
Jouw land, mijn land. Hoe de kijk op de 

(beeldende) wereld verandert! 
Door: Dirkje van Hirtum | dirkjevanhirtum@gmail.com  
In samenwerking met: De Creatieve Code 
 
Aanleiding 
Op mijn stageschool werken de leerlingen thematisch aan 
hun ontwikkeling. Het thema Jouw land, mijn land stond de 
afgelopen periode centraal en hier heb ik mijn eigen draai aan mogen geven. Ik wilde de 
leerlingen leren hoe er verschillende meningen ontstaan, maar ook dat waar je bent 
opgegroeid hier invloed op heeft.  
Mijn externe instantie werkt met programmeren en 21fst century skills. Ik wist hier nog 
weinig van af en zag dit dus als een uitdaging. In gesprek met hen en de school kwam ik 
erachter dat het doel bij beide die manier van kijken was. Bij school ging het om de cultuur 
en de mensen op de wereld en bij De creatieve Code om het kijken naar programmeren en 
ICT.  
Naast dat het voor mijzelf een uitdaging was om met programmeren aan de slag te gaan, 
merkte ik dat op scholen hier ook niet veel aandacht voor is. Terwijl dit steeds belangrijker 
wordt in onze huidige samenleving. Waarom wordt dit zo belangrijk? Hoe besteed de 
creatieve code hier aandacht aan? Hoe beïnvloed ik met mijn lessen de leerlingen? 
 
Er is onderzoek gedaan naar op wat voor manier scholen aandacht besteden aan kunst en 
cultuur. In de culturele ladekast hebben verschillende bureaus meegeholpen aan dit 
onderzoek en zijn ze er achter gekomen dat scholen vaak op kennismakingsniveau bezig zijn 
met cultuur. Deze ladekast geeft handvatten om als school structureel en inhoudelijk bezig 
te zijn met cultuur (Wiel, et al., 2017).  
 
Ik ben in gesprek gegaan met mijn mentor, De Creatieve Code en verschillende vakdocenten 
op de pabo. Zo kreeg ik meer inzicht in hoe ik met cultuur bezig kan zijn en daarbij met alle 
aspecten van mijn profilering. Ik ben tot de volgende leervraag gekomen; “Hoe geef ik 
thematisch onderwijs waarin de leerlingen leren over andere manieren van kijken naar de 
wereld om ons heen?” 
 
Inhoud 
Ik heb onderzoek gedaan naar de kennisbasis van beeldende vorming en natuur&techniek, 
programmeren, 21st century skills, onderwijs en cultuureducatie. Hier uit heb ik samen met 
mijn mentor een thema opgezet waarin de leerlingen door verschillende activiteiten hun kijk 
op de wereld ontwikkelen.  
In dit zes weken durende thema hebben de leerlingen contact gemaakt met fotografie, 
programmeren, onderzoek doen, posters maken en koken.  
- Fotografie; 

o De leerlingen zijn aan de slag gegaan met perspectieven. Hierdoor zagen de 
leerlingen dat wanneer je een ander standpunt aanneemt, je een nieuwe wereld 
ontdekt. Deze gedachten heb ik meegenomen in mijn begeleiding van het ‘grote’ 
onderzoek. 

- Programmeren 
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o In de eerste les zijn de leerlingen aan de slag gegaan met elkaar te programmeren. 
Ze moesten d.m.v. programmeertaal een foto programmeren in een robot (dit was 
ook een leerling). Hier kregen ze ook een aantal verboden woorden bij om zo hun 
communicatie te ontwikkelen.  

o De tweede les hebben de leerlingen algoritmes gemaakt waarmee ze elkaar in een 
loop hebben kunnen zetten. Hier kwamen de leerlingen er achter dat ik als 
leerkracht ook vak zulke loops en algoritmes gebruik. Zo weten bijvoorbeeld de 
leerlingen dat als ik voor in de klas sta, ik graag de aandacht wil.  

o Ook zijn de leerlingen aan de slag gegaan met mediawijsheid en anonimiseren. De 
wereld om ons heen wordt steeds meer digitaal en je moet jezelf daar voor 
beschermen. Met deze informatie hebben we een social media account aangemaakt 
waar ze tijdens het onderzoek hun foto’s op konden plaatsen. 

- Onderzoek 
o Aan het begin van het thema hebben de leerlingen een mini onderzoek gedaan naar 

een vakantie land. Ze moesten onderzoeken hoe je met beeldaspecten hun land 
‘aantrekkelijk’ konden maken. Dit hebben ze vormgegeven door een poster, met 
toeristische trekpleisters erop. 

o In groepsverband hebben de leerlingen een groot onderzoek gedaan naar een land. 
Hierbij kwamen verschillende concepten aanbod: politiek, economisch, kunst, 
sociaal, natuur en aardrijkskundig. Ze mochten hierbij een kraampje maken om 
uiteindelijk hun onderzoek te presenteren. In dit kraampje kwamen o.a. posters te 
hangen en kunst beelden uit dat land. 

- Koken 
o De leerlingen hebben een ochtend in groepsverband gekookt. De gerechten kwamen 

uit de landen die zij onderzochten en ze deden dit door elkaar te programmeren. 
Eerst moesten de leerlingen hun recept compleet maken door de verhoudingen te 
berekenen. Daarna hebben ze d.m.v. programmeertaal hun recept uitgeschreven en 
zijn ze begonnen met koken. En uiteindelijk natuurlijk geproefd.  

 
Samenwerking 
Met De Creatieve Code ben ik in contact gekomen met programmeren. Ik ben op kantoor 
langs geweest, mail contact gehad en hebben gebeld wanneer ik ergens tegen aanliep. 
Hierdoor kon ik sparren over de ideeën die ik had en kon ik deze goed vormgeven. 
Door deze samenwerking ben ik in contact gekomen met programmeren en de link met 
creativiteit, waar ik zelf nooit mee heb gewerkt. Ik ben daardoor uit mijn comfort zone 
gestapt om mijn leerlingen nieuw onderwijs te bieden. Door deze samenwerking heb ik een 
nieuw platform ontdekt die ik nog vaak ga inzetten in mijn onderwijs. 
 
Leeropbrengsten 
De leerlingen in mijn stageklas hebben de wereld op een andere manier ontdekt. Ze zijn er 
achter gekomen dat programmeren niet alleen achter de computer kan, maar je er ook 
creatief mee bezig kan zijn. Ook hebben ze door het onderzoek hun kijk op de wereld 
ontwikkeld. Ze hebben ontdekt dat wanneer je in een andere cultuur leeft een andere 
mening ontwikkeld.  
Ik heb door de afgelopen periode geleerd hoe ik professioneel kan samenwerken met een 
externe instantie en hoe ik vanuit een persoonlijke leervraag leeractiviteiten kan ontwerpen 
die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Ook ben ik erachter gekomen dat 



programmeren veel meer aandacht mag hebben in het onderwijs, het wordt immers steeds 
belangrijker in het dagelijks leven. Daarnaast heb ik ervaren dat wanneer ik betekenisvolle 
activiteiten maak in de belevingswereld van de leerlingen, zij veel meer gemotiveerd zijn om 
te ontdekken en onderzoeken.  
 
Contact: 
Wil je meer weten over mijn project, neem dan contact op via: 
d.vanhirtum@student.fontys.nl 
Dirkje van Hirtum 
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