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Dodona

̶ Online platform om te leren programmeren

̶ Automatische feedback voor student en docent

̶ Correct? verwachte uitvoer  uitvoer van student

̶ Gratis

̶ Geïntegreerde debugger

̶ Engels/Nederlands
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Nog meer features...

̶ Learning analytics

̶ Studenten kunnen vragen stellen

̶ Leerkrachten kunnen feedback geven

̶ Ingediende oefeningen quoteren

̶ Geïntegreerde simpele editor

̶ Plugin voor PyCharm

̶ Extensie voor VS Code
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Core

Dodona 

team



Programmeertalen

̶ https://dodona.ugent.be/nl

/programming_languages/
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Nieuw

https://dodona.ugent.be/nl/programming_languages/


Doel

̶ Uitstekend platform uitbreiden

̶ Inoefenen met instant feedback

̶ In authentieke context evalueren
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Onderwijs-innovatieproject

̶ Tim Ramlot

̶ Stijn De Clercq

̶ Quinten Vervynck

̶ Brecht Willems
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SQL
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SQL
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SQL

̶ SQLite

̶ Resulterende tabel vergelijken*

̶ Lezen van en schrijven naar databank

̶ Datastructuur aanpassen

̶ Feedback

̶ Syntax fouten

̶ Te veel of te weinig kolommen/rijen

̶ Volgorde rijen

̶ Data types

10



Verkeerd aantal rijen
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Verkeerde type
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DEMO: Voorbeeld ORDER BY

̶ https://dodona.ugent.be/nl/courses/699/

series/10282/activities/1694144428/
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Features

̶ Volgorde van de kolommen speelt geen rol

̶ Dezelfde query uitvoeren op meerdere databases

̶ Meerdere query's uitvoeren op één database
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Nieuwe SQL-oefeningen?

̶ *Databank (niet te groot/klein)

̶ Modeloplossingsquery

Zeer gebruiksvriendelijk
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Database schema

̶ DbVisualizer (free version)

̶ PyCharm Professional

16



Voorbeeldcursus SQL

https://dodona.ugent.be/nl/

courses/699/
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https://dodona.ugent.be/nl/courses/699/
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HTML&CSS
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HTML&CSS

̶ Geldige code?

̶ HTML render van code*

1. Vergelijken met structuur modeloplossing

̶ Weinig feedback

̶ Zeer gebruiksvriendelijk

2. Vergelijken met een checklist

̶ Heel veel feedback mogelijk

̶ Vraagt wat tijd
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Feedback

̶ Syntax errors

̶ Unieke ID's

̶ Tag op juiste plaats?

̶ Verplichte zaken aanwezig?
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Nieuwe HTML&CSS-oefeningen

̶ Modeloplossing in HTML

of

̶ Controlescript in Python
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Comparison mode
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Checklist mode
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DEMO: 

̶ Structuur vergelijken

̶ https://dodona.ugent.be/nl/courses/941/series/10473

/activities/491064206/

̶ Checklist

̶ https://dodona.ugent.be/nl/courses/941/series/10473

/activities/1441503329/
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https://dodona.ugent.be/nl/courses/941/series/10473/activities/491064206/
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Voorbeeldcursus HTML&CSS

https://dodona.ugent.be/nl/

courses/941/
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https://dodona.ugent.be/nl/courses/941/
https://dodona.ugent.be/nl/courses/941/


Checklist goede 
oefeningen
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Waaraan moet een goede 

programmeeroefening 

beantwoorden?

https://www.wooclap.com/DODONA

https://www.wooclap.com/DODONA


Checklist

̶ Relevant onderwerp (leefwereld & andere vakken)

̶ Van gemakkelijk naar moeilijk

̶ Extra oefeningen

̶ Database schema + toelichting

28



Checklist beschrijving

̶ Beschrijving

̶ Foto

̶ Korte introductie

̶ Invoer

̶ Uitvoer

̶ 1 of 2 voorbeelden
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Voorbeeldoefeningen

̶ Enkel trainen op hetgeen wat nieuw is

̶ Commentaar die zegt wat waar moet gebeuren 

(boilerplate)

̶ Fouten halen uit code die er al staat

30



Tips

̶ Mogelijkheid tot opzoeken in formularium of 

samenvatting

̶ Verwijzen naar externe bronnen

̶ Leren leren (redenering uitleggen)
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Uittesten

̶ HTML&CSS: https://dodona.ugent.be/nl/

courses/941/ 

̶ SQL: https://dodona.ugent.be/nl/

courses/699/

̶ Dodona handleiding: https://docs.dodona.be/

̶ Broncode voorbeeldoefeningen:

https://github.com/dodona-edu/example-exercises
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Zelf leren om nieuwe 
oefeningen te maken?
→ Workshop 
https://users.ugent.be/~
brewille/
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https://users.ugent.be/~brewille/
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