
codeweek

Tijdens de Codeweek - die plaatsvindt tussen 11 en 17 oktober 
- worden verschillende activiteiten voor kinderen en jongeren 
georganiseerd. De Codeweek is een initiatief van de Europese 
Commissie, en wordt in Nederland georganiseerd door ECP en 
stichting Kennisnet. 

Heb je vragen, mail dan naar: codeweek@kennisnet.nl

Voor wie is deze toolkit geschikt?
Deze toolkit is bedoeld voor bedrijven, ZZP’ers, vrijwilligers, 
scholen, ouders; in feite voor iedereen die zich voor jonge 
mensen wil inspannen. Je hoeft niet te kunnen programmeren 
of een tech-tovenaar te zijn om aan de Codeweek te kunnen 
bijdragen. Het is voldoende wanneer je het belangrijk vindt dat 
kinderen meer worden gestimuleerd in hun digitale creativiteit. 
Het willen vertellen van een goed verhaal of het hebben van 
een leuk lesidee, daar gaat het om.  

coDeWeek toolkit
Vind je het belangrijk én hard nodig dat 
veel meer leerlingen en scholieren  
enthousiast raken over programmeren? 
Dan kun je deze toolkit vol praktische 
suggesties gebruiken en zo een bijdrage 
leveren aan de Codeweek.

Waarom programmeren? 
Programmeren doe je door middel van codes. Je kunt er 
alles mee maken. Achter iedere interactie tussen mens en 
computer schuilt code. Of je nu een app bouwt, een simula-
tie maakt van het sterrenstelsel of, zoals Mark Zuckerberg 
van Facebook, sociale interactie wilt revolutioneren. Code 
is overal.

Maak je dromen met code…
Terwijl technologie een steeds grotere rol speelt in ons 
dagelijks leven, is er slechts een kleine groep mensen die 
bepaalt hoe, waarvoor en op welke manier we technologie 
gebruiken. Maar we kunnen allemaal meer met technologie 
dan alleen ‘liken’ en ‘sharen’. Met code kunnen we onze 
grootste dromen tot leven brengen: je kunt er alles wat je 
maar kunt bedenken mee maken!

Maak je toekomst met code…
In 2015 is er een tekort van 900.000 ict-professionals in 
Europa. Bovendien spelen 21e eeuwse vaardigheden in veel 
beroepen een steeds belangrijker rol. Programmeren leert 
je logisch en gestructureerd denken en laat je begrijpen hoe 
technologie werkt; belangrijke vaardigheden om met tech-
nologische innovaties om te kunnen blijven gaan. De wereld 
van code is kansrijk, creatief en barst van de gepassioneerde 
makers.

Wat kun je doen? 
Optie 1: Je laat zien hoe er in jouw bedrijf volop 
wordt geprogrammeerd

a) Je nodigt leerlingen bij je bedrijf uit en gaat zelf met ze 
aan de slag
Je stuurt een brief naar scholen in de buurt, of nodigt een 
school uit, en geeft een rondleiding door je bedrijf. Je kunt 
dit door een werknemer laten doen. Dat hoeft echt niet 
de beste programmeur te zijn, als hij of zij maar goed aan 
kinderen weet uit te leggen wat programmeren is en wat je 
moet kunnen om bij dit bedrijf te mogen werken. 
Je kunt kinderen ook leren programmeren. Trommel je han-
digste mensen op, en laat ze een les bedenken die past bij 

Programmeren? Iedereen kan het! 

Robots



codeweek
1: Vertel over je beroep 
Een game-ontwikkelaar kan laten zien wat er bij het maken 
van een game komt kijken. Een ict-er die werkzaam is in 
een ziekenhuis kan vertellen hoe belangrijk technologie 
voor het genezen van mensen is. Een directeur van een 
bewakingsbedrijf kan spannende technologie-geheimen 
onthullen. Overal zijn programmeurs nodig, en er zijn 
volop beroepen waar je kinderen enthousiast voor kunt 
maken. 

2: Geef een les over de toekomst
Internet in 2025
Op www.internetin2025.nl vind je een les over de toe-
komst van het internet. Je hoeft niet per se met code aan 
de slag te gaan, je kunt kinderen ook laten nadenken over 
de wereld en hoe die er over elf jaar uit ziet. Wat kunnen 
kinderen bijdragen? Hoe kunnen we met techniek de we-
reld veranderen? De les is helemaal gratis, en is beschik-
baar in twee versies: een korte en lange. De korte les doe 
je in een uur, aan de hand van filmpjes op het digibord.
 
Codekinderen.nl
De website Codekinderen.nl van Kennisnet bevat gratis 
lessen over programmeren.  De site geeft leerlingen in 
groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs de kans om 
hun digitale talenten te ontdekken. In praktijklessen 
maken de kinderen kennis met de ‘achterkant’ van de 
media die ze dagelijks gebruiken. Alles komt aan bod, van 
digitaal spelen tot code schrijven.

Unplugged
Speciaal voor de Codeweek presenteert Kennisnet een 
les waarvoor je geen computers of tablets nodig hebt. 
Een programmeerles ‘unplugged’, die leerlingen op een 
aansprekende en toegankelijke manier leert begrijpen wat 
programmeren nu eigenlijk is.

de doelgroep (jonge kinderen, of juist oudere kinderen). 
Zorg voor genoeg vrijwilligers die de kinderen één op één 
kunnen helpen. 

b) Je werkt samen met een organisatie die kinderen leert 
programmeren
Barst het van het programmeertalent in jouw bedrijf, maar 
weten je werknemers niet hoe ze programmeren goed aan 
kinderen kunnen uitleggen? Dan kun je iemand inhuren. Er 
zijn tal van organisaties en zelfstandigen die - betaald of 
vrijwillig - een lans breken voor programmeren. Coderdojo 
is bijvoorbeeld een organisatie die kinderen van 7 t/m 17 
jaar leert programmeren (www.coderdojo.nl).

Optie 2: Je geeft een gastles op een school
a) Je hebt een goed lesidee en gaat naar een school om zelf 
een gastles te geven
Je kunt ook een school in je omgeving vragen of je een 
gastles mag geven. Daar gaan scholen maar al te graag op 
in, zeker als je vader of moeder bent van een kind op de 
betreffende school.

b) Je wilt een gastles op een school geven maar je weet 
niet hoe
Als je nog niet zo goed weet wat je tijdens zo’n les kunt 
vertellen, reiken wij je graag wat suggesties aan. Zorg 
er wel voor dat je les niet langer duurt dan een, hooguit 
twee, uur. Scholen hebben drukke schema’s, maar een of 
twee lesuren zijn nog wel in te passen. 

 lessuggesties
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Sandwich Robot
Bij deze les speelt de leraar of gastdocent de rol van een 
robot: een robot die boterhammen maakt met boter en 
hagelslag. De leerlingen moeten de robot commando’s 
geven om dit voor elkaar te krijgen. Voor een mens is een 
boterham smeren simpel, voor een computer niet. Daar 
kom je pas achter zodra je dit aan een computer moet 
uitleggen. 

A angezien er geen computer nodig 
is, kan deze les op elke school 
gegeven worden. Het idee is dat 

leerlingen leren dat een computer alleen 
maar doet wat jij hem opdraagt en dat 
je daarin heel precies moet zijn. Ze leren 
bovendien een probleem op te lossen in 
kleine stappen.

Doel les
Het gaat er om dat duidelijk wordt dat 
er voor programmeren een bepaalde 
denkwijze nodig is. Sterker nog: pro-
grammeren ís een bepaalde denkwijze. 
Je kunt spreken van de term ‘computa-
tional thinking’: het opdelen van een 
taak/probleem in kleine stappen. 

Wat leren leerlingen van deze 
les?
Ý  Een computer doet alleen dat wat je 
programmeert. Leerlingen moeten dus 
heel precies zijn in wat ze willen. 
Ý  Omzetten van een relatief complex 
probleem in individuele stappen om het 
probleem op te lossen. De leerlingen 
maken zo een simpel algoritme. 
Ý  Het komen tot een oplossing middels 
het zetten van kleine stappen is een 
vaardigheid die niet alleen bij program-
meren van belang is, maar ook daar-
buiten. Dat noemen we ‘computational 
thinking’.
Ý  Leerlingen komen in aanraking met 
het concept van debuggen - het halen 

van fouten uit het programma. Juist van 
het maken van fouten zullen de leerlin-
gen veel leren.

Relatie tot de kerndoelen:
Ý  Kerndoel 2: De leerlingen leren zich 
naar vorm en inhoud uit te drukken bij 
het geven en vragen van informatie, het 
uitbrengen van verslag, het geven van 
uitleg, het instrueren en het discussië-
ren.

Ý  Kerndoel 44: De leerlingen leren bij 
producten uit hun eigen omgeving 
relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik.

Ý  Kerndoel 45: De leerlingen leren 
oplossingen voor technische problemen 
te ontwerpen, deze uit te voeren en te 
evalueren.

Doelgroep
De les is gericht op beginners, op leer-
lingen die nog niet veel in aanraking zijn 
gekomen met programmeren en die nog 
geen duidelijk idee hebben van program-
meren en hoe dat nu eigenlijk werkt. De 
les kan gegeven worden aan zowel jonge 
kinderen (van 6 t/m 9) en oudere kin-
deren (van 9 t/m 12) op de basisschool, 
maar kan ook prima dienen als inleiding 
tot het onderwerp op het voortgezet 
onderwijs.

Leer programmeren zonder een computer te gebruiken!

 Duur les: 50 minuten
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0voorbereiding: de leraar van de klas 

geeft van tevoren uitleg. ‘wat is 
programmeren?’

1 Start in de klas met een korte intro-
ductie van de gastdocent die vertelt 

wat hij of zij doet. Heeft dat iets te 
maken met programmeren? Ja → wat 
dan. (5 minuten)

2 Geef kinderen eerst uitleg over de 
activiteit → boterham smeren. wat 

heeft dat met programmeren te maken? 
(7 minuten)
Ý   kleine stapjes (beschrijven)
Ý    indeling die belangrijk is
Ý   je moet heel precies zijn
 

3  in groepjes van vier gaan de leerlin-
gen een ‘programma’ schrijven. Eerst 

schrijven de leerlingen globaal de stap-
pen op die nodig zijn. Daarna werken ze 
op het werkblad de stappen in detail uit.
(7 minuten) 

per stap kan slechts één actie beschreven 
worden. De leerlingen mogen alleen de 
woorden gebruiken die op het werkblad 
staan. De leerlingen moeten samen de 
stappen bedenken en opschrijven.

4 Laat leerlingen een of twee van de 
programma’s uitvoeren (de docent 

is de smeerbot). Dit gaat gegarandeerd 
fout. belangrijk is dat er wordt gekeken 
naar de fouten die zijn gemaakt. Hoe 
vind je die fouten? Hoe los je ze op? Hier 
kan het woord ‘debuggen’ geïntrodu-
ceerd worden. (15 minuten)

5 Laat de kinderen een nieuwe code 
schrijven. Laat ze met elkaar oefenen 

met die code (droog oefenen) 
(7 minuten). verdeel de taken in:
Ý   een robot (heel goed kunnen luisteren 

en precies uitvoeren)
Ý   een opschrijver (heel precies opschrij-

ven)
Ý   een debugger (kritische kijker)

6 De kinderen geven hun code aan de 
robot. is debuggen nog steeds nodig 

of gaat het nu goed? 
(10 minuten)

weRkwiJzE vAn Sandwich Robot in dE bOvEnboUw wat heb je nodig 

□  zak brood
□ kuipje boter
□ mes
□  bord
□   2 pakken hagelslag (in dat 

geval ook een stofzuiger!) 
of chocoladepasta

□   werkblad voor oudere 
kinderen: commando’s en 
leeg invulblad

Ý   Laat leerlingen zoveel mogelijk zelf conclusies trekken.
Ý    De leerlingen mogen alleen de commando’s gebruiken die op de uitge-

deelde sheets staan. Als leerlingen met creatieve oplossingen komen, 
of ontdekken dat de instructies nog preciezer zouden kunnen, kun je de 
leerlingen nieuwe commando’s aan hun sheets toe laten voegen.

Ý    Probeer zo strikt mogelijk op te volgen wat de leerlingen als instructie 
geven. Ook als het pak hagelslag dan in één keer op is. Juist het toepassen 
van volgorde en precisie zijn belangrijke lessen voor de leerlingen.

Ý    Evalueer de les samen met de leerlingen. Vraag wat ze is opgevallen of 
bijgebleven.

 Didactische tips

bovenbouw
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0   voorbereiding: Meester/juf klas 

geeft van te voren al uitleg over: 
'wat is programmeren?' 

1      Start in de klas met een korte intro-
ductie van de gastdocent die vertelt 
wat hij of zij doet. Heeft dat iets te 
maken met programmeren? 
Ja → wat dan. (5 minuten)

2   De robot (de juf of meester) smeert 
een boterham met hagelslag voor 
de klas. Zonder iets te zeggen! (3 
minuten)

3   Een paar kinderen smeren voor de 
klas ook een boterham. Ze mogen 
niet praten, behalve dat ze precies 
moeten vertellen wat ze doen. Laat 
ze het zo precies mogelijk omschrij-
ven. (5 minuten)

4  vraag de leerlingen of ze kunnen 
bedenken wat dit met computers of 
met programmeren te maken heeft. 
(10 minuten) 

5  Laat de leerlingen vaststellen welke 
dingen de robot moet doen om de 
boterham te smeren.
Ý   de juf of meester schrijft alle com-

mando’s uit (en maakt er eventueel 
tekeningetjes bij).

 Ý   de leerlingen zullen ontdekken 
dat dit veel handelingen zijn voor 
iets dat zij zelf gemakkelijk kunnen 
uitvoeren.

6   De leerlingen geven instructies aan 
de robot. Deze voert veel uit, maar 
vraagt soms ook of ze het wel zeker 
weten. Dit is een vorm van debug-
gen, en heel belangrijk voor hun 
begrip van programmeren.

7   De kinderen eten allemaal een 
lekkere boterham!

8   De kinderen gaan elkaar programme-
ren. Ze kunnen elkaar bijvoorbeeld 
op een stoel laten zitten.

weRkwiJzE vAn Sandwich Robot in dE ondErboUw

Ý   Laat leerlingen zoveel mogelijk zelf conclusies trekken.
Ý    Probeer zo strikt mogelijk op te volgen wat de leerlingen als instructie 

geven. Ook als het pak hagelslag dan in één keer op is. Juist het toepassen 
van volgorde en precisie zijn belangrijke lessen voor de leerlingen.

Ý    Evalueer de les samen met de leerlingen. Vraag wat ze is opgevallen of 
bijgebleven.

 Didactische tips

 wat heb je nodig 

□  zak brood
□ kuipje boter
□ mes
□  bord
□   2 pakken hagelslag (in dat 

geval ook een stofzuiger!) 
of chocoladepasta

□   werkblad voor oudere 
kinderen: commando’s en 
leeg invulblad

onderbouw
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pak open mes boter strooi hard

rechterhand druk breng schep deksel langzaam mond

snij smeer hagelslag bord snel 4-en

linkerhand leg neer broodzak broodstukje stapel herhaal terug

hou vast boterham sluit draai boven tafel
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programma Sandwich Robot
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Wat is If thIs than that?
Al die diensten en apparaten kun je via 
een netwerk, bijvoorbeeld internet, in 
theorie ook met elkaar laten ‘praten’. Wil 
je niet elke ochtend Buienradar hoeven 
checken om te zien wat voor weer het 
wordt? Dankzij websites als If This Then 
That (IFTTT) (www.ifttt.com) kun je 
op een simpele manier een programma 
schrijven (‘programmeren’) dat ervoor 
zorgt dat je een sms krijgt die je laat 
weten dat het korte broekendag is.

If thIs than that
Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, Buienradar, 
Dropbox; het zijn allemaal diensten die je misschien wel 
elke dag gebruikt. En er komen op internet en dus ook op 
je smartphone alleen maar mogelijkheden bij. Daarnaast 
hebben ook steeds meer fysieke apparaten toegang tot 
internet. Zo zijn er bijvoorbeeld al televisies, lampen of 
thermostaten die van alles kunnen meten en delen. De 
verwachting is dat over een aantal jaren bijna elk appa-
raat op een of andere manier met internet verbonden is.

Hoe werkt het?
De missie van IFTTT is ‘Put the internet 
to work for you’. Dat betekent zoveel als: 
‘Laat het internet voor je werken’. Het is 
één van de doelen van leren programme-
ren: zorgen dat je niet afhankelijk bent 
van de standaard instellingen, maar dat 
je toepassingen ook voor je kunt laten 
werken. 

Bij het maken van een ‘recept’ (zoals 
de bedenkers de programma’s noemen 
die je met IFTTT kunt maken) komt een 
aantal programmeerprincipes aan bod, 
zoals condities, input en output. Tijdens 
de les bedenken leerlingen programma’s 
die zij handig vinden en die ze zelf zou-
den willen hebben. Ze moeten bedenken 
welke gegevens ze nodig hebben, welk 
programma of welke dienst ze kunnen 
gebruiken, welke conditie er moet zijn 
om iets te triggeren, welk programma 
vervolgens iets moet doen en wát dat 
programma dan precies moet doen.

Door koppelingen te bedenken en die 
vervolgens ook daadwerkelijk zelf te 
maken zien leerlingen hoe je meer uit 
het internet kunt halen en hoe je er echt 
invloed op kunt uitoefenen.

Wat is het doel  
van de les?
Het doel van de les is leerlingen een 
basaal inzicht te geven in wat program-
meren is. Maar ook om ze te leren dat ze 
diensten gerichter kunnen gebruiken, 
en dat ze met behulp van programmeren 
iets kunnen bereiken dat voor hen zelf 
relevant is. IFTTT is een simpele tool die 
leerlingen helpt diensten aan elkaar te 
koppelen, zonder dat ze zelf in de gaten 
hebben dat ze aan het programmeren 
zijn. 

Het is dan ook belangrijk tijdens de les te 
benadrukken dat leerlingen met het ma-
ken van een ‘IFTTT-recept’ wel degelijk 
aan het programmeren zijn.

Wat leren leerlIngen van 
deze les?
Ý   Ze leren een probleem op te knippen in 

kleine stukjes.
Ý   Ze maken kennis met een aantal  

programmeerprincipes zoals input, 
output en condities.
Ý   Ze krijgen inzicht in de manier waarop 

apparaten en diensten het internet 
gebruiken om onderling te communi-
ceren.
Ý   Ze leren dat je technologie naar je 

eigen hand kunt zetten zodat je op 
een manier kunt werken die voor jou 
interessant is.

Doelgroep
Brugklassers. Het is handig wanneer 
leerlingen actief zijn op sociale media, 
maar dat is geen noodzaak. Een eigen 
smartphone of computer maakt het wel 
leuker, dan kunnen ze hun zelfgemaakte 
‘recepten’ ook echt uitproberen.

met IFTtT (If This Than ThaT) koppel je alles aan elkaar

robots
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Introductie (15 minuten)

1 Begin de les met het introduceren van 
het idee dat steeds meer diensten 

gebruik maken van internet, en dat ook 
steeds meer apparaten verbonden zijn 
met internet. Gebruik voorbeelden die 
de leerlingen kennen, zoals lampen en 
thermosstaten.

2 Daarna kun je wat dieper ingaan op 
de achterliggende technologie; al die 

diensten maken gebruik van een geza-
menlijk netwerk, het internet. Omdat ze 
verbonden zijn met dit netwerk zouden ze 
in theorie ook met elkaar kunnen praten. 
Er lijkt een nieuw internet-tijdperk aan te 
komen: ‘the Internet of Things’, ofwel ‘het 
Internet der Dingen’. Al die diensten en 
apparaten zijn geprogrammeerd, zoals een 
recept ten grondslag ligt aan een gerecht.

3Door diensten en apparaten aan elkaar 
te koppelen kun je allerlei interessante 

dingen doen. Introduceer het idee achter 
IFTTT: je kunt diensten aan elkaar kop-
pelen en je kunt - zodra een bepaalde con-
ditie bereikt is - iets triggeren. Je kunt nu 
laten zien hoe dat werkt. Gebruik daarbij 
ook de woorden input, output en conditie 
en benadruk dat het hier om een vorm van 
programmeren gaat.

De activiteit (30-40 minuten)

1 Introduceer de activiteit. Laat de leerlin-
gen groepjes van vier maken. Geef ze 

de tijd zelf iets te bedenken wat voor hen 
relevant is. Het groepje moet zelf uitein-
delijk één idee uitkiezen om verder uit te 
werken. 

2 Leerlingen die hun idee willen uitvoeren 
met IFTTT, moeten eerst goed kijken 

naar de diensten en mogelijkheden die 
IFTTT biedt. Zo is de kans groter dat hun 
idee ook echt uitvoerbaar is. Leerlingen 
die die mogelijkheid niet hebben, kunnen 
vrijer gebruik maken van toepassingen, 
informatie of diensten. 

3 Als ze een toepassing hebben uitgeko-
zen, gaan de leerlingen eerst individu-

eel aan de slag. Ze moeten nu proberen 
een beschrijving, een recept, te maken. 
Dat doen ze op een individueel werkblad. 
Daarna presenteren ze hun beschrijving 
aan elkaar en maken uiteindelijk samen een 
definitief recept.

4 Leerlingen met toegang tot IFTTT gaan 
per groepje het definitieve recept 

proberen te maken. Als iets niet werkt of 
wanneer de leerlingen om hulp vragen kun 
je het concept van debuggen - het halen 
van fouten uit een programma - benadruk-
ken. 

5Wanneer het niet lukt een idee ook 
echt uit te proberen, kunnen de leerlin-

gen een nieuw idee bedenken en proberen 
dat uit te werken.

aFsluiting (5 minuten)
Afsluitend presenteert iedere groep zijn 
programma voor de klas. Vraag de leerlin-
gen wat ze als moeilijk of juist gemakkelijk 
hebben ervaren, of het programma in één 
keer werkte en welke aanpassingen ze 
gedaan hebben.

WerkWiJze Wat heb je nodig 

□  Voorbereiding
Zorg dat je bekend bent met 
de werking van IFTTT en 
probeer van tevoren zelf een 
aantal programma’s te maken. 
Om tijd te besparen kan de 
klas voorafgaand aan de les 
al een account op de IFTTT-
website aan maken. 

□  Slides
Je kunt in de les gebruik maken 
van de slides. Die helpen je 
met de introductie en met de 
uitleg voor het schrijven van 
een IFTTT-recept. Op de slides 
vind je ook voorbeelden die 
leerlingen op ideeën kunnen 
brengen. 

□  Werkbladen
Op de werkbladen kunnen de 
leerlingen hun programma be-
schrijven. Iedere leerling krijgt 
een werkblad.

voortgezet 
onderwijs

Ý    Laat leerlingen eerst individueel hun programma beschrijven. Zo geef je ieder-
een de ruimte zelf na te denken over programmeren en wat dat nu eigenlijk is 
en over de werking van hun zelfbedachte programma.

Ý    Probeer diensten te benadrukken die de leerlingen kennen of die ze zelf 
gebruiken.

Ý    Laat leerlingen zelf bedenken welke programma’s zij handig zouden vinden. 
Zo maak je de activiteit interessant en spreek je hun intrinsieke motivatie aan.

 Didactische tips

 Werkwijze

 duUr les: 60 mInuten
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Werkblad leerlIngen Ifttt (If thIs then that)

Stap 1: Bedenk een programma dat jou handig lijkt om te hebben en waarbij je verschillende diensten aan elkaar koppelt. 
(5 minuten)

Stap 2: Presenteer je ideeën aan elkaar. Elk groepje kiest één idee uit om verder mee aan de slag te gaan. (5 minuten)

Stap 3: Beschrijf de werking van het programma zoals jij dat voor je ziet. Dit doet ieder voor zich. (5 minuten)

Stap 4: Presenteer aan elkaar wat je hebt opgeschreven en evalueer dat met elkaar. (5 minuten)

Stap 5: Schrijf samen jullie definitieve programma. (10 minuten)

Stap 6: Maak jullie programma in IFTTT. (15 minuten)

Je kunt een account aanmaken op de website van IFTTT (www.ifttt.com) en daar je programma maken. In de App Store of 
in de Play Store vind je gratis de IFTTT-app door te zoeken op ‘IFTTT’. Installeer deze!

Heb je geen toegang tot IFTTT, dan kun je een ander idee proberen uit te werken.
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1. Welke dienst gebruik 

je als input voor jouw 
programma?

2. Welke gegevens heb 
je nodig voor het 
programma? 

3. Welke conditie moet 
er bereikt worden 
zodat je programma 
verder iets gaat 
doen?

4. Welke dienst moet 
er iets doen als de 
conditie bereikt is?

5. Wat gaat die dienst 
dan doen?

Ifttt programma


