voor elke tool krijg je 5 
minuten de tijd.

Bedenk een probleem dat je zou willen oplossen. Schrijf jullie probleem 
hieronder op. Vind je het lastig om een probleem te bedenken? Kijk dan eens naar 
het rijtje hieronder.

Tumult 
maak je 
samen

Weet je geen probleem? Bekijk dan één van de onderstaande problemen. Deze 
problemen hebben als thema ‘Het verbeteren van de school’. Kies het probleem uit 
dat jullie het meest aanspreekt.

De camera staat op één plek gericht, en daardoor zie je vaak niet wie er 
binnenkomt.
We worden niet gewaarschuwd als er iemand aankomt.
In de kast is veel ruimte, maar we kunnen toch niet alles kwijt.
Als de zon naar binnen schijnt wordt het snel te warm in het lokaal.
Als er veel leerlingen in het lokaal zitten wordt het snel te warm.
Na elke pauze moet de conciërge papiertjes en bekertjes in de aula opruimen. 
Daardoor kan hij andere, belangrijkere, dingen niet doen, zoals leerlingen helpen.
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Denk na over de stappen die je moet zetten om het probleem op te lossen. 
Lees eerst het informatieblok ‘De stappen van computational thinking’. 

Schrijf per stap op wat jullie bedacht hebben. Deze stappen zet een compu-
ter ook. Zo weet jij straks precies hoe een computer denkt!

Stap 1: Probleemstelling

 
Stap 2: Ontleden

Stap 3: Patronen herkennen

Stap 4: Filteren

Stap 5: Algoritme

Stap 6: Evaluatie

i De stappen van computational thinking

Stap 1: Probleemstelling
Wat is het probleem, en wat wil ik oplossen? 

Stap 2: Ontleden
Het grote probleem in kleine problemen verdelen.

Stap 3: Patronen herkennen
Onderdelen in de kleine problemen zoeken die op elkaar lijken. 

Stap 4: Filteren
Uitzoeken wat echt belangrijk is (onbelangrijke dingen weglaten).

Stap 5: Algoritme
Een plan maken en uitvoeren om het probleem op te lossen.

Stap 6: Evaluatie
Kijken of de oplossing werkt, en of andere oplossingen beter zijn.


