
Handleiding voor docenten 

Scratch is een zeer toegankelijk programma 

waarmee leerlingen, in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, 

leren programmeren. De projecten die in het boek 

Leren programmeren met Scratch van Ron Ford 

worden beschreven zijn in alle werkvormen op een 

basisschool aan te bieden. Deze handleiding is speciaal 

samengesteld voor docenten en dient als hulpmiddel 

en leidraad om het boek zo doeltreffend mogelijk in het 

onderwijs in te zetten.

LEREN PROGRAMMEREN
MET

Spelenderwijs leren programmeren voor kinderen

Zou je niet graag je eigen computerprogramma’s willen 
maken? Met Scratch kan dat!

In dit boek leer je hoe je met het programma Scratch 
je computer kunt laten doen wat jij wilt. Stap voor stap 
leer je hoe je een computerprogramma maakt, net zo 
makkelijk alsof je een blokkentoren bouwt.

Je leert hoe je de computer opdrachten geeft waarmee hij 
precies doet wat jij wil. Je leert hoe je poppetjes 
op het scherm laat bewegen, hoe ze geluid 
kunnen maken, en hoe ze kunnen reageren op 
wat jij doet. Voor je het weet heb je je eigen tekenfi lm 
of spelletje gemaakt!

In zes projecten laten we een kat rennen, een spin 
dansen, een ster ontploffen, en nog veel meer. En als 
je klaar bent, weet je genoeg om je eigen programma’s 
te kunnen maken.

Scratch is een programma waarmee kinderen spelenderwijs 
leren programmeren. Download Scratch gratis en eenvoudig 
van de website bij dit boek.

8 – 12 jaar

www.pearson.nl
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De zes projecten in het boek kunnen worden toegepast in de klas. Voor alle projecten 
uit het boek is er een algemene lesvoorbereiding gemaakt, in dat overzichtje kan je als 
leerkracht steeds in één oogopslag zien wat de benodigde tijd is voor een project, welke 
spullen je daarbij nodig hebt en hoeveel leerlingen aan het project kunnen werken.
In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat leerlingen samen aan een project wer-
ken achter één computer. Houd hierbij rekening dat kinderen dan zachtjes zullen moe-
ten overleggen.
Verder kan je er als leerkracht natuurlijk naar hartenlust op los differentiëren. Zo kan 
je bijvoorbeeld een plusleerling een project alleen laten maken en laten uitzoeken, of 
juist van deze plusleerling meer eisen om bijvoorbeeld de extra opgaven in het boek te 
laten maken. Of je kan juist een tweetal aan het werk zetten met een project, omdat zij 
moeten leren om samen te werken of beter te leren communiceren.
Voor de groepen 5 en 6 is het raadzaam om projecten in tweetallen te laten maken of uit 
deze groepen een plusleerling alleen. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 zouden de projec-
ten alleen moeten kunnen maken.
Vanzelfsprekend moet je je als leerkracht ook nu blijven afvragen: wie geef je meer ver-
rijkende opdrachten en wie begeleid je meer?

Van belang is dat je, voordat je met het programma in de klas aan de slag gaat, eerst 
eens zelf het programma gaat ontdekken en bekijken. Puur zodat je kan inspelen op 
mogelijke vragen van leerlingen.

Mocht je genoeg computers tot je beschikking hebben, dan kan je de projecten in dit 
boek klassikaal aanbieden in bijvoorbeeld een verhalend ontwerpproject. Een voor-
beeld zou kunnen zijn dat er een brief is gekomen van een computerspelletjesbedrijf 
dat hulp vraagt aan de leerlingen in het kader van een ontwerpwedstrijd van compu-
terspelletjes. 
Werk je met weektaken, dan kan je de projecten in een weektaak of keuzewerk aanbie-
den. Mocht je techniek geven op school, dan kan je het boek ook in een lessenserie met 
als thema Scratch verwerken.

Kijk voor meer leuke lesideeën op http://scratchweb.nl en http://scratch.mit.edu/

Tips:
Achter in het boek staan alle zes de projectopdrachten verkort weergegeven. Hang deze 
op of maak hier handige hand-outs van om te gebruiken als geheugensteuntje bij even-
tuele nieuwe projecten. De basis blijft hetzelfde.

Laat ter afsluiting van deze zes projecten de leerlingen de gemaakte projecten presen-
teren aan de ouders op een middag. Of leerlingen schrijven een stukje voor de school-
krant of voor op de site.
Nu de leerlingen weten hoe Scratch werkt kan je het gemakkelijk in een weektaak of 
keuzetaak verwerken. Zorg dat leerlingen hun gemaakte projecten elke keer opslaan 
in hun portfolio. Laat ze de afgeronde projecten ook steeds presenteren (maak hier dus 
ruimte voor in je rooster). Zo blijft Scratch een terugkerend onderwerp in de groep en in 
de school. Door geregeld met Scratch te werken zullen leerlingen steeds meer van el-
kaar leren en prikkelen ze elkaar tot nieuwe ideeën. Deze ideeën kunnen misschien wel 
gedeeld worden op de eerder genoemde Scratch-sites.



Project 1: Kattenstappen
Tijd
1 uur

Doel
Programma ontdekken, wat kan je nu 
precies doen.
Programmeren, instructies aan de 
computer geven.

Nodig
Digibord
Laptop/computer (per tweetal 1)

Belangrijk!
Voorafgaand aan Project 1 zal zowel 
de leerkracht als de leerling de in-
troductie van het boek moeten lezen, 
hier vind je wat waar zit en waar alle 
knoppen voor dienen.
Leerlingen zullen snel aan de slag 
willen en kunnen Scratch spelen-
derwijs ontdekken en leren. Als leer-
kracht is het belangrijk dat je ook 
het programma zelf gaat ontdekken 
voordat de leerling ermee aan de slag 
gaat. Zo kan je de leerling beter bege-
leiden.

Activiteit Lengte & vorm Details Wat heb ik nodig?
INTRODUCTIE
Stap 1
Gesprek n.a.v. boek 
en eventuele scans 
die op het bord ge-
toond worden.

	10 min.
	Klassikaal

	Start een groepsgesprek om de 
basiskennis te peilen van de leer-
lingen.

	Digibord
	Programma Scratch
	Eventueel scans van 
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INSTRUCTIE
Stap 2 
Introductie van het 
programma.
 

	10 min.
	Klassikaal

	Open het programma en geef een 
korte rondleiding door het pro-
gramma.

	Digibord
	Programma Scratch

VERWERKING
Stap 3 
Verdieping

	30 min.
	Tweetallen
	(eventueel een plus-

leerling alleen)

	Verdeel de klas in tweetallen. 
	Elke tweetal gaat aan de slag met 

Project 1. 

	1 computer per tweetal
	Boek Leren programme-

ren met Scratch

REFLECTIE  + OPDRACHT
Stap 4 
Kritisch reflecteren 
van eigen werk

	10 min.
	Individueel

Wat is  de opdracht ?
	Sla jouw project op.
	Bespreek je project en wat je hebt 

geleerd thuis en met je klasgeno-
ten. Noteer dit kort voor jezelf.
	In Project 2 wordt gevraagd hier-

over te vertellen in de klas, over 
o.a.:
o Hoe ging het programmeren bij 

Project 1? 
o Wat heb je ontdekt en geleerd?

	Schriftje of iets derge-
lijks waarin de leerling 
zijn reflectie kan op-
schrijven.

Tips & mogelijke 
extra activiteiten

	Laat de leerlingen een portfolio 
aanmaken waarin ze alle materia-
len van Project 1 en toekomstige 
lessen verzamelen. Na deze les 
kunnen toegevoegd worden: de 
drie extra opdrachten die bij Pro-
ject 1 horen.



Project 2:   
Nieuwe kattentrucjes
Tijd
1 uur

Doel
Programma ontdekken, wat kan je nu 
precies doen.
Programmeren, instructies aan de 
computer geven.
Creatief denkproces bevorderen: be-
sturen, wat, hoe, wanneer.

Nodig
Digibord
Laptop/computer (per tweetal 1)

Belangrijk!
Voorafgaand aan Project 2 is het goed 
om even kort Project 1 te bespreken, 
wat ging goed, wat kan beter. Hier 
kan je zowel over het programmeren 
praten als over de werkhouding.

Activiteit Lengte & vorm Details Wat heb ik nodig?
INTRODUCTIE
Stap 1
Gesprek n.a.v. Pro-
ject 1

	15 min.
	Klassikaal

	Kort bespreken wat leerlingen heb-
ben geleerd. Je kan bijv. 3 leerlingen 
kort wat laten vertellen over wat zij 
hebben geleerd bij Project 1 of waar 
zij misschien tegenaan liepen.

	Digibord
	Programma Scratch
	Portfolio van leerlingen

INSTRUCTIE
Stap 2 
Introductie van het 
programma.
 

	5 min.
	Klassikaal

	Open het programma en geef een 
korte rondleiding door het project.
	Nadruk ligt op het besturen van de 

kat.

	Digibord
	Programma Scratch

VERWERKING
Stap 3
Verdieping

	30 min.
	Tweetallen
	(eventueel een 

plusleerling al-
leen) 

	Verdeel de klas in tweetallen. 
	Elke tweetal gaat aan de slag met 

Project 2. 

	1 computer per tweetal
	Boek Leren programme-

ren met Scratch

REFLECTIE  + OPDRACHT
Stap 4 
Kritisch reflecteren 
van eigen werk

	10 min.
	Individueel

Wat is  de opdracht ?
	Sla jouw project op.
	Bespreek je project en wat je hebt 

geleerd thuis en met je klasgenoten. 
Noteer dit kort voor jezelf. 
	In Les 3 wordt gevraagd hierover te 

vertellen in de klas, over o.a.:
o Hoe ging het programmeren bij Pro-

ject 1 en 2? 
o Wat heb je ontdekt en geleerd?

	Schriftje of iets derge-
lijks waarin de leerling 
zijn reflectie kan op-
schrijven.

Tips & mogelijke 
extra activiteiten

	Laat de leerlingen in hun portfolio 
nieuwe woorden beschrijven of 
moeilijke woorden opschrijven met 
de betekenis.
	Na deze les kunnen toegevoegd wor-

den: de drie extra opdrachten die bij 
Project 2 horen.



Project 3: 
Nog meer voor de kat!
Tijd
1 uur

Doel
Programma ontdekken, wat kan je nu 
precies doen.
Programmeren, instructies aan de 
computer geven.
Creatief denkproces bevorderen: wat, 
hoe, wanneer.

Nodig
Digibord
Laptop/computer (per tweetal 1)

Belangrijk!
Voorafgaand aan Project 3 is het goed 
om even kort Project 2 te bespreken, 
wat ging goed, wat kan beter. Hier 
kan je zowel over het programmeren 
praten als over de werkhouding.
Het is nu extra belangrijk omdat je in 
Project 3 verder werkt aan Project 2.

Activiteit Lengte & vorm Details Wat heb ik nodig?
INTRODUCTIE
Stap 1
Gesprek n.a.v. Pro-
ject 2

	15 min.
	Klassikaal

	Kort bespreken wat leerlingen heb-
ben geleerd. Je kan bijv. 3 leerlingen 
kort wat laten vertellen over wat zij 
hebben geleerd bij Project 1 en 2 of 
waar zij misschien tegenaan liepen.

	Digibord
	Programma Scratch
	Portfolio van leerlin-

gen

INSTRUCTIE
Stap 2 
Introductie van het 
programma.
 

	10 min.
	Klassikaal

	Open Project 2 en geef een korte 
rondleiding door het project.
	Op deze manier kunnen leerlingen 

zien wat er geleerd gaat worden.

	Digibord
	Programma Scratch

VERWERKING
Stap 3 
Verdieping

	30 min.
	Tweetallen
	(eventueel een 

plusleerling al-
leen) 

	Verdeel de klas in tweetallen. 
	Elke tweetal gaat aan de slag met 

Project 3.
	 De leerlingen gaan aan de slag met 

het uiterlijk van de kat en de omge-
ving en leren functies te gebruiken.

	1 computer per tweetal
	Boek Leren program-

meren met Scratch

REFLECTIE  + OPDRACHT
Stap 4 
Kritisch reflecteren 
van eigen werk

	10 min.
	Individueel

Wat is  de opdracht ?
	Sla jouw project op.
	Bespreek je project en wat je hebt 

geleerd thuis en met je klasgenoten. 
Noteer dit kort voor jezelf. 
	In Project 4 wordt gevraagd hierover 

te vertellen in de klas, over o.a.:
o Hoe ging het programmeren bij Pro-

ject 3? 
o Wat heb je ontdekt en geleerd?

	Schriftje of iets derge-
lijks waarin de leerling 
zijn reflectie in kan 
opschrijven.

Tips & mogelijke 
extra activiteiten

	Laat de leerlingen in hun portfolio 
eigen ideeën opschrijven. Wat lijkt 
hun leuk om te ontwerpen en uit te 
werken.



Project 4: Dubbele sprites
Tijd
1 uur

Doel
Programma ontdekken, wat kan je nu 
precies doen.
Programmeren, instructies aan de 
computer geven.
Creatief denkproces bevorderen: wat, 
hoe, wanneer.
Twee sprites (figuurtje) die met el-
kaar en op elkaar gaan reageren. Met 
geluid erbij.

Nodig
Digibord
Laptop/ computer (per tweetal 1)

Belangrijk!
Voorafgaand aan Project 4 is het goed 
om even kort Project 3 te bespreken, 
wat ging goed, wat kan beter. Hier 
kan je zowel over het programmeren 
praten als over de werkhouding.

Activiteit Lengte & vorm Details Wat heb ik nodig?
INTRODUCTIE
Stap 1
Gesprek n.a.v. 
Project 3

	15 min.
	Klassikaal

	Kort bespreken wat leerlingen hebben 
geleerd. Je kan bijv. drie leerlingen kort 
wat laten vertellen over wat zij hebben 
geleerd bij Project 3 of waar zij mis-
schien tegenaan liepen.
	Ook kan je leerlingen laten vertellen of 

zelfs laten presenteren wat zij tot nu toe 
in hun portfolio hebben staan.

	Digibord
	Programma Scratch
	Portfolio van leerlingen

INSTRUCTIE
Stap 2 
Introductie van 
het programma.
 

	10 min.
	Klassikaal

	Open het programma en geef een korte 
rondleiding door het project.

	Digibord
	Programma Scratch

VERWERKING
Stap 3 
Verdieping

	30 min.
	Tweetallen
	(eventueel een 

plusleerling al-
leen) 

	Verdeel de klas in tweetallen. 
	Elke tweetal gaat aan de slag met Pro-

ject 4. 

	1 computer per tweetal
	Boek Leren programme-

ren met Scratch

REFLECTIE  + OPDRACHT
Stap 4
Kritisch reflec-
teren van eigen 
werk

	10 min.
	Individueel

Wat is  de opdracht ?
	Sla jouw project op.
	Bespreek je project en wat je hebt ge-

leerd thuis en met je klasgenoten. No-
teer dit kort voor jezelf. 
	In Les 5 wordt gevraagd hierover te ver-

tellen in de klas, over o.a.:
o Hoe ging het programmeren bij Project 

4?
o Wat heb je ontdekt en geleerd?

	Schriftje of iets derge-
lijks waarin de leerling 
zijn reflectie kan op-
schrijven.

Tips & mogelijke 
extra activitei-
ten

	Laat de leerlingen in hun portfolio be-
schrijven wat een x: en y:-instructie in-
houdt, wat kan je hiermee doen?
	Laat de plusleerling de extra opdrachten 

uitvoeren en presenteren.



Project 5:  
Je eigen sprite maken
Tijd
1 uur

Doel
Programma ontdekken, wat kan je nu pre-
cies doen.
Programmeren, instructies aan de compu-
ter geven.
Tekenen van een eigen figuurtje en deze 
programmeren.

Nodig
Digibord
Laptop/ computer (per tweetal 1)

Belangrijk!
Voorafgaand aan Project 5 is het goed om 
even kort Project 4 te bespreken, wat ging 
goed, wat kan beter. Hier kan je zowel 
over het programmeren praten als over de 
werkhouding.
Ook is het belangrijk dat je als leerkracht 
al een eigen sprite hebt getekend, dit kan 
de instructietijd verkorten.

Activiteit Lengte & vorm Details Wat heb ik nodig?
INTRODUCTIE
Stap 1
Gesprek n.a.v. 
Project 4

	15 min.
	Klassikaal

	Kort bespreken wat leerlingen heb-
ben geleerd en/of gemaakt. Je kan 
bijv. 3 leerlingen kort wat laten ver-
tellen over wat zij hebben geleerd 
bij Project 4 of waar zij misschien 
tegenaan liepen.

	Digibord
	Programma Scratch
	Portfolio van leerlingen

INSTRUCTIE
Stap 2 
Introductie van 
het programma.
 

	10 min.
	Klassikaal

	Open het programma en geef een 
korte rondleiding door het project.

	Digibord
	Programma Scratch

VERWERKING
Stap 3 
Verdieping

	30 min.
	Tweetallen
	(eventueel een plus-

leerling alleen) 

	Verdeel de klas in tweetallen. 
	Elke tweetal gaat aan de slag met 

Project 5. 

	1 computer per tweetal
	Boek Leren programme-

ren met Scratch

REFLECTIE  + OPDRACHT
Stap 4 
Kritisch reflec-
teren van eigen 
werk

	10 min.
	Individueel

Wat is  de opdracht ?
	Sla jouw project op.
	Bespreek je project en wat je hebt 

geleerd thuis en met je klasgeno-
ten. Noteer dit kort voor jezelf. 
	In Les 6 wordt gevraagd hierover te 

vertellen in de klas, over o.a.:
o Hoe ging het programmeren bij 

Project 4 en 5? 
o Wat heb je ontdekt en geleerd?

	Schriftje of iets derge-
lijks waarin de leerling 
zijn reflectie kan op-
schrijven.

Tips & mogelijke 
extra activitei-
ten

	Laat de leerlingen in hun portfolio 
nieuwe sprites zetten en deze de 
volgende les presenteren aan el-
kaar of zelfs thuis.



Project 6: 
Een computerspelletje!
Tijd
1,5 uur

Doel
Programma ontdekken, wat kan je nu 
precies doen.
Programmeren, instructies aan de 
computer geven.
Creatief denkproces bevorderen: wat, 
hoe, wanneer.
Leren om een computerspelletje te 
maken.

Nodig
Digibord
Laptop/ computer (per tweetal 1)

Belangrijk!
Voorafgaand aan Project 6 is het goed 
om even kort Project 5 te bespreken, 
wat ging goed, wat kan beter. Hier 
kan je zowel over het programmeren 
praten als over de werkhouding.

Activiteit Lengte & vorm Details Wat heb ik nodig?
INTRODUCTIE
Stap 1
Gesprek n.a.v. Pro-
ject 5

	15 min.
	Klassikaal

	Kort bespreken wat leerlingen heb-
ben geleerd. Je kan bijv. 3 leerlingen 
kort wat laten vertellen over wat zij 
hebben geleerd bij Project 5 of waar 
zij misschien tegenaan liepen.

	Digibord
	Programma Scratch
	Portfolio van leerlingen

INSTRUCTIE
Stap 2 
Introductie van het 
programma.
 

	10 min.
	Klassikaal

	Open het programma en geef een 
korte rondleiding door het project.

	Digibord
	Programma Scratch

VERWERKING
Stap 3 
Verdieping

	45-60 min.
	Tweetallen
	(eventueel een 

plusleerling alleen) 

	Verdeel de klas in tweetallen. 
	Elke tweetal gaat aan de slag met 

Project 6. 
	Wanneer het spel vanuit het boek 

gemaakt is laat dan de leerlingen die 
snel klaar zijn en de plusleerlingen 
ook nog zelf een computerspelletje 
maken naar eigen idee.

	1 computer per tweetal
	Boek Leren programme-

ren met Scratch

REFLECTIE  + OPDRACHT
Stap 4 
Kritisch reflecteren 
van eigen werk

	10 min.
	Individueel

Wat is  de opdracht ?
	Sla jouw project op.
	Bespreek je project en wat je hebt 

geleerd thuis en met je klasgenoten. 
Noteer dit kort voor jezelf. 
	In de volgende les of na deze les 

wordt gevraagd hierover te vertellen 
in de klas, over o.a.:
o Hoe ging het programmeren bij Pro-

ject 5 en 6? 
o Wat heb je ontdekt en geleerd?

	Schriftje of iets derge-
lijks waarin de leerling 
zijn reflectie kan op-
schrijven.

Tips & mogelijke 
extra activiteiten

	Laat de leerlingen in hun portfolio 
nieuwe ideeën voor computerspel-
letjes beschrijven om deze later uit 
te werken.



Deze handleiding is speciaal voor het boek Leren programmeren met Scratch samen-
gesteld door Willemijn de Heer. Willemijn is zelf vijf jaar werkzaam als leerkracht voor 
groep 5-6 op een Daltonschool. Ze heeft onder andere lesprojecten gegeven met Pico-
Cricket. 


