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Tip: bloemblaadjes rond de roos



Tip: bloemblaadjes rond de roos: ABSTRACTIE!!



Speerpunten bijeenkomst #3

• Afrondend bijeenkomst

• Terugkoppeling & reflectie

– Sorteren

– Challenges (lesmateriaal)

• Verdere kennismaking met Alg. Denken

– Puzzel opdracht

– AD module

• Wat verder ter tafel komt



Terugblik presentatie Erik 
Barendsen

- Comp Thinking vaardigheden

- Gebruik symbolische representatie zoals 
flowcharts

- Traceren van code

- In eigen woorden samenvattend 
uitleggen wat een programma doet

- Beverwedstrijd als voorbeelden van 
toetsing ‘algoritmisch denken’.



Nieuw examenprogramma, 
grondslagen



Nieuw examenprogramma, 
programmeren



Nieuw examenprogramma, 
keuzeprogramma: algoritmiek



Nieuw examenprogramma, 
keuzeprogramma: 

Programmeerparadigma’s



Alg. Denken: Diagonals

<werkblad>



AD diagonals opdracht

• Traceren

• Rainfall probleem – alle ‘plannen’ komen 
samen

• Diagonals – CT aspecten getoetst



Ervaringen mbt sorteren / 
challenges



Challenge: Bit Parity

• Demo



Bit Parity

• Achtergrond: 

– Foutdetectie en -correctie algoritme

• krasje op CD

– Cyclic Redundancy Check

• data transmissie over een netwerk



Kies jouw eigen uitdaging:

http://course.cs.ru.nl/greenfoot/docenten.html



Reflectie BitParity



BitParity and the big five



Rhino 
deel 2:

Beginsituatie: Dodo op een willekeurige positie in wereld

Stap 1: 
beschrijven op 
hoog niveau



Rhino 
deel 2:

Stap 2: 
complexe
stappen
opdelen in 
substappen



BitParity & the big five

• Algoritmiek: denken in regels en 
opeenvolgingen (van deeltaken)

• Abstractie: weglaten van details

• Decompositie: opdelen in deelproblemen

• Generalisatie: patronen & generieke opl.

• Evaluatie: voldoet oplossing aan eisen? 
had het beter/makkelijker gekund?



BitParity: Algoritmiek

• Conditional statements
– not facingNorth, not borderAhead

• Boolean statements
– moreRowsToCheck, isEven

• Bedenk Pre- en post condities:
– countEggsInRow: gaat na afloop terug 

naar begin van rij



Bitparity: Abstractie

• Algoritmes op hoog-niveau



BitParity: Decompositie

Methodes en submethods:

• fixIncorrectBit()

– Check of ei gelegd of weggehaald moet
worden en repareert deze

• countEggsInRow()

– Tel aantal eieren in rij



BitParity: Generalisatie

• Herken mogelijkheden voor hergebruik

• Voordelen en nadelen van hergebruik afwegen 

• Minder afhankelijk van details:

– Wereld grootte: gebruik van constantes 

of borderAhead( )

– Methodes met parameters: count eggs in WELK rij

– Richtingsgevoel:
• Maakt niet uit: rij/kolom of initiele kijkrichting

... Je loopt gewoon door tot einde wereld bereikt is



BitParity: Generalisatie

• Mogelijkheden voor hergebruik: countEggsInRow

voor kolommen

• Hoe generiek is GoToInitialPosition? 
Keuze voor relatieve implementatie maakt 
oplossing eenvoudiger, bv 
loopNaarHoekLinksAchterJe:

– Geen noodzaak richtingsgevoel

– Hergebruik getIncorrectRowNr ook voor kolom

– Keuze is bepalend voor verdere keuzes die je maakt, 
bv hoe kolommen aflopen en gotoIncorrectBit



BitParity: Evaluatie

• Correctheid?

– Werkt ook bij 0 of 2 incorrect bits?

– Als ei wordt toegevoegd (ipv kwijt)?

• Herbruikbaar?

– Submethodes, JavaDoc, Pre-post condities

• Mogelijke verbeteringen:

– Oplossing

– Aanpak



BitParity Samenvattend

The big five:

• Algoritmiek: denken in regels en 
opeenvolgingen (van deeltaken)

• Abstractie: weglaten van details

• Decompositie: opdelen in deelproblemen

• Generalisatie: patronen & generieke opl.

• Evaluatie: voldoet oplossing aan eisen? 
had het beter/makkelijker gekund?



Japanse Puzzel



Japanse Puzzel



Japanse Puzzel – waar gaat het 
om?

• Representatie van data

– Plaatje als getallen

• Geschikt voor computer (om te zetten naar binair)

• Minder getallen nodig dan simpel binair 
representatie: sprake van compressie

– Getallen als plaatje

• QR

• authenticatie codes



To Run or not to Run

Eenmalige aanroep:

- met rechtermuisknop

- Methode in act( ) aanroepen

en dan knopje Act

Herhaaldelijk (als while)

- Methode in act() aanroepen

en dan knopje Run 



Greenfoot Run



Run

• Geen while in code meer nodig

• Gebruiken bij spellen:

– Gebruikersinteractie

• Komt in deel 2 van lesmateriaal aan bod



Beverwedstrijd







Nascholing AD

Samenvattend….



Doelstelling materiaal

• Kennismaken met de kunst van het oplossen 
van computationele problemen

• Leuk

– Puzzelen

– Creatief

– Zoeken naar oplossingen

• Serieus

▪ Creëren van oplossingen



Lesmaterial

• Focus: algoritmisch denken

• Itereren per subprobleem:

– think-flow-code-evaluate

• Uitdagingen worden steeds complexer

• Ontwikkelen mbv flowcharts

Doel: Hoog niveau beschrijving

Opdelen in kleinere problemen



Welk ander material?

• CS unplugged

www.csunplugged.org

• Teaching London Computing

www.teachinglondoncomputing.org

• Computer Science For Fun

www.cs4fn.org

• Bever wedstrijd / Bebras

www.beverwedstrijd.nl / www.bebras.org

• Informatica olympiade / Int. Olympiad Informatics 

www.informaticaolympiade.nl / www.ioinformatics.org

http://www.csunplugged.org/
http://www.teachinglondoncomputing.org/
http://www.cs4fn.org/
http://www.beverwedstrijd.nl/
http://www.bebras.org/
http://www.informaticaolympiade.nl/
http://www.ioinformatics.org/


Unplugged

• Voordelen:

– Leuk & uitdagend

– Activatie leerling

– Laag drempelig, iedereen kan begin maken

– Samen leren (van elkaar, verschillende 
aanpakken/oplossingen), communiceren

• Nadelen

– Voorbereiding docent

– Mogelijke misconcepties / versimpeling



Alg Denk-Greenfoot lessen 
bestaan uit 2 delen

1. In de les: activiteit in de hoofd van de 
leerlingen

– Nadenken zonder pc

– Growth mindset

2. Opdrachten: oplossingen vertalen zodat 
computer er wat mee kan

– Niet per se gerelateerd aan unplugged

– Elk programmeertaal zou volstaan



Lesmateriaal deel 2
Status:

– Concept wordt nu getest

Inhoud:

• Run – dus ook spellen, 
gebruikersinteractie, visualisaties
(molecule botsen, zonnestelsel)

• OO

• Recursie (L-systemen)

• Complexiteit

• (andere programmeeromgeving)



Verwachtingen voldaan?

• Unplugged didactiek

– Samen leren / puzzelen / werken

• Greenfoot opdrachten met ‘Bever’achtige 
puzzels

• Stappenplan



Inf4All

http://www.beta4all.nl/prog_inf4all.htm



Afsluiting / Evaluatie



Vragen? Opmerkingen?


