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Wat is Physical Computing?

• Computers in de fysieke wereld –
voor bewaken (meten) en 
besturen
• Ingebed in apparaten – van 

ledlamp tot auto en robot
• Om “dingen” te verbinden met het 

internet (IoT)

• Koppeling tussen de virtuele 
wereld en de fysieke wereld



Wat is Physical Computing?

• Met microbits, Arduino’s en 
robotica zelf aan de slag
• Microcontroller met sensoren en 

actuatoren

• Laagdrempelig – voor iedereen
• Hoog plafond – uitdagende 

projecten



Hoeveel computers heb je thuis?

• Van 1 computer per huis
• Via computer per persoon
• Naar: “computer per ding”, 

verbonden in IoT
• Embedded: lamp, bel, slot, cv-

knop, schakelaar, was-
machine, weegschaal, 
magnetron, … 



Van Arduino tot …

• Van “klassieke” Arduino
Uno
• Via: microbit, Raspberry

Pi, Arduino varianten
• Tot: “explosie” van bordjes 

en toebehoren…
• alleen al de CircuitPython 

bordjes – steeds 
krachtiger (en goedkoop!)

https://circuitpython.org/downloads


Waarom Physical Computing op school?

• Digitale geletterdheid, 
informatica – programmeren, 
opbouw van computers
• Integratie met Natuurkunde, 

Wiskunde, Biologie, Scheikunde, 
NLT, O&O – en creatieve vakken
• Praktische projecten met 

betekenis voor leerlingen en hun 
omgeving

ICT in de Wolken - Poseidon



Hoe in het schoolprogramma?

Digitale geletterdheid en 
Informatica
• Basisconcepten computers
• Programmeren
• Robotica
• Technologie, IoT enz.
• Maatschappelijke rol

Bètavakken
• Meten en sturen, experimenten, 

projecten
• Natuurkunde, Biologie, 

Scheikunde, NLT, O&O
Creatieve vakken
• Creatieve en interactieve 

projecten
• “Maakonderwijs”



Hoe Physical Computing onderwijzen?

• Heel veel (les)materiaal 
beschikbaar; Engelstalig, maar 
ook Nederlands
• Niveau en kwaliteit materiaal 

verschilt sterk
• Grote verschillen tussen 

leerlingen
• Uitdaging: passend materiaal 

voor elk niveau en voor elke 
leerling



Naar een leerlijn Physical Computing

• Combineren van projecten (met 
context) en modules (voor 
concepten).
• Verschillende leerpaden 

(afhankelijk van het doel)
• Gebaseerd op Makecode-

blokken en Python
• Aandacht voor didactiek



Onderwijsvorm: modules en projecten

Modules
• “concept-gericht”
• leren van kennis en vaardig-

heden
• in eigen tempo, en volgens zelf 

gekozen leerpad
• samen leren met “peer(s)” op 

zelfde niveau

Projecten
• “context-gericht”; heeft 

betekenis voor leerling en/of 
omgeving
• toepassen van kennis en 

vaardigheden
• samenwerken, in divers team



Opbouw

• Leerpaden van modules, in 
niveaus
• Voorkennis beheersen voor

starten volgende stap
• Modules in eigen tempo
• Van brugklas tot bovenbouw

1. Kennismaking

2. Basis (breed)

3. Verdieping

… specialisatie/expert…



Kennismaking

• Programmeren: Makecode
blokken
• micro-bit.nl leskaarten
• ”scaffolding” – bijv. microbit met 

Grove shield en componenten
• Geprepareerde opstellingen 

(kruispunt, poppenhuis, e.d.)



Basis (modules)

Doel: beheersen van basiskennis en -vaardigheden
• Programmeren: Makecode blokken, Python
• Hardware: microbit, Grove componenten; breadboard
• Conceptuele opbouw: kennis van (gegeven) bouwstenen en van 

manieren om die samen te stellen
• Onderdelen: programmeren; sensoren en actuatoren; interfaces; 

meten en sturen (signalen, events en tijd); motoren en “power” 
actuatoren; communicatie



Verdieping (modules)

• Programmeren: Python, C++/Arduino
• Hardware: div. microcontrollers, breadboards
• Communicatie, internet of things
• Werken met andere en nieuwe sensoren, actuatoren
• Geavanceerde meet- en regel-algoritmen
• Robotica
• Fysica van rekenen, van communiceren
• AI in physical computing, …



Vragen

• Wat is ervoor nodig om dit op jouw school in te voeren?
• Wat heb je nodig om dit in jouw lessen in te zetten?
• Wat mis je?
• Wat zijn belangrijke punten van aandacht?
• Vragen en opmerkingen?




