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tekst: Carla Desain

Programmeren leer je
niet uit de losse pols
Van links naar rechts: Shirley de Wit, Bart Heemskerk, Alaaeddin Swidan, Tessa Krabbendam, Marlies Aldewereld, Marileen Smit, Stef Dubbeldam, Felienne Hermans, Anna van der Meulen, Martijn Strating,
Bas Jansen. Niet op de foto: Efthimia Aivaloglou, Robert Holwerda, Mozhan Soltani, Charlotte Thepass, Lizzy Scholten, Krishna Thiruvengadam, Jacob Jonkman, Benjamin Bosdijk

In het doolhofachtige informaticagebouw van de Universiteit Leiden huist sinds 1 november
onderzoeksgroep PERL (Programming Education Research Lab) van universitair hoofddocent
Felienne Hermans. Op een dinsdag (= teamdag) is Vives welkom.

“W

etenschap beoefen je nooit alleen”, had Felienne
Hermans door de telefoon benadrukt. “Natuurlijk
mag je me komen interviewen, als ik maar niet
in een glansrol geportretteerd word. We zijn
een (multidisciplinair) team, we werken samen en bouwen op elkaars
inzichten door.” In haar werkkamer zie je meteen dat ze dat meent: een
hele muur wordt in beslag genomen door een stand-van-zakenbord.
Met magnetische briefjes laten teamleden zien aan welke ideeën,
onderzoeken, papers en lezingen ze (samen)werken en waar ze graag
feedback op willen.

Gerichte uitleg en veel oefenen
zijn essentieel bij leren
programmeren
Naast dat bord staat een kunstwerk van Rob Buelens onder een glazen
stolp: ‘To light up the dark’. Tientallen minuscule poppetjes werken
samen om een lucifer de trappen naar boven op te sjouwen om zo een
kaars aan te kunnen steken. “Mooi hè? Ik kocht het van mijn eerste
salaris hier. Voor mij symboliseert dit hoe je in de wetenschap alleen
verder komt als je samenwerkt.”

Vertel eens waaraan jullie samenwerken?
“We zijn aan verschillende deelonderzoeken bezig, met als rode draad:
programmeren voor iedereen. Niet alleen voor jongens uit gezinnen
waar al programmeerinteresse is, maar ook voor meisjes en voor

kinderen die thuis weinig meekrijgen op dit gebied. Maar hoe geef je
zo programmeerles dat iedereen, ook de groep met weinig basiskennis,
er genoeg van opsteekt? En hoe help je leerkrachten om die lessen te
geven? Het bleek dat met de bestaande lesmethodes en leerboeken niet
alle kinderen vooruitkwamen. Veel kinderen bleven steeds hetzelfde
doen, zonder een diep begrip te ontwikkelen. Ze ontwikkelden vaak
‘misconcepties’: ze onthielden dingen verkeerd. En onze uitleg bleef niet
goed plakken. We wilden weten waarom dat was en hoe het beter kon.”

Hoe zijn jullie dat gaan uitzoeken?
“We begonnen met onderzoek om ‘plugged’ en ‘unplugged’
programmeren met elkaar te vergelijken. De ene groep ging met
Scratch aan de gang op de gebruikelijke manier: meteen achter de
computer, zelf uitproberen en verkennen wat de mogelijkheden zijn.
De andere groep kreeg eerst vier unplugged lessen: we legden de
basis uit op het digibord en daarna gingen de kinderen oefenen met
werkbladen. Pas na vier weken kwam de computer eraan te pas. Toen
bleek dat de kinderen die eerst op papier hadden geoefend, veel meer
zelfvertrouwen hadden. Het was zelfs zo dat ze meer verschillende
Scratch-blokjes uitprobeerden dan kinderen die het ‘uitprobeerderig’
hadden geleerd. Kennelijk hebben de kinderen die niet meteen achter
Scratch waren gezet, een stevigere basis. Die hebben een dieper
begrip van de programmeerconcepten, durven daardoor meer uit te
proberen en raken minder gauw gefrustreerd als er iets niet helemaal
goed gaat. Onze conclusie was: er moet meer uitgelegd worden in
programmeerland, omdat ontdekken zonder theoretische basis niet zo
goed werkt.”

Dat klinkt logisch: nieuwe dingen aanleren door uitleg…
“Ja, in onderwijsland is dit logisch. Niemand zal een groep kinderen
alleen laten aanmodderen met het alfabet, een gitaar of een
tennisracket en er dan vanuit gaan dat ze wel zullen ontdekken hoe het
moet. Natuurlijk zijn er altijd een paar kinderen die uit zichzelf een heel
eind komen, of iets oppikken van een ouder broertje. Maar het gros
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We zijn een (multidisciplinair) team,
we werken samen en bouwen op
elkaars inzichten door
heeft instructie en uitleg nodig, en moet veel oefenen.
In programmeerland daarentegen overheerst de opvatting dat
je kinderen vooral zelf moet laten exploreren. We hebben alle
programmeerboeken voor kinderen in Nederland geanalyseerd;
allemaal hebben ze deze insteek. Die overtuiging wortelt in de visie
van Seymour Papert, die in 1980 een trendsettend boek schreef:
‘Mindstorms’, over de programmeertaal voor kinderen LOGO. Voor
hem was uitleggen (door een volwassenen aan een kind) taboe.
Die overtuiging heerst nog steeds op zijn onderzoeksinstituut MIT,
wereldwijd, en ook in Nederland. Maar ja, exploreren blijkt toch
niet zo goed te werken. Dat LOGO en Scratch voor kinderen op de
Papert-manier niet echt van de grond komt, ook niet na 40 jaar, dat is
waarschijnlijk ook niet voor niets.”

Oké, toen wisten jullie: de Papert-methode werkt niet
goed. En toen?
“Toen zijn we eens goed gaan kijken hoe het er op de basisschool bij
les in taal en rekenen aan toegaat. We kwamen uit bij onderzoek van
Paul Kirschner naar directe instructie, waarbij het draait om gerichte
uitleg en veel oefenen. We deden een experiment met het hardop
voorlezen van code. De ene helft van de kinderen ging iedere week
met ons hardop voorlezen, in een dreunende cadans, net als met tafels:
‘for-i-in range-rond haakje openen-4-rond haakje sluiten-dubbele punt’.
De andere groep deed dit niet. De voorleesgroep scoorde later beter
op syntax. En al zijn computational thinking en logisch nadenken
belangrijke leerdoelen, als je de syntax niet beheerst – door veel
oefenen – kom je nooit verder. Je kunt niet tegen een leerling zeggen:
‘Hier heb je de handleiding van Python, ga je gang!’
De reactie van leerkrachten van groep 5 op ons onderzoeksresultaat
was: ‘Dus jullie hebben ontdekt dat als je kinderen steeds opnieuw
iets hardop laat voorlezen, dat ze het dan beter leren? Nou, dat is wel
indrukwekkend zeg… Wat dacht je dat wij steeds doen?’
Voor leerkrachten is dit dus een fijn en herkenbaar verhaal, maar in
de programmeer-community valt het niet altijd goed. Na een lezing
in Amerika kwam een man naar me toe, wees naar me met een
beschuldigende vinger en snauwde: ‘You are making it look like school!’”

Voor leerkrachten is dit herkenbaar. Betekent dat ook
dat ze zo makkelijker zelf programmeerles kunnen
geven?
“Een van onze teamleden, Marileen Smit, is psycholoog. Zij merkte op
dat tijdens unplugged lessen een heel andere sfeer heerste in de klas
dan bij de plugged lessen: in de computergroep was het een beetje
een chaos. Overal lagen snoeren, sommige kinderen moesten op een
andere plek gaan zitten omdat er niet genoeg stopcontacten waren.
Terwijl de papieren les een beetje leek op een ‘gewone’ les. Je zag de
leerkracht ontspannen en denken: o, maar dat is eigenlijk een gewone
les. Je legt wat uit, kinderen gebruiken oefenbladen, je loopt wat rond,
je ziet kinderen worstelen, je stelt een vraag, en als er te veel kinderen
worstelen, doe je nog wat centrale uitleg.
Als we willen dat programmeren landt op scholen, zullen we toch een
beetje moeten aansluiten bij wat leraren kunnen, willen en begrijpen.
We doen hier nog meer onderzoek naar, of er verschil in zelfvertrouwen
is tussen leerkrachten die programmeerles geven op de directe
instructiemanier en zij die exploratieve lessen geven. Als de uitkomsten
er zijn, vertellen we daar graag verder over in Vives.”

Felienne Hermans stapte per 1 november 2018 over van de
TU Delft naar de Universiteit Leiden. “Mijn onderzoek naar
programmeeronderwijs paste minder goed bij de missie van de
TU dan bij die van de – bredere – universiteit hier. Ik mocht binnen
de afdeling informatica mijn eigen onderzoeksgroep opzetten:
Programming Education Research Lab (PERL). We zijn nu met 19:
masterstudenten, promovendi en postdocs. Er haken geregeld
mensen aan vanuit andere studies. Superleuk, zo’n samenwerking
met verschillende invalshoeken! Ik ben ik Universiteit Leiden echt
dankbaar voor deze kans.”

link
perl.liacs.nl
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