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Welkom bij de Swift Coding Club! 
Als je leert programmeren, leer je problemen oplossen en op een creatieve manier 
samenwerken. En je leert hoe je in apps je ideeën tot leven kunt brengen.  

Bij de Swift Coding Clubs leer je op een leuke manier apps programmeren en 
ontwerpen. Met activiteiten in Swift, de programmeertaal van Apple, werk je 
samen terwijl je leert programmeren, prototypen maakt voor apps en bedenkt 
welke invloed programmeren heeft op de wereld om je heen. 

Je hoeft geen leerkracht of ervaren programmeur te zijn om een Swift Coding Club 
te leiden. Het materiaal is geschikt voor zelfstudie, dus je kunt ook tegelijk met de 
deelnemers leren. En je kunt de ideeën en ontwerpen van de club gezamenlijk 
presenteren aan je gemeenschap. 

Deze handleiding bestaat uit drie delen:

Aan de slag Leren en toepassen Vieren

Informatiebronnen 
over programmeren

Iedereen kan programmeren  |  
Leeftijd 10+ 

Werk met Swift-code om de 
basisvaardigheden van programmeren 
te leren met Swift Playgrounds op een 
iPad of Mac. Meer informatie >

Welkom 

Ontwikkelen in Swift  |  
Leeftijd 14+ 

Apps leren ontwikkelen met Xcode 
op Mac. Meer informatie >

Alle benodigdheden om 
een Swift Coding Club 

te starten

Modules en 
activiteiten voor 

clubsessies

Nuttige informatiebronnen 
voor het plannen en 
organiseren van een 

gemeenschapsevenement
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Bij Swift Coding Clubs worden 
verschillende informatiebronnen gebruikt 
om les te geven in programmeren. 
Beginnende programmeurs leren eerst 
de basisbeginselen en bouwen 
uiteindelijk echte apps. 

https://www.apple.com/nl/education/k12/teaching-code/?cid=pm-enus-pdf-doc-edu-eccode-launch22#develop-in-swift
https://www.apple.com/nl/education/k12/teaching-code/?cid=pm-enus-pdf-doc-edu-eccode-launch22#everyone-can-code


Aan de slag 
1. Bekijk de informatiebronnen voor ‘Iedereen kan programmeren’  
Via ‘Iedereen kan programmeren’ ontdekken beginnende programmeurs de wereld van het programmeren aan de hand van 
interactieve puzzels, leuke figuren en boeiende activiteiten. Voordat je de clubervaring verder uitwerkt, raden we je aan om 
eerst de onderstaande informatiebronnen voor ‘Iedereen kan programmeren’ te bekijken. 
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Download het lesprogramma ‘Iedereen kan programmeren’ > 

Swift Playgrounds is een gratis app waarmee iedereen op 
een interactieve en leuke manier kan leren programmeren. 
De app bevat ingebouwde lessen en extra uitdagingen 
die zijn gemaakt door toonaangevende ontwikkelaars 
en uitgevers.

Download en verken Swift Playgrounds > 

In de handleidingen bij ‘Iedereen kan programmeren’ vind 
je activiteiten om beginnende programmeurs te laten 
kennismaken met programmeerconcepten. Die worden 
gekoppeld aan onderdelen uit het dagelijks leven en daarna 
gebruikt om puzzels op te lossen in Swift Playgrounds.

https://books.apple.com/nl/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewFeature?id=1488012731&mt=11&ls=1&itscg=edu&itsct=eccode_launch22_sc22_na_enus
https://apps.apple.com/nl/app/id908519492?ign-itsct=eccode_launch22app_sc22_na_enus&ign-itscg=edu


3. Maak een plan 
Denk aan het volgende: 

• Wie zijn de leden? Waarin zijn ze geïnteresseerd? 
Hebben ze ervaring met programmeren of is het 
helemaal nieuw voor ze? 

• Hoe vaak komt de club bij elkaar? Als je een 
zomerkamp gaat organiseren: hoeveel uur heb 
je voor programmeeractiviteiten? 

• Welke technologie heb je tot je beschikking?  

• Wat zijn de doelen van je club? 
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2. Check de technologie 
Zorg dat je vóór de eerste bijeenkomst het volgende hebt: 

• iPad of Mac. Voor Swift Playgrounds heb je een iPad 
met iPadOS 13 of hoger nodig of een Mac met 
macOS 10.15.3 of hoger. Alle deelnemers hebben bij 
voorkeur een eigen device, maar ze kunnen ook samen 
oefenen en programmeren. 

• Swift Playgrounds-app. 
Download Swift Playgrounds voor iPad >
Download Swift Playgrounds voor Mac > 

• Handleidingen bij ‘Iedereen kan programmeren’. 
Download ‘Iedereen kan programmeren: Puzzels’ > 
Download ‘Iedereen kan programmeren: Avonturen’ > 
(optioneel) 

Ga naar Apple Support voor hulp bij het gebruik van 
Apple producten. 

https://apps.apple.com/nl/app/id908519492?ign-itsct=eccode_launch22app_sc22_na_enus&ign-itscg=edu
https://apps.apple.com/nl/app/swift-playgrounds/id1496833156?itscg=edu&itsct=eccode_launch22app_sc22_na_enus
https://books.apple.com/book/id1481279847?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_nl
https://books.apple.com/book/id1540865006?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_nl
https://support.apple.com/nl-nl/apps


Please contact [Name] at [yourname@email.com] if you have any questions.

Want to code?
Join the club!

[Month XX, 20XX] 
[X:XX x.m.–XX:XX x.m.] 

[Location]

 Swift Coding Club

Poster Swift Coding Club

Sticker Swift Coding Club 

4. Promotie 
Vertel mensen over je Swift Coding Club. Enkele ideeën en middelen om 
nieuwe leden aan te trekken: 

• Introduceer je club. Gebruik e-mail, sociale media, het internet, flyers of 
mond-tot-mondreclame om bekendheid te geven aan je club. 

• Organiseer een informele bijeenkomst. Vraag mogelijke deelnemers naar 
hun interesses en het soort projecten dat ze zouden willen maken. Bespreek 
ideeën voor evenementen voor de hele gemeenschap en vertel wat de 
deelnemers daaraan kunnen bijdragen. Je kunt ook een korte video over de 
club online zetten. 

Met deze middelen kun je je Swift Coding Club promoten en een persoonlijk 
tintje geven: 

• Posters. Download deze gratis sjabloon en pas de poster naar wens aan. 
Druk de poster af en hang hem op, of maak een digitale poster voor online 
gebruik. Zorg dat de gegevens over tijd, plaats en aanmelding staan vermeld. 

• Stickers en T-shirts. Gebruik deze Swift Coding Club-stickers om je club te 
promoten. Met een speciaal T-shirt zijn deelnemers aan app-presentaties 
makkelijk te herkennen. Download de sjabloon voor het Swift Coding Club 
T-shirt om shirts voor je leden te maken.

T-shirt Swift Coding Club
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https://education-static.apple.com/geo/nl/education/2019/coding-club-kit/posters.zip
https://education-static.apple.com/geo/nl/education/2019/coding-club-kit/stickers.zip
https://education-static.apple.com/geo/nl/education/2019/coding-club-kit/shirts.zip
https://education-static.apple.com/geo/nl/education/2019/coding-club-kit/shirts.zip


Tips voor clubleiders
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Stel een bestuur samen. Met een groepje leden dat wil helpen in de 
leiding wordt alles een stuk leuker en gemakkelijker. Welke leden hebben 

leidinggevende kwaliteiten? Je kunt ook speciale verantwoordelijken 
aanwijzen voor bijvoorbeeld evenementen, programmeren en appdesign.

Leer samen. Clubleiders 
hoeven niet alles te weten. Help je 

leden zelfstandig onderzoek te 
doen en problemen op te lossen, en 

moedig ze aan anderen te helpen.

Deel ideeën. Sommige leden willen 
misschien games maken. Andere 
willen apps maken om mensen te 
helpen, Swift leren of robots aansturen. 

Bedenk manieren waarop de leden 
kunnen samenwerken aan de projecten 

die zij interessant vinden.

Combineer. Soms nemen leden die al 
wat verder zijn een voorsprong op de 
rest. Kijk of die leden kunnen worden 
gekoppeld aan beginners zodat ze 
samen kunnen programmeren. Je 
kunt zelf veel leren door iemand 
anders iets te leren. 

Presenteer het resultaat. Een 
gemeenschapsevenement of app-presentatie 

is een geweldige manier om je club, 
ontwerpideeën en programmeerkennis onder 
de aandacht te brengen bij vrienden, familie, 

leerkrachten en de hele gemeenschap. 
Misschien werf je zo zelfs meer leden. Zie 

pagina 12 voor tips voor het organiseren van een 
gemeenschapsevenement of app-presentatie. 



Leren en toepassen 
1. Swift Playgrounds ontdekken 
Al het clubmateriaal is gebaseerd op Swift Playgrounds. Swift Playgrounds bevat ingebouwde programmeerlessen en 
extra uitdagingen die zijn gemaakt door toonaangevende ontwikkelaars en uitgevers. Bekijk allereerst het materiaal in 
Swift Playgrounds en de features van de app.
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Kant-en-klare code 
De knoppenbalk biedt toegang 

tot de bibliotheek met 
codefragmenten, waarmee je 

snel veelgebruikte stukjes 
code versleept.
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Features van Swift Playgrounds

Tools 
Via dit menu kun je de 
pagina herstellen of een 
foto, pdf of filmpje maken. 

Figuurtje kiezen
Als je een figuurtje aantikt, 
kun je een ander figuurtje 
kiezen.

Tip 
Hiermee toon je nuttige 
suggesties. En hoewel je 
uiteindelijk ook de oplossing 
van de puzzel te zien krijgt, kun 
je deze niet knippen en plakken. 
Om door te gaan, moet je eerst 
de stappen uitvoeren en zelf de 
programmeercode schrijven. 

Snelheidsregelaar 
Hiermee versnel of vertraag 

je de code.  

Uitgevoerde code laten 
oplichten

 Gebruik ‘Stap door mijn code’ 
om elke regel code te laten 

oplichten als die wordt 
uitgevoerd. Zo begrijp je beter 

wat de code doet. 

Paginamenu
Tik boven in de pagina om 

alle pagina’s van de 
playground te bekijken. Tik 
op de gewenste pagina of 
gebruik de pijlen om door 

de pagina’s te bladeren. 

Leren en toepassen



Los het op meerdere manieren op. Elke puzzel heeft 
meerdere oplossingen. Vraag leden die eerder 

klaar zijn om andere manieren te bedenken om 
de puzzel op te lossen. Door flexibel te denken 
en verschillende oplossingen met elkaar te 
vergelijken, kunnen ze kritischer leren denken.

Deel de puzzels op. De puzzels 
worden lastiger. De deelnemers 

kunnen een puzzel in delen opsplitsen, 
zodat ze alle stappen naar de oplossing 

beter kunnen overdenken. Ze kunnen 
met Pages of Notities hun stappen 

plannen en uitschrijven voordat ze de 
programmeercode invoeren.

Stel een helpdesk in. Reserveer een 
ruimte waar de experts binnen de club 

de andere leden ondersteuning 
kunnen bieden.

Leren en toepassen

Tips voor leren met Swift Playgrounds

9

Neem de puzzels eerst door. Adviseer de 
deelnemers om eerst in de dynamische weergave in 

te zoomen op de wereld van Byte en hem van 
alle kanten te bekijken, zodat ze goed kunnen 

zien wat de bedoeling is. Ze kunnen de wereld 
ook schermvullend bekijken door 

het gedeelte tussen de twee 
schermen vast te houden en 

naar links te slepen.

Programmeer in tweetallen. Laat de 
deelnemers samenwerken op één iPad of 

Mac. Ze kunnen brainstormen over de 
oplossing van een puzzel en afwisselend 
programmeercode schrijven.

Gebruik toegankelijkheidsfeatures. Swift 
Playgrounds werkt prima met de ingebouwde 

toegankelijkheidsfeatures in macOS of iPadOS, 
zodat iedereen kan leren programmeren. Programmeurs 
kunnen bijvoorbeeld kleuren omkeren, grijstinten 

inschakelen en zoomen om de zichtbaarheid aan te passen.



Een project maken 
Deelnemers leren de beginselen van het 
programmeren in ‘Leren programmeren 1’ 
en ‘Leren programmeren 2’ in Swift 
Playgrounds. Ze gebruiken hun nieuwe 
vaardigheden om een project te ontwerpen 
en te maken dat reageert op touch-events. 
Bekijk module > 

Vriendenquiz 
De deelnemers ontwikkelen de vaardigheden 
die ze hebben opgedaan bij ‘Een project 
maken’ nu verder. Ze voltooien uitdagendere 
puzzels in ‘Leren programmeren 1’ en ‘Leren 
programmeren 2’ in Swift Playgrounds. Ze 
maken een project waarin om informatie van 
de gebruiker wordt gevraagd en daarop 
wordt gereageerd. Bekijk module >  

Een app ontwerpen 
Deelnemers ontwerpen samen een app om 
een probleem in hun gemeenschap op te 
lossen. Bij het ontwerpen van hun app leren ze 
brainstormen, plannen, een prototype maken 
en de app evalueren. Bekijk module > 

Een Sphero-game maken  
Door Sphero te programmeren maken de 
deelnemers nieuwe versies van klassieke 
arcadegames. Ze onderzoeken samen de 
gamecode en bewerken deze code om hun 
eigen unieke ervaring te creëren. Deze 
vaardigheden worden gebruikt om een eigen 
game te maken met één of meerdere Sphero-
robots. Bekijk module >

2. Modules kiezen 
Het clubmateriaal bestaat uit modules waarbij programmeeractiviteiten worden gecombineerd met creatieve 
ontwerpopdrachten. Elke module bestaat uit 12 sessies van een uur over een bepaald thema waarvoor specifieke 
programmeervaardigheden nodig zijn. Tijdens ‘Leren en proberen’-sessies leren de deelnemers belangrijke concepten, 
die ze vervolgens in praktijk brengen door in Swift Playgrounds puzzels te programmeren en uitdagingen uit te voeren. 
Tijdens ‘Toepassen en verbinden’-sessies leren de deelnemers hoe ze programmeercode kunnen gebruiken om ideeën 
uit te werken en nieuwe producten te maken. Hierbij gebruiken ze hun programmeer- en ontwerpvaardigheden om een 
Swift Playgrounds-project voor een specifieke doelgroep te maken of te ontwerpen. 

Handleidingen voor de begeleider vind je in het tweede gedeelte van dit document. Klik op de links hieronder om ze 
meteen te bekijken.

Leren en toepassen 10



Run My Code
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3. De volgende stap 
Je kunt ook sessies toevoegen die aansluiten op de interesses van de leden. Je kunt de 
ontwerp- en programmeeractiviteiten aanvullen met ervaringen zoals het onderzoeken van een 
verbonden apparaat, het bouwen van een obstakelparcours voor drones of het uitvoeren van 
een reddingsmissie met robots.  

Om het brainstormproces te stimuleren, kun je zelfs gastsprekers uitnodigen of excursies 
organiseren, zodat de deelnemers meer inzicht krijgen in de doelgroep en de ontwerpvereisten 
voor een project. 

Leren en toepassen



2. Ontwerpprijzen. Een vriendschappelijk wedstrijdje 
kan enorm motiverend werken. Moedig de leden aan 
door prijzen uit te loven voor specifieke sterke punten 
bij het programmeren of ontwerpen, bijvoorbeeld: 
• Beste techniek 
• Beste innovatie 
• Beste ontwerp 
• Beste presentatie 

Je kunt ook publieksdeelname stimuleren door een 
publieksprijs in te stellen. 

1. Plan het grote evenement. Kies een datum en 
nodig leerlingen, leerkrachten, ouders en leden van 
de gemeenschap uit.  

Bouw genoeg tijd in voor elk team om hun project te 
presenteren en een korte vragenronde te houden. Als 
de groep erg groot is, kun je twee rondes organiseren 
waarbij de deelnemers elkaars presentatie kunnen 
bekijken.  

Sluit de bijeenkomst bijvoorbeeld af met een leuke 
diavoorstelling van foto’s van de reguliere sessies. 

Je kunt dit certificaat 
downloaden en aanpassen 
voor de verschillende prijzen.

Vieren 
Gemeenschapsevenement of app-presentatie 
Betrek de gemeenschap bij je club en ontdek de mogelijkheden van programmeren om actuele problemen op te lossen 
door een gemeenschapsevenement of app-presentatie te organiseren. Dit is bovendien een perfecte gelegenheid om het 
talent van de deelnemers te tonen. 

Certificaat van deelname

Everyone Can Code
Swift Coding Club

Toegekend aan

Voor

DatumHandtekening

Iedereen kan programmeren 
Swift Coding Club

Vieren 12

https://education-static.apple.com/geo/nl/education/2019/coding-club-kit/playgrounds-certificate.pdf


3. Zoek juryleden en mentoren. Juryleden en mentoren 
kunnen bijvoorbeeld leerkrachten zijn, leerlingen met 
kennis van programmeren, deskundigen uit de 
ontwikkelaars- of ontwerpwereld, leden van het 
schoolbestuur, vooraanstaande leden van de 
gemeenschap of personen die iets hebben aan het 
projectidee.  

Juryleden hoeven niet te wachten tot de presentatie om 
kennis te maken met de club. Je kunt ze bijvoorbeeld 
uitnodigen als gastspreker om de deelnemers iets te 
vertellen over hun vak tijdens de brainstorm- of planfase 
van het project. 

4. Deel en inspireer. Je kunt de presentaties opnemen. 
Deel die opnamen met de gemeenschap en maak een 
selectie van hoogtepunten om toekomstige leden te 
inspireren.  

Bekijk de handleiding voor app-presentaties voor meer 
inspiratie en tips voor app-presentaties.  

Download de Handleiding voor app-presentaties >

Vieren 13

https://www.apple.com/nl/education/docs/app-showcase-guide.pdf?cid=pm-enus-pdf-doc-edu-eccode-launch22


Certificaat van deelname

Everyone Can Code
Swift Coding Club

Toegekend aan

Voor

DatumHandtekening

Iedereen kan programmeren 
Swift Coding Club



Modules van de Swift Coding Club 

Een project maken Vriendenquiz

Een app ontwerpen Een Sphero-game maken



Een project maken



Tijdens deze sessies leren de deelnemers de beginselen van het programmeren door leuke 
activiteiten uit te voeren uit de handleiding ‘Iedereen kan programmeren: Puzzels’. Ze 
oefenen met programmeren door puzzels op te lossen in ‘Leren programmeren 1’ en ‘Leren 
programmeren 2’ in Swift Playgrounds. Daarna gebruiken ze hun nieuwe vaardigheden om 
een Playgrounds-project te ontwerpen en te maken dat reageert op touch-events. 

Tijdens ‘Leren en proberen’-sessies leren de deelnemers belangrijke concepten, die ze 
vervolgens in praktijk brengen door in Swift Playgrounds puzzels te programmeren en 
uitdagingen uit te voeren. Tijdens ‘Toepassen en verbinden’-sessies leren de deelnemers 
hoe ze programmeercode kunnen gebruiken om ideeën uit te werken en nieuwe producten 
te maken. Wanneer de sessies zijn afgerond, kun je een gemeenschapsevenement 
organiseren waarbij de deelnemers hun projecten demonstreren.  

De paginanummers uit de handleiding ‘Iedereen kan programmeren: Puzzels’ worden bij 
de activiteiten vermeld. Voor meer informatie over elke activiteit, toegang tot aanvullende 
informatiebronnen en het ondersteunen of uitdagen van clubleden, raadpleeg je de 
Docentenhandleiding bij ‘Iedereen kan programmeren: Puzzels’. 

Sessieoverzicht 

  Leren en proberen: 6 sessies 

  Toepassen en verbinden: 6 sessies 

  Gemeenschapsevenement

Een project maken 17

Informatiebronnen

Leren programmeren 1

Spiralen

Leren programmeren 2

Vormen

Een project maken 
Moduleoverzicht

https://books.apple.com/book/id1481279847?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_nl
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Commando’s 
Ontdek wat een commando eigenlijk is: 
een specifieke opdracht die wordt 
gegeven aan een computer. Leer 
programmeren door reeksen 
commando’s te geven. 

Leren: Bekijk de introductie over 
commando’s in ‘Leren programmeren 1’ 
Verstoppertje (pagina 3) 
Proberen: Los de puzzels op in het 
hoofdstuk ‘Commando’s’ in ‘Leren 
programmeren 1’ (pagina 4-10) 

Leren programmeren 1
Commando’s 
• Inleiding 
• Commando’s geven 
• Een nieuw commando toevoegen 
• Een schakelaar omzetten

For-lussen 
Leer meer over for-lussen en ontdek 
hoe functies en lussen code efficiënter 
maken.  

Leren: Bekijk de introductie over for-
lussen in ‘Leren programmeren 1’ 
Patroon maken (pagina 26) 
Proberen: Los de puzzels op in het 
hoofdstuk ‘For-lussen’ in ‘Leren 
programmeren 1’ (pagina 27-31) 

Leren programmeren 1
For-lussen 
• Inleiding 
• Lussen gebruiken 
• Doorlussen

Functies 
Leer hoe functies worden gebruikt om 
commando’s samen te stellen en hoe 
zelfgemaakte functies worden 
aangeroepen.  

Leren: Bekijk de introductie over 
functies in ‘Leren programmeren 1’ 
Origami (pagina 15) 
Proberen: Los de puzzels op in het 
hoofdstuk ‘Functies’ in ‘Leren 
programmeren 1’ (pagina 16-21) 

Leren programmeren 1 
Functies 
• Inleiding 
• Nieuw gedrag samenstellen 
• Nieuwe functie maken 
• Nestpatronen

1 2 3

Een project maken
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Variabelen 
Ontdek hoe computers informatie 
opslaan met behulp van variabelen en 
leer programmeren met variabelen. 

Leren: Bekijk de introductie over 
variabelen in ‘Leren programmeren 2’ 
Nieuwsbot (pagina 36) 
Proberen: Los de puzzels op in het 
hoofdstuk ‘Variabelen’ in ‘Leren 
programmeren 1’ en de uitdaging 
‘Spiralen’ (pagina 37-43) 

Leren programmeren 2
Variabelen 
• Inleiding 
• Op de hoogte blijven 

Spiralen 
• Overzicht 
• Hypocycloïden 
• Epicycloïden 
• Hypotrochoïden 
• Ovalen 
• Plezier maken

Ontwerpen voor een  
   doelgroep 
Houd rekening met de unieke beleving 
van verschillende gebruikers en leer 
om producten te maken voor een 
specifieke doelgroep. 

Verbinden: Vanuit het oogpunt van 
een ander bekijken (pagina 58)

Voorwaardelijke code 
Leer meer over booleaanse logica en 
hoe je voorwaardelijke code schrijft. 

Leren: Bekijk de introductie over 
voorwaardelijke code in ‘Leren 
programmeren 1’ 
Iemand zegt... (pagina 49) 
Proberen: Los de puzzels op in het 
hoofdstuk ‘Voorwaardelijke code’ in  
‘Leren programmeren 1’ (pagina 50-56) 

Leren programmeren 1
Voorwaardelijke code 
• Inleiding 
• Controleren op schakelaars 
• Else if gebruiken 
• Voorwaardelijke code herhalen 
• Slimmere functies definiëren

4 5 6

Een project maken
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Typen en initialisatie 
Leer typen beschrijven en initialiseren 
met programmeercode.  

Leren: Bekijk de introductie in de 
hoofdstukken ‘Typen’ en ‘Initialisatie’ 
in ‘Leren programmeren 2’ 
Kenmerken van een goed ontwerp 
(pagina 62) 
Proberen: Los de puzzels op in de 
hoofdstukken ‘Typen’ en ‘Initialisatie’ in 
‘Leren programmeren 2’ (pagina 63-66)

Leren programmeren 2
Typen 
• Inleiding 
• Een portaal deactiveren 

Initialisatie 
• Inleiding 
• Je expert initialiseren 
• Instantietypen gebruiken

Interactieve vormen  
Bekijk het beginpunt ‘Vormen’ in Swift 
Playgrounds. Dit is het beginpunt voor 
de projecten van de komende sessies. 
Experimenteer met de pagina’s 
‘Grafische vormen’ en ‘Aanrakingen 
en animaties’. Ontdek wat deze code 
precies doet en wat er gebeurt. Maak 
met de hele groep een overzicht van 
de grafische elementen en functies 
die beschikbaar zijn in het beginpunt 
‘Vormen’. 

Vormen 
• Grafische vormen 
• Aanrakingen en animaties 

Een Vormen-project   
   maken 
Leer om een project voor oog-
handcoördinatie te maken in het 
beginpunt ‘Vormen’. Gebruik het overzicht 
van grafische elementen en functies en 
voeg zo nodig onderdelen toe.  

Toepassen: Een project voor oog-
handcoördinatie maken (pagina 67)

Vormen 
• Aanrakingen en animaties 

7 8 9
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Het project uitwerken 
Werk in tweetallen om het projectidee te 
programmeren in de pagina ‘Aanrakingen 
en animaties’ van het beginpunt 
‘Vormen’. Gebruik daarbij de schets van 
de vorige sessie. 

Vormen 
• Aanrakingen en animaties 

Een project ontwerpen  
Brainstorm over andere projecten die 
kunnen worden gemaakt met het 
beginpunt ‘Vormen’. Houd rekening met 
de grafische elementen en functies die 
beschikbaar zijn en bedenk hoe daarmee 
kan worden ingespeeld op de behoeften 
van een specifieke doelgroep. Bespreek 
de ideeën met de hele groep. Werk 
daarna in tweetallen een idee uit. Geef 
aan welk doel wordt bereikt met het 
project en wat de doelgroep is. 

Het project evalueren 
Laat anderen het Playgrounds-project 
testen. Probeer uit te leggen hoe het 
project werkt (en welke 
ontwerpbeslissingen zijn genomen) 
als voorbereiding op het 
gemeenschapsevenement waarbij alle 
deelnemers hun werk laten zien. 

Vormen 
• Aanrakingen en animaties

Gemeenschapsevenement 
Laat tijdens een gemeenschapsevenement zien wat de deelnemers hebben bereikt. Deelnemers kunnen hun project demonstreren, meer 
vertellen over het ontwerpproces en feedback krijgen van de gemeenschap. 

10 11 12

Een project maken



Vriendenquiz

22Vriendenquiz



Vriendenquiz 
Moduleoverzicht 

In deze module breiden de deelnemers hun vaardigheden uit door moeilijkere uitdagingen 
te voltooien uit de handleiding ‘Iedereen kan programmeren: Puzzels’. Ze oefenen met 
programmeren door puzzels op te lossen in ‘Leren programmeren 1’ en ‘Leren 
programmeren 2’ in Swift Playgrounds. Ook gebruiken ze hun geavanceerde vaardigheden 
om een Playgrounds-project te maken waarin om informatie van de gebruiker wordt 
gevraagd en daarop wordt gereageerd. Voor deze module moeten de deelnemers bekend 
zijn met het materiaal uit hoofdstuk 1-6 van ‘Puzzels’, de module ‘Een project maken’ 
hebben afgerond of vergelijkbare kennis hebben. 

Tijdens ‘Leren en proberen’-sessies leren de deelnemers belangrijke concepten, die ze 
vervolgens in praktijk brengen door in Swift Playgrounds puzzels te programmeren en 
uitdagingen uit te voeren. Tijdens ‘Toepassen en verbinden’-sessies leren de deelnemers 
hoe ze programmeercode kunnen gebruiken om ideeën uit te werken en nieuwe producten 
te maken. Wanneer de sessies zijn afgerond, kun je een gemeenschapsevenement 
organiseren waarbij de deelnemers hun projecten demonstreren.  

De paginanummers uit de handleiding ‘Iedereen kan programmeren: Puzzels’ worden bij 
de activiteiten vermeld. Voor meer informatie over elke activiteit, toegang tot aanvullende 
informatiebronnen en het ondersteunen of uitdagen van clubleden, raadpleeg je de 
Docentenhandleiding bij ‘Iedereen kan programmeren: Puzzels’. 

Sessieoverzicht 

Leren en proberen: 4 sessies 

Toepassen en verbinden: 8 sessies 

Gemeenschapsevenement

Steen, papier, schaar

Antwoorden
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Informatiebronnen

Leren programmeren 1

Leren programmeren 2

https://books.apple.com/book/id1481279847?l=en?itscg=edu&itsct=eccode_launch20_sc22_na_nl


Functies met parameters 
Leer om de computer meer informatie te 
geven door parameters toe te voegen, 
waardoor functies specifieker worden.  

Leren: Bekijk de introductie over  
parameters in ‘Leren programmeren 2’ 
Recept voor succes (pagina 71) 
Proberen: Los de puzzels op in het 
hoofdstuk ‘Parameters’ in ‘Leren 
programmeren 2’ (pagina 72-75)

Leren programmeren 2 
Parameters 
• Inleiding 
• Verder naar voren gaan
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1 Logische operatoren 
Leer hoe met behulp van logische 
operatoren specifieke code kan worden 
uitgevoerd als reactie op bepaalde 
voorwaarden.  

Leren: Bekijk de introductie over logische 
operatoren in ‘Leren programmeren 1’ 
Iemand zegt... (Ronde 2) (pagina 81) 
Proberen: Los de puzzels op in het 
hoofdstuk ‘Logische operatoren’ in 
‘Leren programmeren 1’ (pagina 82-85) 

Leren programmeren 1
Logische operatoren 
• Inleiding 
• De NOT-operator gebruiken 
• Dit EN dat controleren met AND 
• Dit OF dat controleren met OR

Een game ontwerpen 
Gebruik de uitdaging ‘Steen, papier, 
schaar’ in Swift Playgrounds om een 
nieuwe, verbeterde versie van de game 
te maken. 

Toepassen: Maak de game ‘Steen, 
papier, schaar’ (pagina 76) 

Steen, papier, schaar 
• Een game maken 
• Code delen 
• Acties toevoegen 
• Eigenschappen wijzigen

2 3
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Een quiz maken 
Combineer de kennis van operatoren 
met voorwaarden, variabelen, functies 
en functies met parameters door een 
quiz te maken in het beginpunt 
‘Antwoorden’ in Swift Playgrounds. 

Toepassen: Een quiz maken (pagina 86) 

Antwoorden 
• Tekst 
• API-overzicht 
• Quiz: Welk type ben jij?

While-lussen 
Leer meer over while-lussen en ontdek 
hoe hiermee een blok met code kan 
worden herhaald totdat aan een 
voorwaarde wordt voldaan.  

Leren: Bekijk de introductie over while-
lussen in ‘Leren programmeren 1’ 

Playground-games (pagina 90) 

Proberen: Los de puzzels op in het 
hoofdstuk ‘While-lussen’ in ‘Leren 
programmeren 1’ (pagina 91-94) 

Leren programmeren 1
While-lussen 
• Inleiding 
• Gebruik van while... 
• Slimmere while-lussen maken 
• Geneste lussen

Een quizproject   
   ontwerpen 
Bedenk zelf een quizproject op basis van 
het beginpunt ‘Antwoorden’. Bepaal het 
doel van de quiz, bestudeer het ontwerp 
van quiz-apps, kies een doelgroep en 
schets een idee. 

4 5 6
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De quiz verbeteren 
Werk de quiz bij door verschillende modi 
toe te voegen aan de while-lussen. Deze 
vaardigheden komen tijdens latere 
sessies van pas bij het programmeren 
van een eigen projectidee.  

Toepassen: Je quiz verfijnen (pagina 95) 

Antwoorden 
• Tekst 
• API-overzicht 
• Quiz: Welk type ben jij? 

Arrays en refactoren 
Tijdens deze sessie leren deelnemers 
nieuwe technische vaardigheden door 
het gebruik van arrays. Vervolgens 
passen ze deze vaardigheden toe om 
hun code te refactoren.  

Leren: Bekijk de introductie over arrays 
in ‘Leren programmeren 2’ 
Evaluatie (pagina 99) 
Proberen: Los de puzzels op in het 
hoofdstuk ‘Arrays’ in ‘Leren 
programmeren 2’ (pagina 100-105) 

Leren programmeren 2
Arrays 
• Inleiding 
• Informatie opslaan 
• Iteratie verkennen 
• Blokken stapelen 
• Orde scheppen 
• Index buiten bereik-fouten verhelpen

Keuzes toevoegen aan  
   de quiz 
Verbeter het quizproject door lijsten 
met keuzes toe te voegen. Denk ook 
na over andere projecten waarin lijsten 
met keuzes kunnen worden gebruikt.  

Toepassen: Keuzes toevoegen aan je 
quiz (pagina 106) 

Antwoorden 
• Tekst 
• API-overzicht 
• Quiz: Welk type ben jij?

7 8 9
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Het project uitwerken 
Maak een eigen project in het beginpunt 
‘Antwoorden’. Gebruik het wireframe van 
de vorige sessie als hulpmiddel. 

Antwoorden 
• Tekst 
• API-overzicht 
• Quiz: Welk type ben jij?
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Een nieuw project   
   ontwerpen 
Brainstorm over andere projecten die 
kunnen worden gemaakt met het 
beginpunt ‘Antwoorden’. Bespreek de 
ideeën met de hele groep. Werk daarna 
zelfstandig een idee uit. Geef aan welk 
doel wordt bereikt met het project en 
wat de doelgroep is. Schets ook een 
wireframe. 

Het project evalueren 
Laat anderen het Playgrounds-project 
testen. Probeer uit te leggen hoe het 
project werkt (en welke 
ontwerpbeslissingen zijn genomen) 
als voorbereiding op het 
gemeenschapsevenement waarbij alle 
deelnemers hun werk laten zien.  

Antwoorden 
• Tekst 
• API-overzicht 
• Quiz: Welk type ben jij?

Gemeenschapsevenement 
Laat tijdens een gemeenschapsevenement zien wat de deelnemers hebben bereikt. Deelnemers kunnen hun project demonstreren, meer 
vertellen over het ontwerpproces en feedback krijgen van de gemeenschap.

10 11 12
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Verslag voor appdesign

In deze module ontwikkelen de deelnemers in kleine teams een app om een probleem in 
hun gemeenschap op te lossen. Ze volgen daarbij een specifiek ontwerpproces, waarbij 
ze brainstormen over ideeën, de app plannen, een werkend prototype maken in Keynote 
en de app evalueren. 

Het ontwerpproces wordt vastgelegd in een verslag voor appdesign. Daarin kunnen de 
deelnemers hun ideeën tijdens de ontwerpcyclus vastleggen en bijhouden. Het 
ontwerpproces wordt vastgelegd om het app-project te kunnen herhalen en verbeteren. 
Dit is bovendien een uitstekend naslagwerk en beginpunt voor toekomstige projecten.  

Organiseer aan het einde van deze module een app-presentatie om de vindingrijkheid van 
de deelnemers in de spotlights te zetten. Download de handleiding voor app-presentaties 
voor tips en informatiebronnen over het plannen van dit evenement. 

Sessieoverzicht 

Brainstormen: 2 sessies 

Planning: 2 sessies 

Prototype: 5 sessies 

Evaluatie: 3 sessies 

Presentatie
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Een app ontwerpen 
Moduleoverzicht

Informatiebronnen

https://education-static.apple.com/geo/nl/education/2020/coding-club-kit/appjournal.key.zip
https://www.apple.com/nl/education/docs/app-showcase-guide.pdf?cid=pm-enus-pdf-doc-edu-eccode-launch22
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Brainstormen 
Bekijk app-ideeën voor wat je belangrijk 
vindt en concentreer je op het doel en 
de doelgroep van je app. 

Brainstormen 
• Doel 
• Ideeën 
• Focus 

Prototype 
Ontwerp de gebruikersinterface van 
de app, maak een storyboard voor de 
verschillende schermen en maak in 
Keynote een werkend prototype van 
de app.  

Prototype 
• Schermen schetsen 
• Storyboard 
• App-gedrag verfijnen 
• Stijl ontwerpen 
• Bouwen 
• App-symbool en -naam

Plannen 
Bedenk wat je app daadwerkelijk zal 
doen om het doel te bereiken terwijl je 
iOS-features en inclusieve werkwijzen 
verkent.

Plannen 
• Gebruikersacties 
• Invoer en app-status 
• Functies kiezen 
• Inclusie

1-2 3-4 5-9
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App-presentatie 
Organiseer een app-presentatie om de app-prototypen en introducties van de club te delen met de hele gemeenschap. Tips voor het 
plannen en organiseren van het evenement vind je in de handleiding voor app-presentaties. 
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   Evaluatie 
Deel je app-idee en laat gebruikers je 
prototype testen. Bewerk je ontwerp 
vervolgens op basis van de feedback.  

Evaluatie 
• Presentatie van de app 
• Voorbereiding 
• Observatie

10-12
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In deze module gebruiken de deelnemers Swift Playgrounds om Sphero te programmeren en 
zo nieuwe versies van klassieke arcadegames te maken. Voor deze module moet ten minste 
één Sphero beschikbaar zijn per twee deelnemers. 

De deelnemers analyseren de gegevens die Sphero verzamelt en bepalen hoe ze hiermee 
interactieve games kunnen maken. Ze bedenken samen welke programmeercode ze nodig 
hebben om de game te bouwen en bewerken de code om hun eigen unieke ervaring te creëren.  

Deze nieuwe kennis wordt ingezet om een eigen game te maken met één of meerdere Sphero-
robots. De games worden gedemonstreerd tijdens een gemeenschapsevenement. Leden van 
de gemeenschap kunnen de games bekijken of spelen, en de deelnemers vertellen meer over 
hun beslissingen in de ontwerp- en programmeerfase.  

Sessieoverzicht 

Sphero Pong: 3 sessies 

Sphero Bop It: 2 sessies 

Sphero Pac-Man: 2 sessies 

Een game ontwerpen: 5 sessies 

Gemeenschapsevenement

Sphero Arcade 1

Sphero Arcade 2

Sphero Arcade 3

Sphero Template

Sphero Mini-robot
(één per tweetal)
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Een Sphero-game maken 
Moduleoverzicht

Informatiebronnen



Sphero Pong 
Verken ‘Sphero Arcade 1’ in Swift 
Playgrounds. Open de pagina ‘Original 
Pong’ wanneer het is gelukt om Sphero 
in beweging te krijgen en ga in tweetallen 
aan de slag om de game te spelen. 
Bepaal welke code nodig is om de game 
te bouwen. Schets ideeën en gebruik 
pseudocode om de schets te annoteren. 

Sphero Arcade 1 
• Inleiding 
• Roll 
• Aim 
• Heading  
• Collisions 
• Original Pong 

Sphero Bop It 
Maak in tweetallen een versie van de 
game Bop It met Sphero. Gebruik de 
informatie in ‘Sphero Arcade 2’ om elke 
beweging te programmeren en de game 
moeilijker te maken. Bewerk de code 
om eigen bewegingen toe te voegen. 
Bedenk ook welke andere code nodig 
is om de visuele playgroundinterface 
te koppelen aan Sphero.  

Sphero Arcade 2 
• Inleiding 
• Tap 
• Toss 
• Spin 
• Shake 
• Randomize Game 
• Difficulty Ramp 
• Play the Game

Sphero Pong 
Maak met kleine groepjes een liveversie 
van Sphero Pong, waarbij de voeten van 
de spelers als batjes worden gebruikt. 
Bespreek aan het einde van sessie 3 
welke code de deelnemers dachten 
nodig te hebben om de game Sphero 
Pong te maken en of er nog andere code 
nodig was. 

Sphero Arcade 1 
• Real-World Setup 
• Bounce Angle 
• Back and Forth 
• Keeping Score 
• Winning the Game 
• Play the Game 
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Sphero Pac-Man 
Maak in tweetallen een eigen versie van 
de arcadegame Pac-Man met Sphero. 
Gebruik de informatie in ‘Sphero Arcade 
3’ om Sphero te programmeren als 
joystick, de score bij te houden en 
vijanden te maken. Bewerk de code om 
de game moeilijker te maken. Bepaal ook 
welke andere code er nodig is voor alle 
onderdelen van de visuele interface. 

Sphero Arcade 3 
• Inleiding 
• Simple Controls 
• Scoring 
• Power-Ups 
• Basic Enemies 
• Advanced Enemy 
• Play the Game  

   Een game ontwerpen 
Brainstorm over een eigen Sphero-game. 
De game kan een fysieke versie van 
een arcadegame zijn of een 
obstakelparcours, en er kunnen zelfs 
meerdere Sphero-robots worden 
gebruikt. Schets de game, maak een 
planning en maak daarna een eigen 
project op basis van de Sphero 
Template-playground. Vergeet niet om 
de verschillende elementen van de game 
duidelijk van elkaar te onderscheiden. 
Voeg opmerkingen toe aan de code met 
informatie over het denkproces. 

Sphero Template 
• Sjabloon

Door een doolhof   
   navigeren 
Programmeer Sphero om door een 
doolhof te navigeren in de Sphero 
Template-playground. Schets het 
doolhof en gebruik daarna afplakband 
om het doolhof uit te zetten. Het is 
verstandig om met een eenvoudig 
doolhof te beginnen. Deelnemers kunnen 
in kleine groepjes samenwerken of met 
Sphero-robots door hetzelfde doolhof 
racen om te bepalen wie het snelst en 
nauwkeurigst navigeert.

Sphero Template 
• Sjabloon
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Gemeenschapsevenement 
Laat tijdens een gemeenschapsevenement zien wat de deelnemers hebben bereikt. Deelnemers kunnen hun project demonstreren, meer 
vertellen over het ontwerpproces en feedback krijgen van de gemeenschap.

6-7 8-9 10-12
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