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Sorteren unplugged   

Sorteren gebeurt heel veel. De namen van alle leerlingen in de klas staan vaak op alfabetische 

volgorde. De wedstrijden van een volleybal team staan op volgorde van datum. En om te zien hoe de 

stand is in de volleybal competitie moet het team met de meeste punten natuurlijk bovenaan staan. 

Een lijst van 10 namen sorteren gaat nog wel. Maar daarna is het niet leuk meer. Computers kunnen 

gelukkig heel goed sorteren. Maar hoe doen ze dat precies? Welke manier zijn daarvoor? Er zijn 

allerlei manieren voor en die zijn niet allemaal even snel.  

Het doel van deze activiteit is om leerlingen kennis te laten maken met algoritmen, zonder bezig te 

zijn met de details van het programmeren. Ze ontdekken dat er meerdere manieren zijn om een 

probleem op te lossen (sorteren in dit geval). Ze ontdekken dat deze manieren kunnen verschillen in 

efficiency. Ze maken kennis met flowcharts. Ze ontdekken dat het belangrijk is om een algoritme heel 

precies mogelijk te beschrijven. 

Belangrijke termen: 

- Algoritme: een stappenplan om een probleem op te lossen 

- Efficiency: in hoeverre werkt een algoritme snel. In dit geval gaat het om de relatie tussen 

het aantal gegevens (specifiek: het aantal speelkaarten) en het aantal stappen dat wordt 

uitgevoerd bij het volgen van het algoritme (specifiek: het aantal vergelijkingen). 

- Flow chart: een techniek om een algoritme visueel te beschrijven. 

Materialen 

Elke groep van 3 leerlingen heeft een 9 setje speelkaarten nodig: 2 t/m 10, bijvoorbeeld alle 

schoppen, of alle harten kaarten.  

Activiteit 

Introductie: (5 min) 

 Vraag de leerlingen wanneer computers gegevens sorteren. Mogelijk antwoorden zijn: in Excel 

kun je gegevens laten sorteren. Gegevens op alfabetische volgorde zetten. In een webwinkel 

producten sorteren op prijs. 

 Maak duidelijk dat de leerlingen gaan ontdekken hoe een computer gegevens kan sorteren, en 

ook: hoe dat op een slimme manier kan. Aan het eind van de les kan iedereen een methode 

beschrijven waarmee dat kan.  

 Om duidelijk te maken hoe computers werken gebruiken we de volgende aanpak: 

o Je werkt in teams van drie.  

o Elk team krijgt een setje kaarten van 9 kaarten, 2 t/m 10, bijvoorbeeld alle harten, 

klaveren, schoppen of ruiten kaarten. 

o Deze kaarten worden geschut en met de afbeelding naar beneden op tafel gelegd in een 

rij, naast elkaar. Ze mogen niet open op tafel worden gelegd, ook niet tijdens oefenen. 

o Het doel is om te komen tot een aanpak om de kaarten te sorteren.  

o Elke leerling heeft een rol. 

 Een leerling is de vergelijker: hij/zij krijgt steeds twee speelkaarten te zien en 

wijst aan welke lager is.  

 Een leerling voert het programma uit: hij/zij gaat de kaarten dus sorteren met 

behulp van de vergelijker. Hij/zij mag niet zien welke afbeelding op de kaarten 

staat. Hij/zij kan kaarten wel schuiven. 



 Een leerling kijkt toe, kijkt of het goed gaat allemaal en telt daarnaast het aantal 

vergelijkingen (= het aantal keren dat de vergelijker wordt gevraagd welke kaart 

lager is) 

 Als voorbeeld kan Bogo-sort worden gegeven, een erg inefficiënte methode. Dat gaat als volgt: 

Schud de kaarten en leg ze in een rij. Vergelijk vervolgens de kaarten die naast elkaar liggen twee 

aan twee. Als de kaarten allemaal op volgorde liggen ben je klaar. Zo niet: schud de kaarten 

opnieuw en herhaal de stappen. 

Oefening I (12 min) 

Instructie: Volg het werkblad. Hiervoor heb je 12 minuten. Na die 12 minuten gaan we het 

bespreken. Je mag niet overleggen met andere groepjes. Zorg dat je de vragen op het werkblad 

invult. Als je eerder klaar bent krijg je van de docent een tweede werkblad. 

Bespreking (7 min) 

Bespreek na 12 minuten de resultaten met elkaar. Vraag hoeveel vergelijkingen ieder groepje nodig 

heeft. Vraag het groepje met de minste vergelijkingen om hun aanpak kort toe te lichten. Mogelijke 

vragen zijn: 

- Is de uitleg van de aanpak helder? Begrijpen de andere groepjes de aanpak? 

- Werkt de aanpak goed, in alle gevallen?  

- Is het mogelijk om de aanpak nog wat slimmer te maken?  

- Hoe kan het dat er verschillen zijn in het aantal vergelijkingen bij de groepjes? 

Er zijn dus meerdere manieren om een probleem zoals sorteren op te lossen. Zo’n aanpak heet een 

algoritme. Er zijn dus meerdere algoritmes voor het sorteren van gegevens. Algoritmes kunnen 

verschillen in efficiency. Ze leiden niet allemaal tot hetzelfde aantal vergelijkingen. Dat is belangrijk, 

want computers werken vaak niet met 10 gegevens, maar het miljoenen gegevens. Dan is het 

belangrijk om een efficiënt algoritme te hebben. 

De volgende stap is om een andere aanpak uit te proberen. Er zijn 3 verschillende aanpakken 

beschreven (werkblad 2, 3, en 4). Geef iedere groep een ander werkblad, zodat alle werkbladen (2, 3, 

en 4) worden uitgevoerd.  

Oefening II (12 min) 

Instructie: lees de aanpak in het werkblad en voer het uit. Beantwoord de vragen. Hiervoor heb je 

weer 12 minuten.  Je mag niet overleggen met andere groepjes. Zorg dat je de vragen op het 

werkblad invult. Als je eerder klaar bent krijg je van de docent een nieuw werkblad. Daarna gaan we 

afsluiten. 

Afsluiting (10 min) 

Vraag naar het aantal vergelijkingen en schrijf die op het bord. Het gaat er niet om per se alle 

getallen in te vullen, maar vooral om te zien dat er (grote) verschillen ontstaan. Ook maken we geen 

onderscheid tussen het gemiddelde scenario en slechtste scenario (worst-case). Hoewel het wel goed 

kan zijn dat leerlingen hier opmerkingen over maken en te benoemen dat het niet steeds hetzelfde 

hoeft te zijn. De getallen hieronder gaan wel uit van een worst-case scenario. 

 

 



 Aantal vergelijkingen 

Aantal kaarten Bubble Sort 1 Quick Sort Insertion Sort 

9 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 
+ 1 = 36 

8 + 3 + 3 + 1 + 1 = 12 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 
+ 8 = 36 

10 9+ 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 
+ 2 + 1 = 45 

9 + 4 + 3 + 1 + 1 + 1 = 
19 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 
+ 8 + 9 = 45 

20 19 + 18 + … + 2 + 1 = 
190 

19 + 19 + 12 = 50 1 + 2 + … + 18 + 19 = 
190 

1 Het algoritme beschreven op het werkblad is nog inefficiënter, dan is het (n-1)*(n) 

Conclusie: er zijn verschillende algoritmen voor het sorteren van gegevens. Die zijn niet allemaal 

even efficiënt. Dat geldt voor veel algoritmen. Het is aan informatici om slimme algoritmen te 

bedenken. 

Je kunt eventueel een of meer van de filmpjes laten zien (zie hieronder). 

Varianten 

 Het is ook mogelijk om de groepjes elkaars uitwerkingen te laten testen. Dan blijkt hoe 

belangrijk het is om de algoritmen heel precies en eenduidig te beschrijven. 

 Laat leerlingen die werkblad II doen hun algoritme (bubble sort) vergelijken met het 

algoritme van een groepje met werkblad IV (insertion sort) en stel de vraag welke van de 

twee algoritmen sneller is. Dat hangt namelijk van de situatie af, oftewel hoe de kaarten aan 

het begin gerangschikt zijn. 

Achtergrondinformatie 

Hierbij enkele heldere instructiefilmpjes die laten zien hoe verschillende sorteeralgoritmen: 

 Bubble sort en quick sort: https://www.youtube.com/watch?v=aXXWXz5rF64 

 Merge sort en quick sort: 

https://www.youtube.com/watch?src_vid=aXXWXz5rF64&v=es2T6KY45cA 

 Insertion sort en selection sort: https://www.youtube.com/watch?v=Tcz3VjBVaCI 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aXXWXz5rF64
https://www.youtube.com/watch?src_vid=aXXWXz5rF64&v=es2T6KY45cA
https://www.youtube.com/watch?v=Tcz3VjBVaCI


Werkblad Sorteren van kaarten        deel I 

Doel: een set kaarten sorteren 

Wat heb je nodig: een set van 9 kaarten van dezelfde kleur, bijv harten 2 t/m 10. 

Je werkt in teams van 3 leerlingen. Verdeel de rollen: 

 Een leerling is de vergelijker: hij/zij krijgt steeds twee speelkaarten te zien en wijst aan welke 

lager is. 

 Een leerling is de uitvoerder: hij/zij voert het programma uit. Deze leerling gaat de kaarten dus 

sorteren met behulp van de vergelijker. Hij/zij mag niet zien welke afbeelding op de kaarten 

staat. Hij/zij kan kaarten wel schuiven. 

 Een leerling is de teller. Hij/zij kijkt of het goed gaat allemaal en telt daarnaast het aantal 

vergelijkingen (= het aantal keren dat de vergelijker wordt gevraagd welke kaart lager is) 

Wat te doen: 

Bedenk gezamenlijk een aanpak. Hoe kunnen de kaarten worden gesorteerd? Je kunt eventueel 

alvast oefenen of het goed gaat en te ontdekken of jullie aanpak werkt. 

Als je denkt dat je een goede aanpak hebt, voer je de aanpak uit met alle 9 kaarten. De uitvoerder 

schudt de kaarten en legt die in een rijtje voor zich neer, met de afbeelding naar beneden. 

Vervolgens moet  de uitvoerder de kaarten sorteren volgens de gekozen aanpak. De teller telt het 

aantal keren. 

Als het is gelukt, beschrijf dan in eigen woorden hieronder de aanpak. Probeer de aanpak wel zo 

precies mogelijk op te schrijven zodat een ander groepje het zou kunnen uitvoeren zonder dat ze 

vragen hoeven te stellen over de aanpak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vul in: voor het sorteren van ....... kaarten hadden we ……..  vergelijkingen nodig. 

  



Werkblad Sorteren van kaarten: bubble sort       deel II 

Een bekend algoritme om te sorteren is bubble sort. Bij bubble sort loop je de hele rij van kaarten 

door en vergelijk je steeds de 2 kaarten die naast elkaar liggen. Als ze niet op volgorde liggen, wissel 

je ze om. Bij 9 kaarten doe je dus 8 vergelijkingen. Dat blijf je herhalen totdat je geen kaarten meer 

hoeft te verwisselen.  

 

 

 

In de onderstaande flow chart wordt het algoritme beschreven. 

 

Ga verder op de achterkant van dit blad.  



Voer het algoritme uit in je groepje en tel het aantal vergelijkingen. Let op: zorg dat de uitvoerder de 

kaarten niet kan zien, leg die dus met de afbeelding naar beneden. 

Vul daarna de onderstaande tabel in: wat is het aantal vergelijkingen dat nodig is voor dit algoritme? 

De eerst rij kun je zo invullen. De andere rijen moet je proberen te beredeneren. Bedenk hoeveel 

vergelijkingen je nodig hebt bij een andere hoeveelheid kaarten en vul de volgende tabel in: 

Aantal kaarten Aantal vergelijkingen 

9  

10  

20  

 

Bedenk een manier om dit algoritme nog wat slimmer te maken. Beschrijf die aanpassing hieronder 

in je eigen woorden, je hoeft geen flow chart te maken. Probeer de aanpak wel weer zo precies 

mogelijk op te schrijven zodat een ander groepje het zou kunnen uitvoeren zonder dat ze vragen 

hoeven te stellen over de aanpak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Werkblad Sorteren van kaarten: quick sort      deel III 

Een bekend algoritme om te sorteren is quick sort. Bij quick sort kies je willekeurig een kaart, dat is 

de spilkaart. Die spilkaart vergelijk je met alle andere kaarten (bij 9 kaarten heb je dan dus al 8 

vergelijkingen). Op die manier verdeel je de kaarten in twee stapels: een stapel met kaarten die 

hoger zijn dan de gekozen kaart, en een stapel met kaarten die lager zijn dan de gekozen kaart.  

Daarna doe je het zelfde voor elk van die twee stapels: kies een willekeurige kaart en vergelijk die 

met alle andere kaarten in die stapel. Ga zo door totdat alle kaarten zijn gesorteerd.  

 

 

 

Op de achterkant van dit werkblad staat de flow chart van het algoritme. 

Voer het algoritme uit in je groepje en tel het aantal vergelijkingen. Let op: zorg dat de uitvoerder de 

kaarten niet kan zien, leg die dus met de afbeelding naar beneden. 

Vul daarna de onderstaande tabel in: wat is het aantal vergelijkingen dat nodig is voor dit algoritme? 

De eerst rij kun je zo invullen. De andere rijen moet je proberen te beredeneren. Bedenk hoeveel 

vergelijkingen je nodig hebt bij een andere hoeveelheid kaarten en vul de volgende tabel in: 

Aantal kaarten Aantal vergelijkingen 

9  

10  

20  

 

 



  



Werkblad Sorteren van kaarten: insertion sort      deel IV 

Een bekend algoritme om te sorteren is insertion sort. Bij insertion sort bouw je een nieuwe rij op die 

gesorteerd is. Je voegt een nieuwe kaart toe op de juiste plek in de nieuwe rij. Je begint dus als volgt: 

pak de eerste kaart uit de stapel, dat is de eerste kaart in de nieuwe rij. Pak een volgende kaart uit de 

stapel en voeg die toe aan de nieuwe rij. Je zult de nieuwe kaart dus moeten vergelijken met alle 

andere kaarten om te weten waar je deze nieuwe kaart moet neerleggen. Doe dat vervolgens voor 

alle kaarten totdat alle kaarten gesorteerd zijn. 

 

 

 

In de onderstaande flow chart wordt het algoritme beschreven. 

 

Ga verder op de achterkant van dit blad.  



Voer het algoritme uit in je groepje en tel het aantal vergelijkingen. Let op: zorg dat de uitvoerder de 

kaarten niet kan zien, leg die dus met de afbeelding naar beneden. 

Vul daarna de onderstaande tabel in: wat is het aantal vergelijkingen dat nodig is voor dit algoritme? 

De eerst rij kun je zo invullen. De andere rijen moet je proberen te beredeneren. Bedenk hoeveel 

vergelijkingen je nodig hebt bij een andere hoeveelheid kaarten en vul de volgende tabel in: 

Aantal kaarten Aantal vergelijkingen 

9  

10  

20  

 

Hoe kun je het algoritme zoals staat beschreven in de flow chart nog slimmer maken? Bedenk een 

manier en beschrijf de aanpassing hieronder in je eigen woorden. Je hoeft geen flow chart te maken. 

Probeer de aanpak wel weer zo precies mogelijk op te schrijven zodat een ander groepje het zou 

kunnen uitvoeren zonder dat ze vragen hoeven te stellen over de aanpak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


