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Algemene informatie over CodeWise 
 
Wat is CodeWise? 

 
Met het CodeWise kaartspel kunnen leerlingen ‘elkaar programmeren’. Op elke kaart 
staat een opdracht: zing een liedje, spring in de lucht, ga staan of zitten of bepaal 
een looprichting. Groepjes leerlingen programmeren spelenderwijs een code door de 
opdrachtkaarten in een bepaalde volgorde te leggen. Een ander groepje controleert 
of de code juist wordt uitgevoerd. Natuurlijk kun je ook in tweetallen werken. 
Enthousiaste leerlingen zijn gegarandeerd!  
 
Spelregels: 
Met het CodeWise kaartspel in combinatie met de CodeWise tool in Prowise 
Presenter kun je op een interactieve manier kinderen de beginselen van het leren 
programmeren bijbrengen. 
Het kaartspel bevat kaarten in de kleuren geel, oranje en paars. De opdrachten op 
de kaarten lopen op in moeilijkheid. Je start met geel, voegt wanneer de leerlingen 
eraan toe de oranje kaarten toe en tenslotte maak je het spel compleet met de 
paarse kaarten. Leerlingen gaan elkaar programmeren door met de kaarten een 
stukje programmeercode te leggen. Kan de leerling de code die met de kaarten is 
gelegd uitvoeren? Of zit er misschien een bug in? Om met de leerlingen te oefenen 
met het leren programmeren kun je de CodeWise tool op het digibord gebruiken. 
Klopt het met wat de leerlingen vooraf bedacht hadden? De tool is ook in te zeten bij 
het controleren van de reeks die met de kaarten is gelegd. Zo maak je het CodeWise 
spel zelfcorrigerend. 
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Prijzen*: 
Het CodeWise kaartspel   € 19,95,- 
 
Voordelen: 
- De kinderen leren de beginselen van het programmeren en het logisch denken 
wordt gestimuleerd. Je bereidt de kinderen voor op de toekomst. 
- Er wordt gewerkt aan verschillende doelen, zoals op de opdrachtkaart te zien is. 
- De kinderen kunnen zelfstandig werken en experimenteren of je geeft ze gerichte 
opdrachten. 
- Het is voor meerdere leeftijden geschikt, omdat je het makkelijk en moeilijker kan 
maken. 
- Het kan zelfcorrigerend zijn, door gebruik te maken van de CodeWise tool binnen 
Prowise Presenter. 
 
Nadelen: 
- Het kaartspel kost geld. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* De prijzen zijn afkomstig van www.prowise.com. Geraadpleegd op 05-04-201 

http://www.prowise.com/
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Opdrachtkaart CodeWise – het kaartspel 
 
 
Leeftijd: Onderbouw – middenbouw    Tweetallen/groepjes 
 
Kerndoelen: 45 – 54 – 55      Leerlijn programmeren 
 
Doel: 
- Aan het einde van deze activiteit hebben de kinderen een aantal 21st Century Skills 
getraind, namelijk: analytisch vermogen, creativiteit, probleemoplossend denken en 
samenwerken. 
 
Dit heb je nodig: 
- Het kaartspel (of zelf gemaakte kaarten) 
Wanneer je ook de online programmeertool inzet: 
- Een computer, tablet of digibord. 
- Prowise Presenter 
 
Wat ga je doen: 

1. Zijn de kinderen nog niet bekend met de kaarten of de online 
programmeertool? Leg dan kort de verschillende kaarten uit (zie de uitleg 
onderaan op de eerste pagina). 

2. Laat de kinderen in tweetallen of in groepjes aan de gang gaan met de 
kaarten. 

3. Een kind of een groepje kinderen legt een programmeercode neer en het 
andere kind of groepje gaat deze uitvoeren.  

4. Gaat het goed? Voeg de oranje of paarse kaarten toe! 
5. Wil je het spel nog interactiever maken en zelfcorrigerend? Zet de online 

programmeertool in via Prowise. Zie de instructie hieronder: 
 
Het kaartspel in combinatie met de online programmeertool: 

1. Zet de computer, tablet of digibord aan en open Prowise Presenter (oudere 
kinderen kunnen dit zelf). 

2. Ga naar gereedschappen  overig  CodeWise. 
3.  Laat de kinderen een code leggen met de kaarten en dit daarna controleren 

via de online tool. Zo zien ze meteen of de code klopt. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://maken.wikiwijs.nl/74282/Programmeren_in_het_PO#!page-1843082

