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BLIEP BLIEP 
Voorbereidende les voor in de klas 

 

Bliep bliep  
Onderwijsprogramma voor onderbouw - groep 1 t/m 3 
Digitale cultuur / digitale technologie / programmeren 
  
Kinderen groeien vandaag de dag op in een wereld waarin een computer veel meer kan zijn 
dan een scherm met toetsenbord. Computers zijn overal, in allerlei soorten en maten: zelfs als 
tandenborstel en knuffelbeer. De buitenkant zien we elke dag, maar hoe ziet de binnenkant 
eruit? 
  
Bliep bliep is een heel afwisselend programma dat 60 minuten duurt. Zorg ervoor dat je met 
de hele klas 15 minuten voor aanvang aanwezig bent zodat er genoeg tijd is voor een 
toiletbezoek en om de jassen op te bergen.  
  

Voorbereiding in de klas 
Binnenkort gaan jullie naar Het Nieuwe Instituut voor het onderwijsprogramma Bliep bliep. 
Tijdens dit programma leren de leerlingen spelenderwijs over de computers om hen heen. 
Wat is een computer, hoe werkt een computer en hoe praten computers met ons en met 
elkaar? Leerlingen vanaf 4 jaar krijgen in dit onderwijsprogramma inzicht in de binnenwereld 
van de computer door te verbeelden, te experimenteren én door zelf te gaan maken. Bliep 
bliep speelt in op het thema digitale cultuur. Tijdens het onderwijsprogramma maken de 
leerlingen kennis met toekomstgerichte vaardigheden zoals creatief denken en mediawijsheid. 
Bliep bliep is een eerste kennismaking met het begrijpen van een computer. 
  
Deze voorbereidende les is niet verplicht, maar zorgt wel voor voorpret en maakt dat de 
leerlingen zich makkelijker in het museumprogramma kunnen verplaatsen. Deze 
voorbereidende les duurt ongeveer 30 minuten.  
  
De voorbereidende les bestaat uit een verhaal waaraan een opdracht gekoppeld is. Wat de 
opdracht betreft zijn er twee versies mogelijk:  

·       Versie 1 is geschikt voor groep 1, 2 en 3. Deze versie gaat vooral over goed 
luisteren en samen bespreken wat computers zijn.  

·       Versie 2 is geschikt voor groep 2 en 3. Deze is iets uitgebreider met een opdracht 
waarin de leerlingen antwoord geven op vragen in computertaal.  
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 Versie 1 – geschikt voor groep 1, 2 en 3 
 
Introductie 

Laat de leerlingen in de kring zitten. Leg uit dat je een verhaal gaat voorlezen en dat in het 
verhaal heel veel computers ‘verstopt' zitten. Het is de bedoeling dat de leerlingen met elkaar 
alle computers in het verhaal kunnen vinden. Dus het is van belang om heel goed te luisteren.  
  

Verhaal voorlezen 
Lees het verhaal aan het einde van deze lesbrief voor en begin daarna een gesprek over 
computers. Wie heeft er een computer uit het verhaal onthouden? De computers die in het 
verhaal voorkomen, zijn: 

-        Telefoon 
-        Laptop 
-        Tablet 
-        Televisie 
-        Knuffelbeer die kan praten 
-        Deurbel met camera 
-        Thermostaat 

  
Gesprek starten 

Begin een gesprek over computers. Vraag de leerlingen bijvoorbeeld: Welke computers heb jij 
thuis? En welke computers zijn er in de klas? Gebruik jij weleens een tablet en zo ja, 
waarvoor? Weet iemand wat een app is?  
  
Laat de leerlingen de computers in de klas benoemen en bespreek met elkaar waarom wel of 
iets niet een computer is.  
 
Computers zijn machines die dingen doen en opdrachten opvolgen van jou als gebruiker.  
Ze zijn geprogrammeerd om deze opdrachten uit te voeren en kunnen zelf niet nadenken, 
computers zijn eigenlijk heel dom. 
 
De lamp is bijvoorbeeld geen computer, maar een telefoon (een smartphone) heeft wel weer 
een computer in zich. Een lantaarnpaal met een zonnepaneel kan ook een computer zijn. 
Eigenlijk zijn computers overal om ons heen, omdat ze klein zijn en lang niet altijd een 
beeldscherm hebben, zien we ze niet eens meer. De wasmachine heeft bijvoorbeeld ook 
een computer. 
  

Afronding: naar het museum 
Sluit de les af door te vertellen dat jullie met de klas binnenkort naar Het Nieuwe Instituut 
gaan, een plek waar ze gaan ontdekken dat alles om hen heen ontworpen is en dat zij zelf 
ook ontwerpers van de toekomst zijn. In Het Nieuwe Instituut wordt er nog veel meer verteld 
over computers en gaan de leerlingen een onderdeel van een computer maken.  
  
Het Nieuwe Instituut is een museum. Daarom zijn er bepaalde regels waar bezoekers zich 
aan moeten houden. Zijn er leerlingen die museumregels kennen? Bijvoorbeeld je vinger 
opsteken voordat je iets zegt of vraagt, zacht praten, nergens aankomen, niet rennen en 
gillen. Bespreek ook waarom die regels er zijn.   
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Versie 2 – geschikt voor groep 2 en 3 

 
Introductie 

Laat de leerlingen in de kring zitten. Leg uit dat je een verhaal gaat voorlezen waarin heel veel 
computers voorkomen. Na dit verhaal ga je een aantal vragen stellen over dingen die in het 
verhaal gebeurden. De leerlingen gaan hier antwoord op geven in computertaal. 
  

Computertaal? 
Een computer praat niet zoals wij mensen dat doen. Wij praten met woorden, computers 
praten met enen en nullen. Een 1 is ja en een 0 is nee. Laten we dit even oefenen. Leg uit dat 
je een vraag gaat stellen. Als de leerling denk dat het antwoord op de vraag ‘Ja’ is dan steekt 
de leerlingen 1 vinger omhoog. Als het antwoord ‘Nee’ is, steekt de leerling 0 vingers (dus een 
vuist) op.  
  
Oefen even of iedereen het doorheeft door een vraag te stellen over iets in de klas waarop 
het antwoord zeker ‘Ja’ is en laat de leerlingen antwoorden door het juiste aantal vingers (dus 
1 of 0) op te steken. Bijvoorbeeld:  

 
De meester of juf heet [NAAM] 
Er staan stoelen in de klas.  

  
Stel nu een vraag over iets in de klas waar het antwoord zeker ‘Nee’ op is. Bijvoorbeeld:  

 
Het klaslokaal heeft geen ramen.  
  

Verhaal voorlezen 
Lees nu het verhaal aan het einde van deze lesbrief voor. Stel de volgende vragen en laat de 
leerlingen antwoord geven in computertaal, zoals je eerder geoefend hebt.  
             

Vragen: 
Flop schopt een steentje tegen een lantaarnpaal (Ja, dus 1 vinger omhoog) 

              Mama doet de deur open (Nee, dus 0 vingers omhoog) 
              Het zusje van Flop kijkt televisie (Ja, dus 1 vinger omhoog) 
              Flop gaat filmpjes kijken op de tablet (Nee, dus 0 vingers omhoog) 
              Mama videobelt met haar laptop (Ja, dus 1 vinger omhoog) 

Bedenk zelf eventueel nog een aantal andere vragen.  
  
Begin nu een gesprek over computers in de klas en thuis.  
Hoeveel computers heeft het klaslokaal? En hoeveel hebben de leerlingen er thuis?  
(Je kan ook vragen wie heeft er meer dan 5 computers thuis, en de leerlingen laten 
antwoorden met 1(Ja) of 0(Nee)). Bespreek met elkaar waarom wel of iets niet een computer 
is.  
 
Computers zijn machines die dingen doen en opdrachten opvolgen van jou als gebruiker.  
Ze zijn geprogrammeerd om deze opdrachten uit te voeren en kunnen zelf niet nadenken, 
computers zijn eigenlijk heel dom. 
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De lamp is bijvoorbeeld geen computer, maar een telefoon (een smartphone) heeft wel weer 
een computer in zich. Een lantaarnpaal met een zonnepaneel kan ook een computer zijn. 
Eigenlijk zijn computers overal om ons heen, omdat ze klein zijn en lang niet altijd een 
beeldscherm hebben, zien we ze niet eens meer. De wasmachine heeft bijvoorbeeld ook  
een computer. 
  
Weten de leerlingen nog welke computers er allemaal in het verhaal voorkomen?  
De computers die voorkomen in het verhaal zijn: 

-        Telefoon 
-        Laptop 
-        Tablet 
-        Televisie 
-        Knuffelbeer die kan praten 
-        Deurbel met camera 
-        Thermostaat 

  
Afronding: naar het museum 

Sluit de les af door te vertellen dat jullie met de klas binnenkort naar Het Nieuwe Instituut 
gaan, een plek waar ze gaan ontdekken dat alles om hen heen ontworpen is en dat zij zelf 
ook ontwerpers van de toekomst zijn. In Het Nieuwe Instituut wordt er nog veel meer verteld 
over computers en gaan de leerlingen een onderdeel van een computer maken.  
  
Het Nieuwe Instituut is een museum. Daarom zijn er bepaalde regels waar bezoekers zich 
aan moeten houden. Zijn er leerlingen die museumregels kennen? Bijvoorbeeld je vinger 
opsteken voordat je iets zegt of vraagt, zacht praten, nergens aankomen, niet rennen en 
gillen. Bespreek ook waarom die regels er zijn.   
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Het verhaal 

  

Flop rent door de straat naar huis. Hij schopt tegen een steentje. Dat schiet met volle vaart 

tegen een lantaarnpaal. Het maakt een hard klingelend geluid. ‘RAAK!’ roept Flop door  

de straat. Hij rent door met zijn armen omhoog, alsof hij een grote voetballer is die heeft 

gescoord. Bij de blauwe voordeur belt hij aan. Brrr, wat is het eigenlijk koud buiten.  

Door het harde rennen merkt hij dat nu pas. Binnen ga ik YouTube-filmpjes kijken op de  

bank, denkt Flop. Hij hoort een stem door de bel, het is papa. ‘Hoi jongen, ik doe de deur 

open’, zegt papa door de luidspreker. Flop hoeft zelf niks te zeggen, want de bel heeft een 

camera en dus kan papa precies zien wie er voor de deur staat. De deur maakt een zoemend 

geluid, een beetje zoals een bij, denkt Flop. Hij duwt ertegen en hij klikt open. Flop rent met 

twee treden tegelijk de trap op. Gelukkig, binnen is het lekker warm. Maar als hij de woon-

kamer in komt verdwijnt zijn blije gevoel een beetje. Vrolijke muziekjes en blije stemmen 

klinken door de kamer. Zijn zusje Lin zit hard lachend voor de televisie te wijzen naar de 

voorbijflitsende clowns. Flop vindt wat zijn zusje kijkt stom, hij noemt het babytelevisie.  

 

‘Wat kijk je boos’, zegt papa als hij Flop ziet. ‘Is er iets gebeurd op school?’ Flop zucht.  

‘Nee pap, ik wil gewoon YouTube kijken op de tv en lekker op de bank liggen, maar dat  

kan nu niet.’ Flop wijst naar zijn zusje. Papa schenkt een kopje thee voor Flop in en geeft  

hem een koekje. ‘ Maar er is nog genoeg ruimte op de bank, dus ga lekker zitten. Dan ga  

je toch even op de tablet? Die heb ik niet nodig’, zegt papa. Er verschijnt een grote glimlach 

op Flops gezicht, de tablet! Dat hij daar niet aan had gedacht. Hij heeft een favoriete app, 

eentje waarbij je zelf een doolhof kunt bouwen. Flop duikt weg in de kussens van de bank  

en verstopt zijn gezicht achter de tablet. Hij is net bezig met de tweede laag van zijn doolhof  

als de telefoon gaat. Het is mama die belt! En niet zomaar bellen, videobellen! Pap roept  

Lin en Flop. Ze kunnen mama nu niet alleen horen, maar ook zien. En dat terwijl ze nu in 

Amerika zit. Zij belt met haar laptop en Flop ziet haar op het schermpje van de telefoon.  

Zo lijkt het alsof ze helemaal niet zo ver weg is. Lin laat mama blij haar nieuwe knuffelbeer 

zien die kan praten en Flop vertelt over de goal die hij bij gym heeft gescoord. Mama moet 

lachen. ‘Je wordt nog eens een grote voetballer, Flop! Als ik over een paar nachtjes weer 

thuis bent gaan we samen in het park voetballen.’ Mama vertelt nog even over haar dag.  

Na een tijdje geven ze mama nog een dikke knuffel door de telefoon en zwaaien ze  

naar elkaar. Flop klimt op de bank en gaat snel verder met zijn doolhof. Hij heeft  

opeens inspiratie, een nieuw idee, het wordt een voetbaldoolhof! 
  
 


