Programmeren & Design
Welkom bij Programmeren
& Design, dit is een vak
waarmee je leert denken als
een computer.
In dit vak waan je je in een
wereld van creativiteit,
puzzels en samenwerking.

Algemeen

Modules

Programmeren & Design is een keuzevak op de BSG dat naast de
reguliere vakken gevolgd wordt, in plaats van het vak Drama of Onderzoek
& Ontwikkeling. Het is een vak waar verschillende nieuwe skills worden
opgedaan met betrekking tot computers en programmeren. P&D wordt drie
uur in de week gegeven, in een speciaal lokaal, de perfecte omgeving waar
je jouw skills verder kunt ontwikkelen. Het prettige is dat dit keuzevak
helemaal in je eigen tempo kunt volgen! P&D valt prima te volgen met
weinig ervaring. Het gaat er namelijk niet om hoe snel je iets kunt of begrijpt,
maar dat je het uiteindelijk zal begrijpen. Dit vak geeft daarom ook weinig
tot geen cijfers, alleen een onvoldoende, voldoende of goed om de voortgang te bepalen.

Tijdens de lessen Programmeren & Design doorloop je verschillende modules.
Modules om een programmeertaal te leren, namelijk Python. Modules om
websites te leren maken, dit heet HTML (Hyper Text Markup Language).
Daarnaast wordt het belang van sociale media besproken, maar zul je ook in
groepen aan een project werken. In veel modules zit een klein design aspect
verborgen. Dit wordt per module besproken en behandeld.

Badges
Als je een module hebt afgerond, behaal je een badge. Deze badges laten
zien hoe ver jij je in de skill tree (zie figuur 1) bevindt. Dit laat jouw voortgang zien aan de docent, maar ook aan jezelf.

Unity
In Unity maak je games vanuit verschillende perspectieven. Zo bestaan er
veel character packs voor Unity en ook veel sjablonen voor game werelden.
Hierboven staan twee games afgebeeld die allebei in Unity gemaakt zijn.
Een simplistische maar kleurrijke game, en een ingewikkelde maar realistische game. Het gaat hierbij om een creatief proces, de game moet er
aantrekkelijk (design) uit zien.

Adobe XD
Adobe XD is een geweldig ontwerpprogramma voor mensen die zich bezighouden met interface ontwerp, gebruikers-ontwerp, prototyping, responsive
website-ontwerp en nog veel meer. Je maakt in mum van tijd een gedetailleerde schets van een website (of van een app, mocht je je daarmee bezig
houden). Eigenlijk doet het woord ‘schets’ het eindresultaat geen eer aan,
want creaties in Adobe XD zien er net zo overtuigend en compleet uit als
een reeds gerealiseerde website.
Figuur 1: Skill tree

Blender
Blender’s missie is om de beste 3D-technologie als gereedschap in de
handen van mensen te brengen, voor alle platforms, overal ter wereld, en
het is gratis. De uitgebreide reeks modelleringstools van Blender maken
het maken, transformeren en bewerken van jouw modellen een fluitje van
een cent.

HTML & CSS (+ in latere jaren Javascript)

Python
Wat is Python? Python is een krachtige programmeertaal die makkelijk
te leren is en waar je van alles mee kunt maken. Ook voor beginnende
developers. Python is een ‘general-purpose’ programmeertaal, wat betekent
dat het bijna overal wel voor gebruikt kan worden. Zo kun je er tekst mee
verwerken, afbeeldingen en getallen aanpassen, maar ook kun je er wiskundige vergelijkingen mee oplossen. In Python kunnen ook posters gemaakt
worden met behulp van een specifieke toepassing genaamd: Turtle.

HTML staat voor Hyper Text Markup Language, Een programmeertaal die
wordt gebruikt voor het schrijven van webpagina’s. Hoewel HTML ook deels
de vormgeving en styling kan verzorgen, doen we dit meestal met een andere
taal: CSS (Cascading Style Sheet).
Een website bestaat meestal uit drie elementen:
1 HTML. Via HTML maak je de structuur van de website op (teksten, afbeeldingen, links en dergelijke).
2C
 SS. Via CSS geef je de HTML elementen vorm. (kleuren aanpassen,
grootte van afbeeldingen, font-size, achtergrond afbeeldingen en dergelijke).
3 J avascript. JavaScript is een veelgebruikte scripttaal om webpagina’s interactief te maken en webapplicaties te ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is
een pop-up scherm van een nieuwsbrief.

Skills
Kinderen die kiezen voor de Programmeer- en Designklas hebben aanleg voor
het vak en willen steeds beter worden. Daarom krijg je de kans om op op je
eigen tempo en niveau te werken. Je kunt in een korte tijd veel leren. Leerlingen die iets meer tijd nodig hebben krijgen ook de ruimte. Daarnaast zijn er
ook projecten waarbij samenwerking belangrijk is, zodat je ervaart dat je ook
bij ICT goed samen moet werken om de beste resultaten te krijgen. Hiervoor
gebruiken we de SCRUM-methode. Tijdens het vak verkrijgen de leerlingen
veel skills:
• Programmeren in Python
• Websites maken en designen
• Designen van een poster en applicatie
• Presenteren

Wat hebben de leerlingen in
de P&D-klassen tot nu toe gedaan
dit schooljaar?
Om een beetje een idee te krijgen van wat leerlingen maken en doen,
staat hieronder een overzicht. De leerlingen in de klassen zijn ontzettend
enthousiast en fanatiek en werken veel samen. Door samen te werken
wordt er meer geleerd.

Blokjesprogrammeren
Dit jaar zijn de leerlingen die in de P&D-klassen zitten begonnen met
blokjesprogrammeren. Dit is een programma met verschillende opdrachten
variërend tot programmeren en programmeren in combinatie met kunst.
De leerlingen mogen in sommige gevallen de artiest zijn. Als leerlingen even
niet uit hun opdracht kwamen, gingen zij starten met een eigen project over
Flappy bird, of Minecraft. Hieronder twee foto’s van gemaakte dingen:

“Veel mensen worden of zijn verslaafd, maar dat is eigenlijk heel slecht voor
je ogen dus let daar goed op. Het is ook weer goed dat mensen veel op het
internet zitten, want je krijgt dan alles mee wat er op de wereld gebeurt.”
“Ik vond blokjes programmeren eerst super saai maar het werd steeds
moeilijker en je kreeg steeds meer opties waar je uit kon kiezen zo werd
het steeds leuker. Er was één ding wat ik echt niet begreep en dat was met
de functies dus toen ging ik iets anders doen zoals flappie, want die kon je
ook maken. Maar toen hoorde ik dat je alle 20 levels moest halen om de
badge aan te vragen. Pas toen vroeg ik om hulp en dat hielp echt, want
daarna heb ik geen hulp meer hoeven te vragen, het bleek dus eigenlijk
heel makkelijk te zijn en leuk.”
“Wat ik nog ga leren. Ik ga nog veel leren want ik ga nog op Python en
op HTML. In Python ga ik figuren maken en op HTML ga ik een website
maken.”
“Ik vind het leuk om te programmeren omdat het je hersenen aan het
denken zet over dingen.”
“We hebben onderzocht hoe je het best tegen hackers in kunt gaan, hoe je
cyberpesten kunt stoppen, en dat je nooit naar ´Niet beveiligde` websites
moet kijken. Het blokjes programmeren vond ik ontzettend leuk om te
doen. Want je kan het gebruiken als je later zelf een website wilt hebben.
We hebben ook nog les gekregen van de studenten, ik vond het leuk om zo
na te denken over het milieu.”

Sociale media

Designen

De leerlingen deden enthousiast mee in de opdrachten voor sociale media.
Zij kregen aan het eind een opdracht om te schrijven over wat zij geleerd
hebben over sociale media, en ook over wat ze tot nu toe geleerd hebben
bij het vak. Hieronder volgen een aantal uitspraken van de leerlingen.

De leerlingen zijn gestart met het maken
van een poster. Dit doen zij in een
toegankelijk programma waardoor het
proces van het maken van een poster
gemakkelijk gaat voor ze. Hierin wordt
geleerd dat er goed moet worden
gelet op compositie, tekstkleur, afbeeldingen en vormen die geplaatst
worden op de poster.

“We hebben in de afgelopen weken ook blokjes geprogrammeerd. Daar
moesten we bijvoorbeeld een driehoek tekenen of een zombie laten lopen.
Het was een soort voorbereiding voor het project dat we nu moeten gaan
doen, HTML of Python, je mag kiezen. HTML is dat je een website gaat
maken en Python is dat je een schildpad dingen gaat laten doen.”

De beverwedstrijd
De beverwedstrijd, is een wedstrijd bestaande uit verschillende puzzels die
opgelost moeten worden. Deze puzzels moeten begrepen worden aan de
hand van een tekst. De tekst geeft hints in de manier waarop het probleem
benaderd kan worden. Dit stimuleert de leerlingen om actief en creatief
bezig te gaan, waarbij ze gebruik maken van logisch redeneren.

Wat gaan we de komende maanden
doen bij Programmeren & Design?
De leerlingen hebben sinds kort gekozen
tussen twee modules (HTML en Python).
Hier zijn zij al flink mee aan de slag gegaan,
en ze komen er steeds verder mee.
Ze pakken de stof snel op en laten mooie
dingen zien. Verder staan de volgende
taken dit jaar nog op de planning:
• Vrije keuze modules
• Datarepresentatie
• Design project
• Blender

Meer weten?
(072) 589 41 18
info@berger-sg.nl
www.berger-sg.nl
facebook.com/BergerScholengemeenschap
@bergerscholengemeenschap
@bsgbergen
@bsgbergen

