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Samenvatting 
 
Om de digitale wereld van de toekomst te kunnen trotseren, is het nu nodig om te investeren 
in het ICT-onderwijs. Hiervoor is onder andere het examenprogramma van het vak 
Informatica drastisch aangepast op basis van adviezen van SLO. Dit heeft onder andere 
geleid tot de aanpassing van het lesmateriaal van uitgever Instruct. In mijn onderzoek is de 
invloed van dit lesmateriaal op toetsresultaten, diep leren en motivatie onder de loep 
genomen. De leerlingen hebben gedurende een periode zowel de oude als de nieuwe 
methode van Instruct gevolgd. Middels 2 RTTI toetsen zijn de toetsresultaten en de mate 
van diep leren van de leerlingen in kaart gebracht. Tijdens deze periode is de intrinsieke 
motivatie gevolgd door afname van enquêtes volgens de IMI-methode. De nieuwe 
lesmethode van Instruct blijkt een positieve invloed te hebben op zowel de toetsresultaten, 
het diep leren als de intrinsieke motivatie van onze leerlingen. 
 
 
Trefwoorden:  Intrinsieke motivatie, diep leren, toetsresultaten  
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1.0 Inleiding 
 
Het vak informatica is zowel economisch als sociaal maatschappelijk van groot belang. 
Nederland heeft een grote achterstand als het gaat om goed opgeleide ICT’ers en dan met 
name developers en andere software specialisten. Om ervoor te zorgen dat Nederland niet 
een nog grotere achterstand zal krijgen ten opzichte van andere landen (Digitale delta, 2017; 
Akkermans & Groot, 2016) is het van belang dat er genoeg leerlingen zijn die de richting van 
informatica kiezen. Daarnaast zijn digitale vaardigheden in deze tijd voor iedereen van 
belang (Tan, 2016). 
 
Het vak informatica verdient een flinke upgrade, zowel qua inhoud als vorm (KNAW, 2013). 
Een upgrade waardoor het enerzijds beter aansluit op de belevingswereld van havo/vwo-
bovenbouw leerlingen en anderzijds op de behoefte vanuit de maatschappij, rekening 
houdend met de kaders en specifieke kenmerken van ons huidig onderwijsklimaat.  
 
Uit onderzoek door de RUG (rijksuniversiteit Groningen) in opdracht van SLO (nationaal 
expertisecentrum leerplanontwikkeling) blijkt dat het informatica lesmateriaal verouderd is en 
niet voldoende uitdaging biedt voor onze leerlingen (Tolboom, Krüger, Grgurina, & Fisser, 
2014). Veel van de aangeboden theorie staat te ver van de belevingswereld van deze 
leerlingen en maakt hierdoor te weinig intrinsieke motivatie los. Momenteel wordt dit 
gecompenseerd met behulp van audiovisuele voorbeelden en aantrekkelijke 
practicumopdrachten. 
 
In 2019 startte het nieuwe examenprogramma, waarvoor uitgevers en experts het eerste 
lesmateriaal vrij hebben gegeven (Barendsen, Tolboom, & Bruggink, 2016; Dekker, 2016). 
Inhoudelijk is duidelijk te zien dat het kernprogramma theoretisch dieper gaat en meer 
teruggrijpt naar de grondbeginselen van het vak. Daarnaast biedt het nieuwe programma in 
de vorm van keuzethema’s meer ruimte voor eigentijdse ontwikkelingen zoals security en 
usability. Het idee hierachter is dat de basis van het vak geborgd wordt zonder daarbij 
moderne ontwikkelingen uit het oog te verliezen. Duidelijk is wel dat er een uitdaging ligt 
voor docenten om deze theorie zo te brengen dat het de leerlingen stimuleert tot diep 
leren. 
 
Het stoffig imago van het vak en het feit dat informatica een keuzevak is, heeft geleid tot een 
groeiend tekort aan zowel informatica studenten als docenten (NOS, 2017). Willen wij als 
kenniseconomie aan blijven sluiten op de groeiende vraag vanuit de markt, dan zullen we 
ervoor moeten zorgen dat het vak per definitie intrinsiek aansluit op de interesses van onze 
leerlingen. Ik wil onderzoeken hoe ik dit kan bereiken. Oftewel hoe kan ik het nieuwe 
materiaal en de lesmethodes zo aanbieden dat het zowel attractief als relevant is en tegelijk 
rekening houdt met praktische uitvoerbaarheid. 
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1.1 Het belang van informatica 
 
De officiële definitie van het vak luidt: Informatica, in Vlaanderen ook 
computerwetenschappen genoemd, is de studie en de wetenschap van de theoretische 
fundamenten van informatie en het rekenen, de theoretische informatica, en de 
implementatie en toepassing in computersystemen. De informatica is een multidisciplinaire 
wetenschap, ontstaan uit (onder meer) de wiskunde en elektrotechniek 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatica). 
 
Omdat deze definitie het belang van het vak in mijn ogen te kort doet, kies ik zelf liever voor 
de volgende definitie: “informatica gaat over het delen van informatie tussen twee of meer 
partijen (zender en ontvanger) met behulp van Informatie en Communicatie Technologie 
(ICT)”. Een “partij” bestaat daarbij uit één of meer personen, systemen, databases en/of 
kunstmatige intelligenties (AI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1. uit fundament Online (uitgever Instruct) De roden vakken symboliseren het klassieke model van HW architectuur. De 
oranje vlakken symboliseren overige steakholders. Tezamen vormen ze een blauwprint voor alle facetten van informatica. 
 
Ik gebruik Figuur 1 vaker om in mijn lessen de samenhang van alle componenten te 
benadrukken. Vervolgens kun je van ieder component een voorbeeld van een toepassing 
bedenken en het belang van ons vak wordt als snel duidelijk. Ik benoem daarbij ook het 
belang van zowel de softe als de harde kant van informatica. Als Instagram qua bediening 
en uiterlijk niet zou aansluiten op haar doelgroep (de softe kant) en/of technisch absoluut te 
wensen zou overlaten (de harde kant), dan was het nooit een succes geworden.  
 
Het spreekt eigenlijk voor zich dat wij in onze huidige maatschappij sterk afhankelijk zijn 
geworden van goede ICT en dus goede informatici. SLO heeft bij haar advies voor het 
nieuwe examenprogramma waarschijnlijk ook geworsteld met superlatieven om dit belang te 
benadrukken en opende haar rapport met een uitspraak van Barack Obama: 
 
In the coming years, we should build on that progress, by [...] offering every student the 
hands-on computer science and math classes that make them job-ready on day one. Barack 
Obama, State of the Union, 13 januari 2016 (Barendsen, Tolboom & Bruggink, 2016, p 5). 
 
Oftewel, we zijn afhankelijk geworden van goede informatici en daarmee het vak 
informatica. 



 
8 

 
 
 

1.2 De huidige knelpunten van het vak 
 
 
Het vak informatica heeft sinds lange tijd een behoorlijk stoffig imago en dat is vreemd voor 
zo’n modern vak binnen het VO. Het wordt gezien als saai, te theoretisch en het sluit 
onvoldoende aan op de belevingswereld van onze pubers. Het karakter is tevens heel 
divers. Op sommige scholen heeft het vak een sterk creatief gehalte en wordt er volop 
geknutseld met arduino’s en websites. Op andere scholen zie ik een sterke hang naar 
wiskunde en wordt er volop gecodeerd. En dan zie ik nog een sterke vergrijzing onder de 
toch al schaarse docenten voor het vak, hetgeen overigens niet altijd per definitie saai of 
stoffig hoeft te zijn. Ik heb diverse oudere collega’s ontmoet die nog steeds vol passie en 
overgave het vak geven, want ja je moet er ook een beetje hobby in hebben, anders loop je 
snel achter. 
 
Begin 2010 begon de onrust internationaal toe te nemen onder docenten, wetenschappers 
en het bedrijfsleven. Vanuit diverse vakgroep organisaties en wetenschappers, ook buiten 
de informatica, werd de roep om vernieuwing van het ICT-onderwijs groter (Groot-Brittannië 
(Furber, 2012), Frankrijk (Académie des Sciences, 2013), Nederland (KNAW, 2012), België 
(Samaey et al., 2014) en de Verenigde Staten (Kaczmarczyk & Dopplick, 2014)). Samen 
met een speciale werkroep en de beroepsorganisatie ACM (Gander et al.,2013) werd deze 
bezorgdheid in een rapport onderschreven. Wel werd op dat moment al onderscheid 
gemaakt tussen de vaardigheid om ICT te kunnen gebruiken (digitale geletterdheid) en de 
meer wetenschappelijke kant van ICT (informatics). In zijn algemeenheid kan ik 
samenvatten dat een tekort aan kennis van en over ICT een bedreiging vormt voor eigenlijk 
alle vakgroepen. 
 
In opdracht van het ministerie van OCW hebben Tolboom, Krüger, Grgurina en Fisser 
(2014) onderzoek gedaan naar de uitvoering van het vak informatica in Nederland. Dat 
onderzoek heeft geleid tot het adviesrapport dat SLO heeft uitgebracht in 2014 en het 
uiteindelijk nieuwe examenprogramma dat is gestart in 2019. In de tussentijd zijn er wel al 
diverse nationale en internationale initiatieven en online lesmethoden ontstaan, die gebruikt 
kunnen worden binnen het onderwijs, bedoeld om het vak attractiever te maken en 
toegankelijker voor een bredere doelgroep. Daarbij zie ik tevens diverse initiatieven vanuit 
het bedrijfsleven. Aan het eind van dit verslag zal ik een aantal voorbeelden benoemen. Ook 
zal ik kijken naar de aansluiting van het vak op de belevingswereld van jongeren en hun 
vervolgonderwijs, met als uiteindelijk doel een passende aansluiting op het bedrijfsleven. 
Aan het eind van de theoretische inbedding wil ik kort stilstaan bij een aantal meer generieke 
veranderingen in het onderwijs en hoe die zich verhouden tot ICT onderwijs. Blijft er 
voldoende ruimte voor grote maatschappelijke ontwikkelingen zoals de opkomst van robots 
en kunstmatige intelligenties?  
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1.3 Overige belangrijke zaken ten aanzien van het vak informatica 
 
 
De scope van dit onderzoek gaat over de nieuwe methode en het nieuwe lesmateriaal van 
uitgever Instruct. Daarnaast benoem ik in deze inleiding een aantal knelpunten t.a.v. het vak 
informatica. Deze hebben niet allemaal direct een relatie tot hetgeen ik onderzocht heb, 
maar in een grotere context zijn ze wel van belang om de problematiek omtrent het vak goed 
te begrijpen. Naast het nieuwe examenprogramma, het nieuwe lesmateriaal en de nieuwe 
methode, heb ik daarom ook deskresearch gedaan naar een aantal andere componenten. 
Zo heb ik mij bijvoorbeeld verdiept in de aanbevelingen van expertisecentrum SLO uit 2014, 
welke in 2016 hebben geresulteerd in het nieuwe examenprogramma (Barendsen, Tolboom 
& Bruggink, 2016). Uitgever Instruct heeft vervolgens de nieuwe methode van fundament-
online ontwikkeld, maar er is veel meer materiaal verkrijgbaar op de markt. Ik heb dit 
onderzocht en getest. Op de scholen waar ik werkzaam ben merk ik dat vakoverstijgend 
werken gestimuleerd wordt. Ik heb daarom onderzoek gedaan naar de aansluiting van ons 
vak op andere VO vakken. Omdat ik verder wilde kijken dan enkel het VO, ben ik gaan 
praten met een aantal vervolgopleidingen. Ik wilde graag weten of het nieuwe programma 
ook echt aansluiting kan vinden op vervolg studierichtingen. Tot slot ben ik gaan kijken in 
hoeverre ons vak, maar ook deze vervolgstudies aansluiting kunnen vinden op de markt. 
Informatica is een keuzevak, dus het helpt de leerlingen als ze weten wat ze met ons vak 
kunnen gaan doen. Bovendien kunnen marktontwikkelingen invloed uitoefenen op de 
uiteindelijke invulling van de les. Alle resultaten van deze onderzoeken zijn terug te vinden in 
bijlage 8 t/m 15. 
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2.0 Theoretische inbedding 
 
De belangrijke begrippen die binnen mijn onderzoek aan de orde zijn gekomen, zijn: 
intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie, oppervlakkig leren, diep leren en RTTI. 
Daarnaast heb ik in mijn onderzoek onder de loep genomen of er een samenhang is tussen 
het studieprofiel van de leerling, het hebben van wiskunde A of B in het vakkenpakket of het 
gender van de leerling en de toetsresultaten, het diep leren en de intrinsieke motivatie.  
In de volgende paragrafen zal ik een toelichting geven over de begrippen en de gebruikte 
categorieën. 
 
2.1 Intrinsieke en extrinsieke motivatie 
 
Binnen mijn onderzoek heb ik gekeken naar de motivatie bij leerlingen. Motivatie omvat 
energie, richting, doorzettingsvermogen en gelijkwaardigheid, allemaal aspecten van 
activering en intentie (Deci & Ryan, 2008). Motivatie kan zowel intrinsiek als extrinsiek zijn. 
Intrinsieke motivatie leidt mensen tot het aangaan van nieuwe uitdagingen, uit eigen 
interesse en plezier om te voldoen aan de behoefte aan autonomie, bekwaamheid en 
verwantschap met de eigen sociale omgeving. Extrinsieke motivatie wordt geleid door 
dwang of verleiding door extern toegediende gevolgen, een beloning of het ontwijken van 
straf. Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, hebben meer interesse, opwinding en 
vertrouwen, wat leidt tot betere prestaties, doorzettingsvermogen en creativitieit (Deci & 
Ryan, 1990).  
 
Ik wil dan ook graag dat er een intrinsieke motivatie ontstaat om bezig te zijn met de lessen 
en het lesmateriaal. Om dit te meten heb ik gebruik gemaakt van de vragenlijst Intrinsic 
Motivation Inventory (IMI) die is gebaseerd op de Self Determination Theory van Deci en 
Ryan (2008). 
 
In feite komt het erop neer dat ik de leerlingen test op 4 niveaus; 

- Interesse / plezier 
- Competentiebeleving 
- Keuzebeleving 
- Druk / spanning 

 
Bij interesse / plezier gaat het eigenlijk om de intrinsieke motivatie(welke ook gedurende een 
opdracht kan groeien) oftewel vind ik dit echt leuk om te doen. Bij competentiebeleving 
ervaart de leerling dat hij goed is in wat hij doet, dat versterkt zijn motivatie en stimuleert het 
diepleren. Bij keuzebeleving ervaart de leerling een mate van vrijheid en authenticiteit. Bij 
druk en spanning ervaart de leerling stress en wat dat met hem doet. Teveel stress kan de 
intrinsieke motivatie negatief beïnvloeden. 
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2.2 Diep leren 
 
Naast motivatie heb ik ook onderzoek gedaan naar diep leren. Diep leren gaat over het 
interpreteren en begrijpen van de stof, het bewust integreren van nieuwe kennis en 
vaardigheden die de leerling al bezit, in tegenstelling tot het leren van oppervlakkige feiten 
(Novak, 2002).  
 
Ik heb binnen mijn onderzoek dan ook gekeken naar de invloed van de lesmethode en de 
lesinhoud op de hoeveelheid begripsvorming, toepassing en inzicht. Dit heb ik in de eerste 
plaats gedaan door de scores te analyseren bij toetsen, waarbij de afzonderlijke vragen 
ieder werden geclassificeerd binnen de RTTI-taxonomie. RTTI gaat uit van 4 cognitieve 
niveaus, te weten Reproductie, Toepassen volgens geoefende methodes in herkenbare 
situaties, Toepassen in onbekende situaties maar wel met bekende, soms gecombineerde 
methoden en tot slot Inzicht, waarbij de leerling zelf een context en methode construeert. De 
volgorde loopt op van oppervlakkig leren van feiten tot diep leren en inzicht krijgen. 
Naarmate de scores op T2 en I toenemen, neemt de mate van diep leren ook toe 
(ThiemeMeulenhoff, z.d.).  
 
 
2.3 De categorieën studieprofiel, wiskunde A / B en gender 
 
 
Parallel aan mijn onderzoek liep het eigen onderzoek van uitgever Instruct over de gebruikte 
methode “fundament-online” naar de kwaliteit en toepasbaarheid van de lesmethode, 
geschreven door Henk Krikke en Rien den Besten (3iblog, 2017).  
 
Informatica is een keuzevak dat in principe gekozen kan worden bij ieder profiel. Uitgever 
Instruct heeft per domein ingeschat in hoeverre de domeinen een waardevolle aanvulling 
kunnen zijn op een bepaald profiel. De afbeelding in Figuur 2 laat dit overzicht zien. 
 
In Figuur 2 is af te lezen dat NT (Natuur en Techniek) en NG (Natuur en gezondheid) het 
sterkst naar voren komen. Afhankelijk van de toegepaste keuzedomeinen zie ik dat iets 
minder bij het EM-profiel (Economie en Maatschappij) en het minst bij CM (Cultuur en 
Maatschappij) (3iblog, 2017). Omdat ik dit een interessante invalshoek vind, heb ik in mijn 
onderzoek ingezoomd op de studieprofielen bij de toetsresultaten, het diep leren en de 
motivatie om te ontdekken of er een samenhang is tussen deze factoren. 
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Figuur 2. Domeinen binnen de informatica. 
 
Daarnaast suggereert uitgever Instruct in zijn rapport (3iblog, 2017) dat Informatica beter 
aansluit op leerlingen met wiskunde B in hun pakket. Door het nieuwe examenprogramma is 
er meer nadruk komen te liggen op de grondslagen van informatica, programmeren en 
coderen, van oudsher thema’s die met name in wiskunde B aan de orde komen. Of er 
daadwerkelijk een samenhang is met wiskunde A of B heb ik derhalve ook onderzocht.  
 
Ik was benieuwd of de resultaten van mijn onderzoek ook een samenhang hebben met 
gender van. Derhalve heb ik het gender van de leerling toegevoegd aan de categorieën. In 
Figuur 3 zien we een grafische weergave van de landelijk gekozen profielen binnen havo en 
vwo van schooljaar 2017/2018 onderverdeeld in jongens en meisjes (3iblog, 2017). 
 
 

Figuur 3. Grafische weergave gekozen profielen 
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Op de basisschool is de interesse voor techniek bij jongens en meisjes vaak ongeveer gelijk, 
zegt Marieke Huisman, hoogleraar software betrouwbaarheid UT in een interview met Nieke 
Roos voor Bits&chips (2014). Pubermeisjes daarentegen vinden techniek vaak stom en 
anders vertelt hun omgeving wel dat het stom is. Volgens Marieke Huisman zou de 
diversiteit (m/v) plus het feit dat vrouwen communicatief sterker zijn, de kwaliteit van 
software ten goede komen. In andere landen als Spanje en Turkije werken er veel meer 
vrouwen in de ICT( Roos, 2014). In een onderzoek door 3 Amerikaanse universiteiten 
(Terrell, Kofink, Middleton, Rainear, Murphy-Hill, Parnin & Stallings, 2017) wordt 
geconcludeerd dat vrouwen sterker zijn in coderen. Via het opensource platform GitHub 
onderzochten ze hoeveel de codes van vrouwen gecorrigeerd werden t.o.v. die van mannen, 
dat bleek minder vaak voor te komen. Ook verbeterden vrouwen gemiddeld veel meer regels 
(1600) van andere ontwikkelaars dan mannen (1000). De codes en wijzigingen werden 
vaker geaccepteerd tot het moment waarop ze bekend maakten dat ze een vrouw waren. 
 
 
Door mijn leerlingen onder te verdelen in bovengenoemde categorieën hoop ik inzicht te 
krijgen in de factoren die een bepaalde leerling helpen of juist belemmeren in zijn 
ontwikkeling en/of doorlopende leerlijn bij informatica. Deze informatie kan ik toepassen bij 
het aanbod van lesmateriaal. 
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3.0 Onderzoeksvragen 
 
Hoe kan ik het vak informatica aantrekkelijk en inhoudelijk relevant houden, zodat het 
enerzijds aansluit op de belevingswereld van havo/vwo-bovenbouw leerlingen, de inhoud 
van vervolgopleidingen en tot slot de behoefte vanuit de maatschappij, rekening houdend 
met de kaders en specifieke kenmerken van ons huidig onderwijsklimaat? Om hieraan te 
kunnen beantwoorden heeft expertisecentrum SLO in 2014 een advies geschreven en in 
2016 een nieuw examenprogramma opgesteld.  
 
In 2017 is het eerste nieuwe lesmateriaal ontwikkeld en in 2019 is het nieuwe programma 
van start gegaan. In dit onderzoek heb ik dat nieuwe lesmateriaal, samen met de nieuwe 
methode (fundament-online) van uitgever Instruct getest. Belangrijk daarbij is dat in de 
nieuwe methode zowel de vorm als de inhoud gewijzigd is; de inhoud ten gevolge van het 
nieuwe examenprogramma en de vorm ten gevolge van de wens voor meer differentiatie 
en minder klassikaal lesgeven. Daarbij is verondersteld dat deze twee elkaar ook zouden 
beïnvloeden; een aantrekkelijkere inhoud zou de motivatie versterken. Geeft de methode 
vervolgens ruimte tot diepleren, dan is de cirkel rond, althans dat is de filosofie. 
Samengevat; dat wil ik dus verder onderzoeken. 
 

3.1 Hoofdvraag 
 
Wat is de invloed van het nieuwe lesmateriaal en de nieuwe methode van uitgever Instruct 
op de toetsresultaten, het diep leren en de motivatie van havo 4 leerlingen, ten opzichte 
van het oude lesmateriaal en de oude methode van Instruct? 

3.2 Deelvragen 
 
Hebben de onderzochte factoren invloed op de toetsresultaten van leerlingen? 
- Heeft het profiel van een leerling, de keuze tussen wiskunde A of B, of gender invloed op 

de toetsresultaten van deze leerling?  
- Is er een verband tussen de methode of het lesmateriaal en de toetsresultaten? 
Hebben de onderzochte factoren invloed op het diepleren van leerlingen? 
- Heeft het profiel van een leerling, de keuze tussen wiskunde A of B, of gender invloed op 

het diepleren van deze leerling?  
- Is er een verband tussen de methode of het lesmateriaal en het diepleren? 
Hebben de onderzochte factoren invloed op de motivatie van leerlingen? 
- Heeft het profiel van een leerling, de keuze tussen wiskunde A of B, of gender invloed op 

de motivatie van deze leerling.  
- Is er een verband tussen de methode of het lesmateriaal en de motivatie?  
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4.0 Methode 
4.1 Participanten 
 
Aan dit onderzoek hebben 6 Havo-4 klassen en 1 Vwo-4 klas van 3 bestaande colleges 
deelgenomen. In totaal betreft dit 155 leerlingen, waarvan 123 havoleerlingen en, puur ter 
vergelijking en ter indicatie of de resultaten ook betrekking hebben op het VWO, 32 vwo-
leerlingen. In dit onderzoek gebruik ik de afkorting BC en DC voor de scholen waar Peter 
Franssen de docent is. De afkorting MLC staat voor het college, waar Jimmy van Turnhout 
docent was ten tijde van dit onderzoek.  
 
Om een beter beeld te krijgen van de situatie bij de huidige informatica leerlingen, heb ik 
deze gecategoriseerd in; studieprofiel, wiskunde A of B en gender. Zo kon ik zien of er een 
relatie bestond tussen de toetsresultaten, RTTI en motivatie ten opzichte van deze 
categorieën. In de onderstaande tabellen is de samenstelling per onderzoeksklas terug te 
vinden naar studieprofiel (tabel 1), wiskunde A of B (tabel 2) en gender (tabel 3). 
 
Tabel 1  
Studieprofiel per onderzoeksklas /controleklas 
  Onderzoeksklassen Controleklas   

Studieprofiel 
BC  

groep1 
BC  

groep2 
DC  

groep1 
DC  

groep2 
MLC  

groep1 
MLC 

groep2 
DC  
vwo 

Totaal 

CM 1 1 0 2 0 0 2 6 
EM 12 2 2 12 10 1 3 42 
NG 2 6 4 2 1 1 0 16 
NT 6 10 8 16 7 17 27 91 
Totaal 21 19 14 32 18 19 32 155 

 
 
Tabel 2  
Wiskunde A of B per onderzoeksklas / controleklas 
  Onderzoeksklassen Controleklas   

Wiskunde 
BC  

groep1 
BC  

groep2 
DC  

groep1 
DC  

groep2 
MLC  

groep1 
MLC  

groep2 
DC vwo Totaal 

A 13 8 3 13 10 2 5 54 
B 8 11 11 19 8 17 27 101 
Totaal 21 19 14 32 18 19 32 155 

 
 
Tabel 3  
Gender per onderzoeksklas / controleklas 
  Onderzoeksklassen Controleklas   

Gender 
BC 

 groep1 
BC  

groep2 
DC  

groep1 
DC  

groep2 
MLC  

groep1 
MLC  

groep2 
DC vwo Totaal 

M 16 12 13 29 13 18 21 122 
V 5 7 1 3 5 1 11 33 
Totaal 21 19 14 32 18 19 32 155 
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Tijdens het onderzoek waren er soms leerlingen afwezig. In bijna alle gevallen is dit 
ingehaald en zijn de resultaten alsnog meegenomen. In incidentele gevallen heb ik het 
klassengemiddelde ingevuld.  
 

4.2 Procedure 
 
In de vooronderzoeksfase heb ik vooral informatie verzameld via mijn professionele netwerk, 
bestaande uit mensen van verschillende organisaties, zoals 3iEarly adapters, netwerk 
informaticadocenten, Instruct, SLO, Inf4all, TU/e en directe collega’s.  
 
De onderzoeksfase zelf was opgedeeld in 2 periodes van 4 weken. Aanvankelijk was het de 
bedoeling dat per college de ene groep (groep A) het 1e onderwerp “Hardware” zou volgen 
via de oude methode van Instruct en de andere groep (groep B) hetzelfde onderwerp via de 
nieuwe methode van Instruct. In de 2e periode zou het 2e thema “Automaten en reguliere 
expressies” op dezelfde manier worden gevolgd, wat betekent dat groep A wederom de 
oude methode van Instruct zou volgen, etc. Dit bleek echter in de praktijk niet uitvoerbaar, 
omdat er geen 2 vergelijkbare thema’s beschikbaar waren in de oude methode en de nieuwe 
methode van Instruct. Derhalve was ik genoodzaakt het plan van aanpak aan te passen en 
heb ik besloten om in de 1e periode bij alle groepen de oude methode te volgen en in de 2e 
periode de nieuwe methode. Dit heeft als gevolg dat ik de data van mijn toetsen niet in 
absolute vorm met elkaar kunnen vergelijken, maar enkel in relatieve vorm, om andere 
factoren die de data beïnvloeden, zoveel mogelijk uit te sluiten. 
 
In de oude methode van Instruct, Instruct-online, werd er aan het begin van elke les een 
klassikale instructie gegeven door de leekracht over de theorie van het onderwerp, gevolgd 
door praktijkopdrachten in de online methode van Instruct. In de nieuwe methode van 
Instruct is er geen instructie door de leerkracht, maar volgt de leerling zelf de online methode 
van Instruct, waarin de leerling aan de hand van opdrachten de theorie krijgt uitgelegd. Bij 
zowel de oude als de nieuwe methode bleek dat de leerlingen behoefte hadden aan meer 
instructie. Om te voorkomen dat er een leerachterstand bij leerlingen ontstond, ben ik ook 
hier afgeweken van mijn plan van aanpak en heb ik de leerlingen de benodigde instructie 
gegeven. Dit zal wel meegewogen worden in de beoordeling van het nieuwe lesmateriaal 
ten opzichte van het oude methode. 
 
Elke periode van 4 weken werd afgesloten met een toets over het gevolgde onderwerp. In 
totaal zijn er dus 2 toetsen afgenomen, de eerste over het onderwerp hardware en de 
tweede over het onderwerp automaten en reguliere expressie.  
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Om de motivatie van de leerlingen te testen, heb ik op drie momenten een enquête 
afgenomen. De eerste keer was een soort van nulmeting. Deze leerlingen hadden op dat 
moment één trimester informatica ervaring, waarin ze bezig waren geweest met het bouwen 
van websites. In de eerste periode van mijn onderzoek zijn de leerlingen bezig geweest met 
het onderwerp computer hardware. Dit project was vooral heel praktisch. Na afronding met 
een toets is de tweede IMI test afgenomen. In de tweede periode van mijn onderzoek zijn de 
leerlingen bezig geweest met automaten en reguliere expressies. Dit vraagt wat meer van 
het wiskundig inzicht, maar is niet puur theoretisch. Na afloop van een afrondende toets heb 
ik nog éénmaal de motivatie gemeten.  
 
Tijdens de analyse van de data verworven uit bovenstaande procedure is gebleken dat 
sommige data van de school MLC niet compleet of verkeerd was aangeleverd. De 
procedure is hetzelfde gebleven, maar de hoeveelheid respondenten is verkleind. Ik zal dit 
nader toelichten in 4.4 analyse. 
 

4.3 Instrumenten 
 
Instrument 1 was de toets over het onderwerp “Hardware”. Dit was een toets met open 
vragen en multiple choice vragen, die volgens RTTI (ThiemeMeulenhoff, z.d.) is opgesteld. 
Ik heb deze toets online afgenomen middels het programma Socrative, die de ruwe data 
verwerkt in een Excel bestand. Deze toets werd afgenomen na de eerste periode van 4 
weken, waarin het onderwerp “Hardware” werd behandeld. In bijlage 1 staat de toets 
“Hardware”. 
 
Instrument 2 was de toets over het onderwerp “Automaten en reguliere expressies”. Deze 
toets is schriftelijk afgenomen, omdat de leerlingen hierin ook moesten tekenen. Een online 
toets was hierbij dus niet mogelijk. Ook deze toets was een combinatie van open vragen en 
multiple choice vragen, opgesteld via de RTTI methode. Ik heb de toets nagekeken en de 
ruwe data verwerkt in een Excel bestand. De toets is afgenomen na de 2e periode van 4 
weken, waarin het onderwerp “Automaten en reguliere expressies” werd behandeld. In 
bijlage 2 staat de toets “Automaten en reguliere expressies’. Met de resultaten van de 
instrumenten 2 en 4 kunnen we de deelvragen ten aanzien van het diep leren en de 
toetsresultaten beantwoorden. 
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Instrument 3 was de IMI test. Voor dit onderdeel heb ik een enquête ontwikkeld met multiple 
choice vragen volgens de IMI methode (Deci & Ryan, 2008). Deze test is online afgenomen 
middels het programma Google Forms. Deze test is driemaal afgenomen tijdens de 
onderzoeksfase. De eerste test vormt hierbij een soort nulmeting. De tweede test is 
afgenomen na de 1e periode van 4 weken en geeft inzicht in de motivatie van de leerlingen 
na het volgen van de module “Hardware” ten opzichte van de nulmeting. Tevens is deze 
tussenmeting een nulmeting voorafgaand aan de 2e periode van 4 weken, waarin de module 
“Automaten en reguliere expressies” werd gevolgd. Na deze 2e periode is de derde test 
afgenomen, die informatie verschaft over de motivatie van de leerlingen na het volgen van 
deze module ten opzichte van de tussenmeting. Met de resultaten van deze 3 testen kan ik 
de deelvragen ten aanzien van de motivatie beantwoorden, zie bijlage 3. 
 
Leerlingen hebben met mij gecommuniceerd tijdens de les of via andere online platformen 
zoals Moodle of Google Classroom.  

4.4 Analyse 
De ruwe data van de 1e toets “Hardware” zijn middels het programma Socrative in Excel 
gezet. Bij het structureren van deze data bleek dat de data van MLC anders gescoord was, 
waardoor deze data niet te gebruiken is in de analyse van deze gegevens. Ik ben derhalve 
uitgegaan van de data van 4 havo onderzoeksklassen en 1 vwo klas op 2 scholen. 
 
De data van toets 1 heb ik gescoord met een cijfer. In totaal waren er 44 punten te behalen. 
De scores van de leerlingen heb ik gedeeld door 44 en maal 10 gedaan, waardoor er een 
toetscijfer tussen de 1 en de 10 ontstaat. Vervolgens heb ik deze data gestructureerd op een 
tabblad per klas, waarbij de leerlingen geanonimiseerd zijn. Hierbij heb ik de toetsresultaten 
gecategoriseerd naar studieprofiel, wiskunde A of B en gender. De toetsresultaten van alle 
klassen zijn op hun beurt in totalen samengebracht op een overzicht om te kunnen 
analyseren of deze factoren invloed kunnen hebben op de toetsresultaten. 
 
Om te komen tot de resultaten op de RTTI methode zijn op leerling niveau alle vragen 
genormaliseerd door de puntentoekenning per vraag te delen door het maximaal te behalen 
puntenaantal op die vraag. Hierdoor ontstaat er een score per vraag tussen 0 en 1. Per 
leerling zijn alle vragen die gelieerd waren aan de categorie R bij elkaar opgeteld en 
wederom gedeeld door het aantal vragen met type R, waardoor opnieuw een waarde 
ontstaat tussen de 0 en 1. Hetzelfde is gedaan met de waardes van de vragen met type T1, 
T2 en I. Om de waardes vervolgens goed te kunnen vergelijken is gekozen voor een x3 
vergroting. Hierdoor krijg je een betere schaalverdeling.  
 
Vervolgens heb ik deze data gecategoriseerd naar studieprofiel, wiskunde A of B en gender. 
Ook deze data per klas heb ik samengebracht in het tabblad met het totaaloverzicht. Met 
deze resultaten kan ik analyseren of, op basis van de score in T2 en I, de factoren 
studieprofiel, wiskunde A of B of gender invloed hebben op het diep leren. In bijlage 4 staat 
het totaaloverzicht met de toetsresultaten en RTTI van de toets Hardware. 
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De ruwe data van de tweede toets “Automaten en reguliere expressies” zijn door mijzelf 
verwerkt in een Excel bestand. De aangeleverde data van MLC was hierbij wel bruikbaar en 
heb ik in eerste instantie ook gestructureerd. Echter bij nader inzien heb ik deze data 
geëlimineerd uit de toets, om de vergelijking van data zuiver te houden. 
 
Deze ruwe data zijn op dezelfde manier als bij de toets “Hardware” gescoord, met een 
toetscijfer van 1 t/m 10, en verwerkt tot een gestructureerd overzicht per klas en vervolgens 
een totaalblad. Voor de score op de RTTI methode is wederom dezelfde werkwijze 
toegepast als bij de toets Hardware. Door gebruik te maken van dezelfde schaalverdeling, 
zijn de scores onderling met elkaar te vergelijken. Zie bijlage 5 voor het totaalblad met 
resultaten en RTTI van de toets Automaten en reguliere expressies. 
 
Ook de ruwe data van de 3 IMI enquêtes zijn middels het programma Google Forms in een 
Excel bestand getransformeerd. De uitslagen van de 3 tests zijn per test en per klas 
gestructureerd. Helaas ontbraken hierbij ook de data van MLC. Dit heeft geleidt tot de 
volledige eliminatie van de onderzoeksklassen van de school MLC, zodat er een zuivere 
analyse kon plaatsvinden van de nu nog aanwezige 4 havo onderzoeksklassen van 2 
scholen en 1 vwo klas. 
 
Per klas en per meting kon elke leerling voor de stelling een waarde invullen tussen de 1 en 
de 7, waarbij 1 stond voor “Past helemaal niet bij mij” en 7 voor “Past helemaal bij mij”. Bij 
een aantal vragen, die op het scoreblad (zie bijlage 6) gearceerd zijn, is de score omgekeerd 
gescoord, omdat deze vragen contradictief zijn gesteld. De uitslagen zijn allereerst per klas 
per vraag gemiddeld. Vervolgens zijn de scores gecategoriseerd naar de 4 niveaus; 
Interesse / plezier, competentiebeleving, keuzebeleving en druk/spanning. Ook hier zijn de 
gemiddelde waardes genomen. Hierna heb ik de data gestructureerd per meting, waarbij T1 
de nulmeting is voorafgaand aan de eerste periode met thema Hardware, T2 de 
tussenmeting tussen thema Hardware en thema Automaten en reguliere expressies en T3 
de eindmeting (zie figuur 4). Alle data zijn verzameld in een tabblad met totaaloverzicht, die 
in bijlage 7 is toegevoegd. 
 
Om de betrouwbaarheid te testen van de IMI test, heb ik met behulp van het SPSS 
programma de Cronbach’s α (alfa) berekend per test en per klas. De tests zijn steeds in 
aanwezigheid van mij ingevuld. Ik heb bij iedere test het belang benadrukt van het serieus 
invullen. Toch komt het ook voor dat een leerling gewoon geen zin heeft, of de vraag 
helemaal niet goed leest. Cronbach’s α (alfa) is een maat voor de betrouwbaarheid van 
psychometrische tests of van vragenlijsten (wiki). Omdat de vragen bij de berekening in 
SPSS hetzelfde dienen te betekenen zijn de reverse vragen gespiegeld. Dit betekent dat 
een score 1 bij zo’n reverse vraag aangepast is naar 7 en score 2 naar 6, enz. Eenzelfde 
analyse heb ik ter controle ook nog gedaan met behulp van de functie “gegevensanalyse” in 
Excel. 
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De gebruikte methode is in figuur 4 schematisch weergegeven. 
 
 

 
 
Figuur 4. Overzicht van de methode.  
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5.0 Resultaten 
 
In dit hoofdstuk beschrijf ik de resultaten en de analyse van deze resultaten ten einde een 
antwoord te vinden op de deelvragen, zoals geformuleerd in hoofdstuk 3. Daarbij wil ik de 
relatie in kaart brengen met de verschillende categorieën waar ik mijn participanten uit 
hoofdstuk 4.1 in hebben onderverdeeld, te weten profiel, gender en wiskunde A of B.  
 
 

 
Figuur 5. Overzicht van de klassen per studieprofiel 
 
 
Uit Figuur 5 en tabel 1 van hoofdstuk 4.1 kun je concluderen dat het NT-profiel bij de 
onderzoeksklassen tezamen het sterkst vertegenwoordigd is. Dit is niet geheel verrassend, 
omdat dit profiel ook de meeste samenhang heeft met de onderliggende vakken. Volgens de 
uitgever Instruct zou informatica ook een sterke aanvulling zijn voor NG, maar dat zie ik in 
de keuze van onze onderzoeksklassen iets minder duidelijk naar voor komen. Nu geeft dit 
een enigszins vertekend beeld omdat het hier om absolute aantallen gaat en het NT-profiel 
gewoon meer gekozen wordt.  
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5.1 Toetsresultaten 
 
In deze paragraaf ga ik kijken naar de toetsresultaten van de 4 onderzoeksklassen om zo de 
vragen te kunnen beantwoorden welke factoren van invloed zijn op de toetsresultaten van 
de leerlingen. Allereerst bespreek ik de resultaten van de toets Hardware. 
 

 
Figuur 6. Toetsresultaat totaal toets Hardware in gemiddeld toetscijfer per categorie 
 
 
Figuur 6 geeft de totale toetsresultaten van de toets Hardware weer per categorie 
studieprofiel, wiskunde A of B en gender.  
 

• Het eerste wat opvalt in deze toets is dat NT-leerlingen inderdaad het hoogst scoren.  
• Het profiel NG scoort hierna het hoogst op de voet gevolgd door EM. Dit bevestigt de 

hypothese van uitgever Instruct. Het verschil met een NT-leerling is nu resp. 0,61 
punt en 0,63 punt lager. 

• Het verschil tussen het hoogste punt en het laagste punt bij de profielen is 0,86 
punten gemiddeld, wat toch een relatief groot verschil is, aangezien het om 
gemiddelden gaat. 

• Wiskunde B scoort hoger dan wiskunde A, maar het verschil is maar 0,26 punt. 
• Meisjes scoren gemiddeld 0,73 punt lager dan jongens. 
• Over het algemeen zijn de toetsresultaten laag, want gemiddeld scoren de leerlingen 

tussen de 5,33 en 6,27 uitgedrukt in een cijfer. 
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De tweede toets komt uit het nieuwe lesmateriaal en gaat over automaten en reguliere 
expressies. Dit onderwerp zou in het algemeen beter moeten aansluiten op de 
belevingswereld van onze leerlingen. Daarnaast zou het beter aan moeten sluiten op 
wiskunde B leerlingen. 
 

 
Figuur 7. Toetsresultaat toets Automaten in gemiddeld toetscijfer per categorie 
 
 
In Figuur 7 zijn de toetsresultaten weergegeven van de toets Automaten en reguliere 
expressies van de 4 onderzoeksklassen in de categorieën studieprofiel, wiskunde A of B en 
gender. Wat nu opvalt is: 
 

• De leerlingen scoren nu gemiddeld hoger. Hun cijfer ligt tussen een 6,1 en een 6,9. 
• CM scoort nu het hoogst, gevolgd door NT. Het verschil in een cijfer is 0,33 punt. 
• Het verschil tussen het profiel dat het hoogst scoort en het laagst scorende profiel is 

nu 0,49 punt. 
• Wiskunde B scoort gemiddeld iets beter dan wiskunde A, maar het verschil is met 

0,25 punten nagenoeg hetzelfde als bij toets 1.  
• Opvallend is dat de meisjes hier gemiddeld hoger scoren dan de jongens, namelijk 

0,21 punten. 
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Tabel 4. 
Vergelijking toetsen per studieprofiel 

Studieprofiel Toets 1 Toets 2 Verschil 
Toets 2 - Toets 1 

CM 5,41 6,90 1,49 
EM 5,64 6,42 0,78 
NG 5,66 6,41 0,75 
NT 6,27 6,57 0,30 

 
 
In tabel 4 zijn de verschillen tussen de 2 toetsen weergegeven in de categorie studieprofiel.  

• Wat nu het meest in het oog springt is het verschil in score van het profiel CM, die bij 
de 1e toets het laagst scoort en bij de 2e toets het hoogst van alle profielen. Het verschil 
is maar liefst 1,49 punten en dat is een beduidend verschil. 

• Daarnaast valt op dat leerlingen met een NT profiel weliswaar hoger scoren bij de 2e 
toets, maar het verschil met de eerste toets is in vergelijking met de andere profielen 
niet erg groot. Overigens scoort dit profiel bij de 1e toets het hoogste cijfer en bij de 2e 
toets komen ze net na het CM-profiel. 

• Alle leerlingen scoren een hoger punt bij de 2e toets in vergelijking met de 1e toets. 
 
 
Tabel 5 
Vergelijking toetsen per wiskunde A / B 

Wiskunde Toets 1 Toets 2 Verschil 
Toets 2 - Toets 1 

A 5,74 6,10 0,36 
B 6,00 6,35 0,36 
Verschil 0,25 0,25   

 
 
In tabel 5 kun je aflezen hoe de leerlingen met wiskunde A en B gescoord hebben op de 
beide toetsen en wat het verschil is in score van de 2e toets t.o.v. de eerste toets.  
 

• Eigenlijk is het heel opvallend dat de leerlingen met wiskunde B gemiddeld genomen 
weliswaar hoger scoren als wiskunde A, maar het verschil is minimaal, namelijk rond 
de 0,25 punten.  

• Ook het verschil in score tussen de eerste en de tweede toets is voor zowel de 
wiskunde A als de B leerlingen hetzelfde. 
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Tabel 6 
Vergelijking toetsen per gender 

Gender Toets 1 Toets 2 Verschil 
Toets 2 - Toets 1 

Man 6,06 6,47 0,41 
Vrouw 5,33 6,68 1,34 
Verschil -0,72 0,20   

 
  
In tabel 6 zijn de verschillen tussen de jongens en de meisjes in kaart gebracht, zowel in 
gender per toets als het verschil tussen de scores per gender afzonderlijk. 
 

• Bij de eerste toets scoren de jongens significant hoger dan de meisjes, namelijk 0,72 
punten. 

• Opvallend is dat de meisjes bij de 2e toets hoger scoren als de jongens en alhoewel 
dit verschil niet extreem groot is, is het ten opzichte van hun score op de 1e toets echt 
een significant verschil. 

• Sowieso scoren de meisjes in de 2e toets extreem hoger dan in de 1e toets en wel 1, 
34 punten. 

 
Ter controle heb ik dezelfde toetsen ook afgenomen bij een vw4 klas. De resultaten hiervan 
zijn te zien in Figuur 8 en 9. 
 
 

 
Figuur 8. Toetsresultaat vwo toets Hardware in gemiddeld toetscijfer per categorie 
 
 

 
Figuur 9. Toetsresultaat vwo toets Automaten in gemiddeld toetscijfer per categorie 
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De verhoudingen blijken niet hetzelfde, maar de verschillen onderling zijn wel veel kleiner. 
Op de eerste plaats valt op dat leerlingen op het vwo beide toetsen beter gemaakt hebben 
en het verschil tussen beide toetsen kleiner is. De leerlingen met NT scoren bij de 1e toets 
ook het hoogst, maar het verschil met de andere 2 profielen is klein. Bij de 2e toets scoort 
het EM-profiel hier gemiddeld het hoogst, maar wordt ook hier op de voet gevolgd door 
profiel NT en CM. Ook hier scoren leerlingen met wiskunde B hoger en zijn de meisjes beter 
in het thema automaten dan jongens en bij het thema hardware precies andersom, gelijkend 
op de verschillen bij de havo groepen (Alle resultaten zijn terug te lezen in bijlage 4 en 5). 
 
Heeft het profiel van een leerling, de keuze tussen wiskunde A of B, of gender invloed 
op de toetsresultaten van deze leerling? 
 
Samenvattend zou je kunnen zeggen dat op basis van de toetsresultaten de leerlingen met 
een NT een betere aansluiting hebben op de lesstof, omdat ze stabieler scoren in beide 
toetsen. Leerlingen met wiskunde B scoren hoger, maar het verschil met wiskunde A is niet 
erg groot. Op het gebied van gender zijn de verschillen tussen de 1e en de 2e toets enorm 
groot. Meisjes scoren op de 2e toets significant beter als op de 1e toets en zelfs hoger dan 
de jongens.  
 
Is er een verband tussen de methode of het lesmateriaal en de toetsresultaten? 
 
Op basis van de toetsresultaten en het studieprofiel, wiskunde A of B en gender zou je 
kunnen zeggen dat de 2e methode beter aansluit, omdat de verschillen in toetsresultaten 
tussen alle categorieën kleiner is. Daarbij scoren de leerlingen beduidend beter / hoger als in 
de eerste toets. 
 
Hebben de onderzochte factoren invloed op de toetsresultaten van leerlingen? 
 
De toetsresultaten laten zien dat leerlingen met het studieprofiel NT en leerlingen met  
wiskunde B in hun pakket een betere aansluiting hebben op het vak Informatica. Ook laten 
de resultaten zien dat de leerlingen met de nieuwe methode beter scoren en dat de 
verschillen tussen de leerlingen in de verschillende categorieën beduidend kleiner zijn.  
 
  



 
27 

 
 
 

5.2 Diep leren 
 
In onderstaande Figuur 10 staan de RTTI scores van de toets Hardware, gemaakt door de 4 
onderzoeksklassen gecategoriseerd per studieprofiel. Wat ik graag inzichtelijk wil krijgen is 
of er een onderling verschil is in cognitief niveau per profiel, los van de inhoud van de vraag.  
 
 
 

 
Figuur 10. RTTI toets hardware per studieprofiel 
 
 
Uit Figuur 10 valt te lezen dat: 
 

• de leerlingen over de hele linie hier beter presteren op reproductie. Op toepassen in 
onbekende situaties scoren ze duidelijk het laagst. 

• Het CM profiel scoort beter op reproductie en toepassen 1 en minder op toepassen 2 
en inzicht. 

• Het NT profiel blinkt uit op reproductie en vervolgens op inzicht, terwijl het toepassen 
in onbekende situaties echt lager scoort. 

• Over de hele linie zijn er geen echte hoge scores of uitblinkers te bekennen. 
 
 
In Figuur 11 heb ik de waarde van reproductie en toepassen1 bij elkaar geteld om inzichtelijk 
te maken hoe de leerlingen bij deze eerste toets (hardware) scoren op het gebied van 
oppervlakkig leren. Ik heb dit vergeleken met toepassen2 en inzicht, wat staat voor diep 
leren.  
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Figuur 11. Verhouding toets hardware tussen oppervlakkig en diep leren per studieprofiel 
 
 
Uit Figuur 11 valt op te merken: 

• Uit de theorie blijkt dat als je hoog scoort op toepassen 2 en inzicht, dat het diep 
leren bevordert wordt. Daar is in deze toets niet echt sprake van. De scores laten 
zien dat er eerder sprake is van oppervlakkig leren. 

• Als er al een bepaald type leerling ook gemotiveerd wordt tot diep leren, dan is dat 
de leerling met het NT profiel.  

• Als we binnen het profiel EM kijken, dan is het verschil tussen oppervlakkig leren en 
diep leren bij deze groep wel het kleinst. 

 
Vervolgens heb ik gekeken naar de RTTI scores bij de toets hardware in de categorieën 
wiskunde A of B en gender. De toets heeft veel praktische kennisvragen en heeft een 
sterk elektrotechnisch ICT-gehalte. Meestal als ik met dit onderwerp start, is het animo van 
veel meisjes ver te zoeken. Maar naarmate het project vordert, beleven ze er toch wel veel 
plezier aan.  
 
 

 
Figuur 12. RTTI toets hardware per wiskunde A / B en gender 
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Ook nu heb ik de resultaten zo onderverdeeld dat de verhouding tussen oppervlakkig leren 
en diep leren beter inzichtelijk wordt. 
 
 

 
Figuur 13. Verhouding toets hardware tussen oppervlakkig en diep leren per wiskunde A / B en 
gender 
 
 
Figuur 12 toont dus de score RTTI van de toets hardware per categorie wiskunde A of B en 
meisjes / jongens en in Figuur 13 staan de verhoudingen tussen oppervlakkig en diep leren 
voor de categorieen Wiskunde A / B en gender. 
Uit deze 2 figuren kunnen we het volgende aflezen: 
 

• Leerlingen met wiskunde B zijn net iets beter in reproductie, toepassen 1 en inzicht 
als leerlingen met wiskunde A. Op toepassen 2 scoren ze nagenoeg hetzelfde. 

• Met betrekking tot diep leren lijkt een wiskunde B leerling bij inzicht iets hoger te 
scoren dan een wiskunde A, maar het verschil is heel klein. 

• Meisjes scoren over de gehele linie minder goed in de reproductie, toepassen 1 en 2 
en inzicht als jongens. 

• Met betrekking tot diep leren zien we hierdoor wel een positief verschil voor de 
jongens t.o.v de meisjes. Niet alleen scoren de jongens hoger op diep leren dan 
meisjes, het verschil tussen oppervlakkig leren diepleren is ook minder groot. Dus als 
er al sprake is van diep leren, dan is dat bij de jongens het geval. 
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Ook bij de tweede toets met het thema automaten en reguliere expressies heb ik de RTTI 
scores gecategoriseerd naar studieprofiel (zie Figuur 14) en een overzicht gemaakt waarbij 
de verhouding tussen oppervlakkig en diep leren wordt weergegeven (zie Figuur 15). 
 
 

 
Figuur 14. RTTI toets automaten per studieprofiel 
 
 

 
Figuur 15. Verhouding toets automaten tussen oppervlakkig en diepleren per studieprofiel 
 
 
In het kader van het studieprofiel in Figuur 14 zie ik nu dat nagenoeg alle leerlingen het 
hoogst scoren op inzicht en toepassen2. Ze scoren duidelijk minder in toepassen in bekende 
situaties (T1).  
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Ook zijn er uit Figuur 14 en 15 opvallende verschillen per studieprofiel te bekennen, zoals: 
 

• Leerlingen met het CM-profiel scoren hoog bij reproductie, toepassen 2 en het 
hoogst in inzicht. De verschillen tussen de 4 parameters is echter opvallend klein 
t.o.v. de andere 3 studieprofielen. 

• Bij leerlingen met het NG en EM profiel kan je zien dat de aangeboden stof tot diep 
leren heeft geleidt, terwijl ze ook in staat zijn om te reproduceren. Beide scoren lager 
op toepassen in herkenbare situaties, maar met name het NG-profiel valt hier op. 

• Het NT-profiel scoort laag op toepassen 1 en het best op toepassen 2 en inzicht, wat 
veronderstelt dat ze tot diep leren zijn gekomen. 

• Kijken we echter puur naar welk profiel bij dit onderwerp het meest aanspoort tot 
diepleren, dan zijn dat de leerlingen met een EM en CM profiel. Volgens uitgever 
Instruct zijn bepaalde delen van dit thema niet direct een aanvulling voor leerlingen 
uit dit profiel. Toch scoren zij hier wel het hoogst. 

• Over de hele linie kan je concluderen dat deze lesmethode heeft aangespoord tot 
diep leren, want alle profielen scoren overwegend beter op diep leren. 

 
 
Vervolgens heb ik de resultaten van deze 4 onderzoeksklassen met de toets automaten ook 
gereflecteerd aan wiskunde en gender om te kijken of hier nog verassingen uit komen. 
 
 

 
Figuur 16. RTTI toets automaten per wiskunde A / B en gender 
 
 
Op basis van mijn persoonlijke ervaring was mijn hypothese dat meisjes hoger scoren op 
inzicht en toepassen 2 en dat jongens hoger scoren op reproductie. Een andere aanname 
van mij was dat wiskunde B leerlingen vooral hoog zouden scoren op toepassen 2 en 
inzicht, omdat in die categorie meer wordt gevraagd van hun wiskundig inzicht. 
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In Figuur 17 heb ik wederom de verhoudingen anders in beeld gebracht om zo de 
verschillen beter inzichtelijk te maken tussen oppervlakkig leren en diep leren. 
 

 
Figuur 17 Verhouding toets automaten tussen oppervlakkig en diep leren per wiskunde A / B en 
gender 
 
Uit de scores RTTI per wiskunde A of B en gender (Figuur 16 en 17) blijkt nu dat: 

• Meisjes inderdaad hoger scoren op inzicht en toepassen 2 als jongens, alhoewel het 
verschil met jongens niet bijzonder groot is. Dit betekent dus ook dat meisjes beter 
diep leren dan jongens bij dit onderwerp. 

• Bij de reproductie van de lesstof scoren meisjes wel lager dan jongens. 
• De wiskunde B leerlingen scoren hoger dan de wiskunde A leerlingen op toepassen 

1, 2 en inzicht, maar dit verschil is erg klein.  
• Overigens scoren zowel de wiskunde A als de wiskunde B leerlingen hoog op 

toepassen 2 en inzicht. Wij veronderstelden dat dit hoofdzakelijk te zien zou zijn bij 
wiskunde B leerlingen. 

• Wiskunde A leerlingen scoren bij de reproductie van de lesstof hoger dan de 
wiskunde B leerlingen. 

• Er is bij dit onderwerp duidelijk sprake van motivatie tot diepleren. Bovendien is dat 
het sterkst bij meisjes. 
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Als we nu de toets hardware en de toets automaten met elkaar vergelijken, kunnen we de 
volgende zaken vast stellen; 
 

• Bij het eerste onderwerp scoren de leerlingen het hoogst op oppervlakkig leren en bij 
het tweede onderwerp het hoogst op diepleren. 

• Als er bij het eerste onderwerp al sprake is van diepleren, dan is dit het hoogst bij het 
profiel NT en EM. Bij het tweede onderwerp is overduidelijk dat de profielen EM en 
CM het best uit de bus komen op diep leren. 

• Onze eerste aanname klopt, meisjes scoren het hoogst op inzicht en toepassen2 bij 
het nieuwe onderwerp uit het examenprogramma; automaten en reguliere 
expressies.  

• Bij het oude onderwerp hardware scoren de jongens in het algemeen hoger, maar is 
niet echt sprake van diepleren. 

• De wiskunde B suggestie klopt gedeeltelijk. Deze leerlingen zijn sterker in toepassen 
1,2 en inzicht bij het nieuwe examenonderwerp. Dat zijn ze overigens ook bij het 
oude programma, maar de verschillen lijken iets minder groot. Eigenlijk scoren 
wiskunde A leerlingen alleen sterker bij reproductie.  

• En ook hier kunnen we in het algemeen vast stellen dat het nieuwe onderwerp, zowel 
voor wiskunde A als wiskunde B leerlingen meer aanspoort tot diepleren. 

 
 
Ik heb alle gegevens nog vergeleken met de vwo controlegroep op het gebied van gender, 
maar daar zie ik eigenlijk dezelfde tendens. Automaten en reguliere expressies sporen meer 
aan tot diepleren. Bij de meisjes is dat nog iets sterker te zien, dus eveneens hetzelfde als 
bij de havo leerlingen. Ik heb dit niet vergeleken voor wiskunde en profiel, gezien de 
ongunstige samenstelling van deze vwo groep (zie bijlage 5). 
 
Heeft het profiel van een leerling, de keuze tussen wiskunde A of B, of gender invloed 
op het diepleren van deze leerling?  
 
Qua profiel zie ik in de toets hardware eigenlijk nergens een echte aansporing tot diepleren.  
Als hier al sprake van is, dan is dat bij het profiel NT en in mindere mate bij EM. Bij 
automaten en reguliere expressies zie ik wel een duidelijk patroon. Leerlingen met het EM 
en CM profiel scoren beduidend hoger op toepassen 2 en inzicht. Bij wiskunde A en B zij de 
verschillen bij beide toetsen dusdanig klein, dat dit te verwaarlozen is. Puur kijkend naar 
diep leren scoren de jongens bij hardware verhoudingsgewijs het hoogst en de meisjes bij 
automaten en reguliere expressies.  
 
Is er een verband tussen de methode of het lesmateriaal en het diepleren? 
 
Hiervan kan ik zeggen dat de nieuwe methode op alle categorieën hoger scoort voor wat 
betreft toepassen 2 en inzicht, de elementen waarop diep leren bevordert wordt. Het nieuwe 
examenmateriaal spoort dus in hoge mate aan tot diep leren. 
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Hebben de onderzochte factoren invloed op het diepleren van leerlingen? 
 
Uit mijn analyse komt naar voren dat met name de leerlingen met het profiel EM en CM bij 
de 2e toets beduidend beter scoren dan het NT-profiel en dat is erg opvallend. Ook laat mijn 
analyse zien dat de nieuwe methode in alle categorieën beter scoort op de elementen van 
het diepleren dan de oude methode.  
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5.3  Intrinsieke motivatie 
 
Zoals ik in de methode bij analyse heb aangegeven, heb ik voor de analyse van de data de 
betrouwbaarheid van deze data berekend middels Cronbachs α (alfa). 
 
Tabel 7 
Cronbach’s alfa per test per onderzoeks- en controleklas 
 

 
 
 
De waarde van betrouwbaarheid ligt ergens tussen de 0 en de 1. Als vuistregel wordt 
gehanteerd dat deze waarde uit moet komen op een 0,7 of hoger. Gemiddeld scoort ons 
onderzoek hoger dan een 0,7. Deze hoge score is misschien te verklaren door de 
persoonlijke connectie. Deze leerlingen wisten dat ze mij hielpen met mijn eigen onderzoek. 
De vwo leerlingen uit de controlegroep scoren zelfs nog iets hoger.  
 
Bij de analyse van de antwoorden op de enquête ben ik allereerst gaan kijken naar de 
verschillen per klas. In Figuur 12 staan de resultaten van de IMI test weergegeven per klas. 
De T1 verwijst naar de nulmeting voor de 1e periode van de oude methode Hardware. De T2 
is de IMI test die is afgenomen na de 1e toets over het thema hardware en voor de 2e 
periode met de nieuwe methode Automaten en reguliere expressies, de tussenmeting. T3 
wordt gekenmerkt voor de eindmeting, na de toets over het thema Automaten en reguliere 
expressies. De waarde op de y-as vertegenwoordigt de schaalverdeling tussen 1,00 “Past 
helemaal niet bij mij” en 7,00 “Past helemaal niet bij mij”. 
 
 

 
Figuur 18. Resultaten IMI in T1, T2 en T3 per klas 

Klas Totaal T1 T2 T3 gem
BC groep1 21 0,83930 0,85418 0,87663 0,85670
BC groep2 19 0,79149 0,83056 0,78962 0,80389
DC groep1 14 0,80164 0,81352 0,83672 0,81729
DC groep2 32 0,83284 0,89757 0,85440 0,86160
Gem 0,81632 0,84896 0,83934
DC vwo 0,88149 0,90106

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3

Interesse / plezier Competentiebeleving Keuzebeleving Druk / spanning

Verloop IMI per klas

BC h4in2 BC h4in5 DC h4in1 DC h4in2 Gem
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De eerste drie motivatiefactoren zijn hoofdzakelijk positief van aard (Figuur 18). Wat opvalt 
is dat de meeste leerlingen hier relatief hoog scoren. Wat verder nog meer in het oog 
springt: 
 

• De leerlingen van het DC college ervaren blijkbaar meer plezier, hebben meer het idee 
dat ze goed zijn in het vak en ervaren meer keuzevrijheid.  

• Verder valt op dat er een dalende lijn zichtbaar is tussen T1 en T2.  
• In de tweede periode zie ik een stabilisatie en zelfs een kleine groei bij keuzevrijheid.  

 
Al met al geen echte grote bijzonderheden, de leerlingen zijn overwegend positief (wat de 
motivatie dus ten goede komt) en ervaren niet al te veel druk.  
 
Omdat een klas een verzameling is van allerlei profielen en ik wil weten of bepaalde 
leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd zijn, heb ik ook nog een dwarsdoorsnede gemaakt 
van de profielen onderling. Ik meet dit af aan het gemiddelde van de hele groep. In Figuur 19 
is het verloop van de IMI test per studieprofiel weergegeven. 
 
 

 
Figuur 19. Resultaten IMI in T1, T2 en T3 per studieprofiel 
 
 
Op basis van eerdere conclusies en onderzoeken ligt het in de lijn der verwachtingen dat 
leerlingen met een NT profiel zich het meest gemotiveerd voelen. Mijn eigen onderzoek 
bevestigt dit. Niet alleen dat, de resultaten blijven ook redelijk stabiel ongeacht onderwerp of 
methode. Alleen bij interesse zie ik een lichte daling, maar dat is te weinig om conclusies 
aan te verbinden. Er zijn te weinig CM leerlingen gemeten om tot een betrouwbare slotsom 
te komen, behalve dan dat ik kan zien dat de scores op inzicht bij paragraaf 5.2 blijkbaar ook 
zijn weerslag heeft in de groei van competentiebeleving tussen T2 en T3.  
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Na NT is EM het meest voorkomende profiel bij informatica. Gelukkig zie ik dat deze groep 
qua motivatie ook duidelijk op de tweede plaats komt. De mensen met een NG profiel 
hebben meer extrinsieke motivatie nodig om tot een goed resultaat te komen. Niet alleen 
dat, zij ervaren ook de meeste druk.  
 
Het is opvallend dat ongeveer 1/3 van de meisjes een NG profiel heeft. Ik wil graag weten of 
deze motivatiekloof dan ook zichtbaar is als ik hier specifiek op inzoom. Deze keer splits ik 
dus de meisjes en de jongens. Verder kijk ik of er nog significante verschillen optreden qua 
motivatie tussen leerlingen met wiskunde A of B. In Figuur 20 staat het resultaat hiervan. 
 
 

 
Figuur 20. Resultaten IMI in T1, T2 en T3 per wiskunde A of B en gender 
 
 
Figuur 20 toont het IMI verloop van de categorieën wiskunde A of B en gender. Bij de eerste 
meting laten de meisjes een lagere score zien als het gaat om hun interesse en plezier. Is 
informatica dan toch een jongens dingetje? Het onderwerp hardware doet hier niet veel goed 
aan, want hun interesse daalt, zoals ook blijkt uit de zelfreflecties. Na het tweede onderwerp 
(automaten en reguliere expressies, veel puzzelen) wordt het verschil met de jongens weer 
iets kleiner, wat weer overeenkomt met hun eigen gevoel hier beter in te zijn. Ook nu zie ik 
een correlatie met het gevoel druk te ervaren. Overigens is het nodig te vermelden dat een 
score van iets meer dan 3 op een schaal van 7 deze leerlingen niet heel bijzonder veel druk 
of spanning ervaren (Deci & Ryan, 2008). Eigenlijk laat deze meting nergens echt 
uitschieters zien. Wel kan ik vaststellen dat er een relatie bestaat tussen de scores van de 
toets en de aard van het onderwerp (de inhoud). De invloed op intrinsieke motivatie is 
daarmee aangetoond en relevant genoeg om verder te onderzoeken. 
 
In bovenstaande grafiek van Figuur 20 heb ik ook gekeken naar de verschillen tussen 
wiskunde A en/of wiskunde B. Ik zie kleine verschillen in motivatie en omgekeerd in 
spanning. Ik zou kunnen verwachten dat wiskunde B leerlingen hoger scoren als het gaat 
om competentiebeleving. Ik zie inderdaad een klein verschil en zie dat groeien na de eerste 
ronde (hardware). Dat komt hoofzakelijk doordat deze motivatiefactor daalt bij wiskunde A 
leerlingen. Na de tweede ronde komt het vertrouwen blijkbaar terug en zijn de verschillen 
weer hetzelfde. Wiskunde B leerlingen ervaren verder heel weinig druk of spanning.   
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Heeft het profiel van een leerling, de keuze tussen wiskunde A of B, of gender invloed 
op de motivatie van deze leerling? 
 
De intrinsieke motivatie is bij alle leerlingen hoog te noemen en het niveau van de spanning 
is te vertalen naar gezonde druk. Met name leerlingen met een NT profiel voelen zich 
bekwaam in het vak. Ook leerlingen met wiskunde B in hun pakket hebben het gevoel dat ze 
beter zijn in het vak informatica. Meisjes behalen hogere toetsresultaten op de tweede toets 
en worden eerder tot diep leren aangezet, maar dit zie ik niet terug in de motivatie en dat is 
opvallend. 
 
Is er een verband tussen de methode of het lesmateriaal en de motivatie? 
 
In vergelijking met de oude methode, waar de intrinsieke motivatie over de hele linie 
afneemt, zie je dat bij de nieuwe methode de intrinsieke motivatie toeneemt. Het komt echter 
niet boven het niveau van de nulmeting uit. Tegelijkertijd zie je dat de spanning bij de oude 
methode duidelijk stijgt en met de nieuwe methode niet echt afneemt, met uitzondering van 
de leerlingen met een CM profiel, waar deze spanning wel duidelijk afneemt. 
 
Hebben de onderzochte factoren invloed op de motivatie van leerlingen? 
 
De leerlingen met een NT profiel en de leerlingen met wiskunde B tonen met name op 
bekwaamheid een voorsprong. Daarnaast blijkt dat de nieuwe methode beter inspringt op de 
intrinsieke motivatie dan de oude methode. 
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Alhoewel ik me niet geconcentreerd heb op de intrinsieke motivatie bij vwo leerlingen, heb ik  
de 2e en 3e IMI test toch afgenomen.  
 
 

 
Figuur 21. Verloop IMI vwo t.o.v. havo 
 
 
Deze uitslag verrast mij een beetje. Ik had verwacht dat de intrinsieke motivatie hoger zou 
liggen dan bij havo leerlingen, maar dat is niet het geval. En ook hier zie ik de reflectie op de 
spanning bij leerlingen, die zelfs toeneemt na de 2e periode met een onderwerp wat juist 
vwo leerlingen zou moeten aanspreken. Er moet bij verteld worden dat deze vwo klas 
binnen DC bekend staat als een minder sterke groep met het hoogst aantal havo 
opstromers. Tijdens dit studiejaar heb ik veel extra begeleiding moeten geven bij deze groep 
leerlingen. Wellicht heeft dit de algemene motivatie negatief beïnvloed. 
 
Tot slot, iets wat ik vaker terug hoor van leerlingen is dat ze in het algemeen druk ervaren op 
school en dat ze vaak het nut niet van inzien van wat ik ze wil leren. Ze begrijpen niet goed 
waarom ze iets moeten leren. 
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6.0 Conclusies en aanbevelingen 
 
 
In dit hoofdstuk tracht ik middels de antwoorden op de deelvragen een antwoord te vinden 
op de hoofdvraag van dit onderzoek: 
 
Wat is de invloed van het nieuwe lesmateriaal en de nieuwe methode van uitgever Instruct 
op de toetsresultaten, het diep leren en de motivatie van havo 4 leerlingen, ten opzichte 
van het oude lesmateriaal en de oude methode van Instruct? 
 
Alvorens ik bovenstaande vraag ga beantwoorden, zet ik hieronder de deelvragen en hun 
antwoorden nogmaals op een rijtje. 
 
Heeft het profiel van een leerling, de keuze tussen wiskunde A of B, of gender invloed 
op de toetsresultaten van deze leerling? 
 
Samenvattend zou je kunnen zeggen dat op basis van de toetsresultaten de leerlingen met 
een NT een betere aansluiting hebben op de lesstof, omdat ze stabieler scoren in beide 
toetsen. Leerlingen met wiskunde B scoren hoger, maar het verschil met wiskunde A is niet 
erg groot. Op het gebied van gender zijn de verschillen tussen de 1e en de 2e toets enorm 
groot. Meisjes scoren op de 2e toets significant beter als op de 1e toets en zelfs hoger dan 
de jongens. 
 
Is er een verband tussen de methode of het lesmateriaal en de toetsresultaten? 
 
Op basis van de toetsresultaten en het studieprofiel, wiskunde A of B en gender zou je 
kunnen zeggen dat de 2e methode beter aansluit, omdat de verschillen in toetsresultaten 
tussen alle categorieën kleiner is. Daarbij scoren de leerlingen beduidend beter / hoger als in 
de eerste toets. 
 
Hebben de onderzochte factoren invloed op de toetsresultaten van leerlingen? 
 
De toetsresultaten laten zien dat leerlingen met het studieprofiel NT en leerlingen met  
wiskunde B in hun pakket een betere aansluiting hebben op het vak Informatica. Ook laten 
de resultaten zien dat de leerlingen met de nieuwe methode beter scoren en dat de 
verschillen tussen de leerlingen in de verschillende categorieën beduidend kleiner zijn.  
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Heeft het profiel van een leerling, de keuze tussen wiskunde A of B, of gender invloed 
op het diepleren van deze leerling?  
 
Qua profiel zie ik in de toets hardware eigenlijk nergens een echte aansporing tot diepleren.  
Als hier al sprake van is, dan is dat bij het profiel NT en in mindere mate bij EM. Bij 
automaten en reguliere expressies zie ik wel een duidelijk patroon. Leerlingen met het EM 
en CM profiel scoren beduidend hoger op toepassen 2 en inzicht. Bij wiskunde A en B zijn 
de verschillen bij beide toetsen dusdanig klein, dat dit te verwaarlozen is. Puur kijkend naar 
diep leren scoren de jongens bij hardware verhoudingsgewijs het hoogst en de meisjes bij 
automaten en reguliere expressies.  
 
Is er een verband tussen de methode of het lesmateriaal en het diepleren? 
 
Hiervan kan ik zeggen dat de nieuwe methode op alle categorieën hoger scoort voor wat 
betreft toepassen 2 en inzicht, de elementen waarop diep leren bevordert wordt. Het nieuwe 
examenmateriaal spoort dus in hoge mate aan tot diep leren. 
 
Hebben de onderzochte factoren invloed op het diepleren van leerlingen? 
 
Uit mijn analyse komt naar voren dat met name de leerlingen met het profiel EM en CM bij 
de 2e toets beduidend beter scoren dan het NT-profiel en dat is erg opvallend. Ook laat mijn 
analyse zien dat de nieuwe methode in alle categorieën beter scoort op de elementen van 
het diepleren dan de oude methode.  
 
Heeft het profiel van een leerling, de keuze tussen wiskunde A of B, of gender invloed 
op de motivatie van deze leerling? 
 
De intrinsieke motivatie is bij alle leerlingen hoog te noemen en het niveau van de spanning 
is te vertalen naar gezonde druk. Met name leerlingen met een NT profiel voelen zich 
bekwaam in het vak. Ook leerlingen met wiskunde B in hun pakket hebben het gevoel dat ze 
beter zijn in het vak informatica. Meisjes behalen hogere toetsresultaten op de tweede toets 
en worden eerder tot diep leren aangezet, maar dit zien we niet terug in de motivatie en dat 
is opvallend. 
 
Wat is de invloed van de oude methode t.o.v. de nieuwe methode op motivatie? 
 
In vergelijking met de oude methode, waar de intrinsieke motivatie over de hele linie 
afneemt, zie je dat bij de nieuwe methode de intrinsieke motivatie toeneemt. Het komt echter 
niet boven het niveau van de nulmeting uit. Tegelijkertijd zie je dat de spanning bij de oude 
methode duidelijk stijgt en met de nieuwe methode niet echt afneemt, met uitzondering van 
de leerlingen met een CM profiel, waar deze spanning wel duidelijk afneemt. 
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Hebben de onderzochte factoren invloed op de motivatie van leerlingen? 
 
De leerlingen met een NT profiel en de leerlingen met wiskunde B tonen met name op 
bekwaamheid een voorsprong. Daarnaast blijkt dat de nieuwe methode beter inspringt op de 
intrinsieke motivatie dan de oude methode. 
 
 
Met de beantwoording van de deelvragen kom ik tot de definitieve beantwoording van de  
hoofdvraag op basis van het onderliggende onderzoek. 
 
Wat is de invloed van het nieuwe lesmateriaal en de nieuwe methode van uitgever 
Instruct op de motivatie, het diep leren en de toetsresultaten van havo 4 leerlingen, 
ten opzichte van klassikaal lesgeven en de oude methode van Instruct? 
 
Uit mijn onderzoek komt duidelijk naar voren dat het nieuwe lesmateriaal en de nieuwe 
methode van uitgever Instruct de toetsresultaten positief beïnvloedt en het diep leren 
bevorderd in vergelijking met het oude lesmateriaal en de oude methode van dezelfde 
uitgever. Het valt op dat leerlingen met EM en CM beduidend beter scoren op diep leren in 
de nieuwe methode ten opzichte van de toch wel geïnteresseerde NT leerlingen. Ook zie je 
een stijging in de intrinsieke motivatie van de leerlingen ten gevolge van het gebruik van de 
nieuwe methode. 
 
In dit onderzoek had ik echter ook te maken met een aantal beperkingen, waarvan ik de 
invloed op de resultaten van het onderzoek niet volledig kan uitsluiten. 
 
Beperking 1. Ontbreken van 2 gelijke thema’s in de oude en in de nieuwe methode van 
uitgever Instruct. 
Allereerst had ik te maken met het feit dat het nieuwe lesmateriaal van uitgever Instruct ten 
tijde van het onderzoek nog niet volledig was, waardoor ik niet de mogelijkheid had om 2 
dezelfde thema’s tegelijkertijd te testen, die zowel in de oude als de nieuwe methode van 
Instruct bestond. Alhoewel ik deze factor hebben willen uitsluiten door enkel in relatieve zin 
de resultaten met elkaar te vergelijken, blijkt uit het onderzoek dat het thema toch meer 
invloed heeft gehad als dan ik van te voren had ingeschat. Het gaat dan met name over de 
wisselwerking tussen de profielen, wiskunde A / B, gender en de intrinsieke motivatie, 
diepleren en de toetsresultaten, die ik in het onderzoek wel hebben geproefd, maar niet 
hebben kunnen duiden. 
 
  



 
43 

 
 
 

Beperking 2. De grootte van de populatie (onderzoeksklassen) is bij de analyse van 
het onderzoek ingeperkt door ontbrekende en foutieve data van 2 onderzoeksklassen. 
Tijdens de analyse van mijn onderzoek ben ik uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat door 
het foutief scoren van de data van 1 toets bij 2 onderzoeksklassen, deze 2 klassen voor een 
zuivere analyse van de toetsresultaten en diep leren in zijn geheel geëlimineerd dienden te 
worden. Ik ben me er terdege van bewust dat de grootte van de groep invloed heeft op de 
representativiteit van de conclusies van dat onderzoek. Ik heb derhalve wel ingezoomd op 
de studieprofielen van leerlingen, het hebben van wiskunde A of B en het gender van de 
leerlingen, maar ik heb hier in de hoofdvraag geen verdere conclusies op getrokken. Dit 
enerzijds omdat deze conclusies niet uit alle drie de onderzochte onderdelen duidelijk naar 
voren kwam, maar anderzijds ook om bovengenoemde reden van representativiteit. 
 
Beperking 3. De grootte van de controleklas vwo t.o.v. de onderzoeksklassen 
In de controleklas van het vwo zaten 32 leerlingen en was het NG profiel niet aanwezig. In 
het onderzoek heb ik hun resultaten enkel summier besproken en zijn er op basis van deze 
resultaten geen conclusies getrokken.  
 
De beperking dat bij beide methodes een klassikale instructie noodzakelijk was, terwijl ik er 
in eerste instantie vanuit ging dat dit alleen bij de oude methode het geval was, heeft naar 
mijn mening geen invloed gehad op de scope van mijn onderzoek. Ik ga er wel vanuit dat als 
ik tijdens de 2e periode van 4 weken met de nieuwe methode geen noodzakelijke instructie 
en begeleiding had gegeven, dit de resultaten van het onderzoek negatief had beïnvloedt 
ten koste van de doorlopende leerlijn van de leerlingen, wat ik te allen tijde wilde voorkomen. 
 
Graag wil ik de volgende aanbevelingen doen voor eventueel vervolgonderzoek: 
 

• In een eventueel vervolgonderzoek is het beter om de IMI test niet af te nemen kort 
na een toets. De populatie (deelnemende leerlingen) mag zeker groter zijn om de 
representativiteit te bevorderen.  

• Vermijd bij een vervolgonderzoek parallel wijzigingen, zoals in ons geval een andere 
methode tegelijk met een ander onderwerp. 

• Het nieuwe examenprogramma heeft een sterke kern en veel goede keuzemodules. 
Zorg bij de ontwikkeling van de PTA voor voldoende mogelijkheid tot differentiatie, 
zodat je enerzijds de verplichte domeinen afdekt en anderzijds ruimte creëert voor 
persoonlijke ontwikkeling.  

• Zorg voor een prettig leerklimaat in de klas. Leerlingen geven aan dat dit belangrijk is 
voor hen.  

• Ontwikkel een doorlopende leerlijn waarbinnen leerlingen voldoende in aanraking 
komen met computers en informatica. 

 
 
Met alle wetenschap uit dit rapport zijn wij (Peter Franssen en Robert Verheijen) aan de slag 
gegaan. We hebben een nieuw PTA ontwikkeld en lesmateriaal. In het volgende hoofdstuk 
willen we graag e.e.a. toelichten over dit vervolgproces. Hierin verwerken wij al een deel van 
de hierboven genoemde aanbevelingen; 
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7.0 Wat hebben we gedaan met onze eigen aanbevelingen 
 
Alle onderdelen voor een goede maaltijd zijn nu aanwezig. Het nieuwe examenprogramma 
is ons recept en al het nieuwe lesmateriaal en mooi ontwikkelde instrumenten vormen de 
ingrediënten. Wat we geleerd hebben van onze leerlingen is dat het belangrijk is dat ze een 
doel voor ogen hebben. Ze moeten begrijpen waarom ze aan tafel moeten. Daar gaan wij 
voor zorgen.  
 
Dit hoofdstuk is geschreven vanuit de persoonlijke situatie van Peter Franssen. 

7.1 De PTA 
 
Wij (mijn collega Robert Verheijen en ik) hebben een nieuwe PTA (Programma van Toetsing 
en Afsluiting) ontwikkeld met daarin een doorlopende levenslijn (thematische opeenvolging 
van gebeurtenissen) als rode draad (bijlage 12). Alle leerlingen doorlopen een verhaal 
waarin ze steeds voor nieuwe technische uitdagingen komen te staan. Alhoewel het een 
fictief verhaal is, bestaat het uit zuiver realistische en voor de leerling herkenbare 
gebeurtenissen. Omdat de ICT actualiteiten elkaar razendsnel opvolgen, kunnen er ook 
spontane situaties optreden tijdens het verhaal (interventies). De gebeurtenissen zijn 
gerelateerd aan domeinen uit het examenprogramma. We maken onderscheid tussen 
hoofdgebeurtenissen en korte interventies. Iedere hoofdgebeurtenis wordt afgesloten met 
een toets. Aan het eind van het verhaal bouwen de leerlingen een eigen bedrijf. Binnen dit 
bedrijf is ruimte voor verdieping, versterking en verbreding van reeds behandelde domeinen 
of nog niet eerder behandelde (keuze domeinen). 
 
Leerlingen bepalen in principe hun eigen tempo. Theoretisch gezien kan het dus gebeuren 
dat iemand sneller alle verplichte domeinen heeft afgerond. Een gebeurtenis kan ook 
verschillende karakters krijgen, dit stelt ons in staat om te differentiëren. Als voorbeeld: alle 
leerlingen krijgen in hun verhaal hun eerste bijbaantje. Hun werkgever hoort dat hij/zij het 
vak informatica volgt en vraagt of hij/zij een nieuwe website wil maken voor het bedrijf. Alle 
leerlingen moeten vervolgens een verplichte module HTML doorlopen en een eerste website 
maken, maar daarna splits de taak zich op. Er zijn namelijk leerlingen die de techniek verder 
willen uitbreiden met bijvoorbeeld CSS en javascript. Maar er zijn ook leerlingen die de 
commerciële, informatieve of (computer) graphics kant verder willen uitdiepen. Zij bevinden 
zich dus in een iets ander domein. Zo kan iedere hoofdgebeurtenis zich opsplitsen in twee of 
drie verschillende varianten en bepalen de leerlingen deels hun eigen levenslijn. Uiteindelijk 
heeft iedereen de verplichte domeinen afgerond met een toets, maar tegelijk veel geleerd 
over de andere domeinen waarin hij/zij zich mogelijk verder wil gaan ontwikkelen. En zo 
denken wij de intrinsieke motivatie te verhogen, de druk te verlagen en het diepleren te 
bevorderen. 
 
In bijlage 11 staan de richtlijnen voor een PTA 
In bijlage 16 staat onze eigen ontwikkelde blauwdruk voor een PTA 
In bijlage 17 staan de resultaten van de eerste nieuw ontwikkelde projecten. 
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7.2 Facilitaire zaken 
 
Afgelopen jaar is uit een intern onderzoek onder de leerlingen van een van de onderzochte 
colleges een top 3 gekomen van zaken die leerlingen graag gewijzigd zouden zien aan het 
onderwijs. Naast meer zinvolle leerstof en minder werkdruk kwam naar boven dat leerlingen 
graag een uitdagendere leeromgeving zouden willen zien. Nu is het zo dat we uiteraard 
rekening moeten houden met veel verschillende soorten leerlingen. Een traditionele 
klassikale setting is in veel gevallen toch nog steeds zo slecht niet. Zouden we een 
leeromgeving kunnen creëren die een positieve invloed heeft op de intrinsieke motivatie en 
nog liever het diepleren, zonder daarbij afbreuk te doen aan de positieve aspecten van de 
traditionele setting? Met die vraag heb ik heel concreet 2 VWO-6 leerlingen een onderzoek 
laten doen. Vervolgens hebben 2 andere VWO leerlingen een VR simulatie gemaakt, 
waardoor je nu al dit lokaal kunt bezoeken via de website van een van de colleges.  
 
Hun conclusies en aanbevelingen kun je terugvinden in bijlage 18. 
 

7.3 Vakoverstijgend werken 
 
Voor dit laatste hoofdstuk kijken we ook naar het thema vakoverstijgend werken. Eerder 
lieten we zien hoeveel raakvlakken het vak informatica heeft met onderdelen van andere 
vakken. Als we deze eindjes aan elkaar knopen, ontstaan er vakoverstijgende activiteiten. 
De vraag is hoe je deze gaat vormgeven en faciliteren. Ik kan mij bijvoorbeeld voorstellen 
dat een informaticadocent assisteert bij een robotproject van natuurkunde of bij een VR-club 
binnen de school. Dat vraagt echter om een andere tijdsindeling van deze en andere 
docenten. Bovendien is het roostertechnisch een uitdaging. Een alternatief is een soort van 
open college-uur waar leerlingen terecht kunnen voor ondersteuning met ICT-vragen. Ook 
dat vraagt om een andere mindset van traditionele docenten.  
 
Hoe dan ook vragen de sociale en maatschappelijke veranderingen (zoals de krimp in onze 
regio) om een andere aanpak van het onderwijs. We moeten kosten besparen en tegelijk 
beantwoorden aan de vraag naar eigentijds en innovatief onderwijs. Het is dus goed om 
eerst na te denken over de gewenste vorm en invulling alvorens we gebouwen gaan 
aanpassen en dure investeringen gaan doen. Mogelijk dat ook dit item verder onderzocht 
kan worden in een vervolgonderzoek.  
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7.4 Een uitgewerkt plan 
 
Dit onderzoek is begonnen in 2018. Door de jaren heen hebben we binnen onze organisatie 
diverse veranderingen met succes geïmplementeerd. Als we echter praten over plannen om 
ICT onderwijs uit te breiden, stoten wij steeds op dezelfde knelpunten; financiële middelen,  
terugloop van leerlingen (krimp) en het fenomeen lessentabel. Na veel gesprekken heb ik in 
maart 2020 samen met een paar collega’s een eigenlijk alles omvattend plan geschreven 
naar de teamleiders van mijn school. Samengevat is dit de strekking van dit plan; 
 
Wij geloven dat meer ICT onderwijs en meer integratie van ICT in het algemeen, zullen 
zorgen voor een aantrekkelijker lesaanbod en meer leerlingen. Tegelijk hebben wij plannen 
over hoe wij dit (deels) kunnen bekostiggen. De volgende hoofdlijnen zouden wij willen 
realiseren; 
 

- Vanaf volgend jaar willen wij een betere samenwerking creëren met de onderbouw. 
Bij het RC en BC in samenwerking met O&O en cultuur, bij het DC samen met W&T. 
We gebruiken daarbij de PTO van informatiekunde als basis. 

- Binnen nu en 2 jaar willen wij een doorlopende leerlijn voor ICT in het VMBO. In de 
onderbouw kennen we hiervoor bij het BC de informatiekunde methode. In de 
bovenbouw willen wij een aangepaste variant van informatica ontwikkelen, in 
samenwerking met MBO scholen. 

- Binnen nu en 3 jaar willen wij Informatica gaan opsplitsen in een A en B variant. De A 
variant zal dan bestaan uit het reguliere examenprogramma met het accent op 
programmeren. De B variant zal dan bestaan uit multimedia, design, human 
interaction, user experience, VR en AR. 

- Naast het reguliere lesaanbod willen wij, eerst bij het DC, een computerklas 
oprichten (zoals een kunstklas en de muziekklas). Binnen deze groep willen we 
leerlingen de kans geven om zich breder of dieper te ontwikkelen in diverse ICT 
domeinen. Ook willen we DC TV en de VR club onderbrengen in deze klas. Wij willen 
dat deze groep een duidelijk zichtbare plek gaat krijgen binnen de school, zodat het 
aanstekelijk werkt. 
 

Om dit te kunnen realiseren willen wij ons team graag uitbreiden tot 3 FTE voor 3 scholen, 
waarbij 2,5 FTE direct verantwoordelijk is voor onderwijskundige activiteiten en 0,5 FTE 
ondersteunend. De extra lestijd zouden we kunnen beperken door integratie in O&O, W&T, 
cultuur en mentorlessen, plus daar waar nodig middels informatiekundelessen. We willen 
daarbij zoveel mogelijk het teach de teacher principe hanteren zodat de lesstof geïntegreerd 
kan worden in bestaande lessen. Verder willen wij een structurele samenwerking 
realiseren met zowel ouders als lokale en landelijke bedrijven voor financiële 
middelen, ondersteunende materialen en gastlessen. Het wordt dus een dynamisch, 
aantrekkelijk en deels zelfvoorzienend programma.  
 
Wij hebben er alle vertrouwen in dat deze plannen zullen leiden tot een groot succes en 
daarmee veel positieve energie zal opleveren voor onze leerlingen en onze school. 
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8.0 Nawoord 

 
 
Ik heb in dit rapport geprobeerd zoveel mogelijk mijn aannames te onderbouwen met 
gedegen (soms wetenschappelijk) onderzoek. Ik denk dat dit voldoende gelukt is. Ik heb 
daarbij in het begin hulp gehad van Jimmy van Turnhout, maar vanaf juli 2018 vooral 
zelfstandig. In dit rapport heb ik aangegeven dat we op een aantal punten eigenlijk 
vervolgonderzoek zouden moeten doen. Inmiddels is collega Robert Verheijen begonnen 
aan zijn 1e graad opleiding aan de TU/e. Onderdeel van zijn studieovereenkomst is 
onderzoek. Ik stel daarom voor dat Robert dit rapport oppakt voor zijn vervolgonderzoek. 
Omdat we samen op 3 scholen lesgeven, kunnen we het veldonderzoek samen uitvoeren.  
 
Ik heb dit onderzoek al met al als heel leerzaam ervaren. Het heeft mij energie gekost, maar 
ook veel nieuwe energie gegeven voor mijn plannen om van informatica een groot vak te 
maken. Niet alleen dat, Robert en ik willen het vak op de kaart zetten voor alle niveaus en 
alle leerjaren. Wij hebben plezier in ons vak en willen daar graag zoveel mogelijk mensen 
mee besmetten, dat is onze missie.  
 
Swolgen, mei 2020 
Peter Franssen 
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Overige bronnen 
 
Het onderzoek van leerlingen van het Bouwens over het klaslokaal van de toekomst; 
http://brightbraintech.tk/ 
 
Onderwijsdata van DUO 
https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/vo/onderwijspersoneel/vo-personeel3.jsp 
 
Handreiking schoolexamen informatica door SLO 
http://handreikingschoolexamen.slo.nl/informatica/het-examenprogramma/domein-b 
 
Specifiek onderzoek m.b.t. de toekomst van informatica 
https://www.agconnect.nl/artikel/keuzevak-informatica-zucht-onder-lerarentekort 
 
Het nieuwe lesmateriaal van uitgever instruct 
https://www.instruct.nl/methoden/fundament-informatica/ 
 
Factsheet ICT beroepen in de arbeidsmarkt (UWV) 
https://www.uwv.nl/overuwv/Images/ICT_beroepen_factsheet_arbeidsmarkt.pdf 
 
Onderzoek naar de relatie tussen vrouwen en techniek 

- https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/18/laat-zien-wat-je-met-techniek-allemaal-
kunt-a1588734 

- https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/09/technische-vrouwen-doen-het-beter-
8759419-a1557913 

- http://numrush.nl/2016/02/14/onderzoek-vrouwen-kunnen-beter-programmeren/ 
 
literatuur over ICT in het onderwijs 

- https://vives.nl/programmeren-moet-je-zo-vroeg-mogelijk-leren/ 
- https://computersopschool.nl 
- https://www.informaticavo.nl/ 
- https://online-masters.nl/ 
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Besproken lesmateriaal 
 
Informatica Algemeen 

- https://www.lessonup.com/app/explorer/lessons 
- https://www.socrative.com/ 
- https://trello.com 
- https://fundament-online.nl/ 
- https://www.toetsit-online.nl 
- https://www.youtube.com/channel/UCLOqMrfnsKybD7ohhh95usA/playlists 

 
Programmeren 

- https://www.codeavengers.com/ 
- https://www.codecademy.com/ 
- https://scratch.mit.edu/ 
- https://code.org/ 
- https://codecombat.com/ 
- https://www.khanacademy.org/coach/dashboard 
- https://repl.it/ 
- https://flexboxfroggy.com/#nl 
- https://netbeans.org/ 
- https://codingbat.com/ 

 
Animatie en 3D 

- https://cospaces.io/edu/ 
- https://www.2d3d.gratis/ 
- https://floorplanner.com/ 
- https://vrinschool.nl/ 

 
Apps en Websites 

- https://www.appsheet.com/ 
- https://www.appmachine.com/nl 
- https://www.weebly.com/ 
- https://nl.wix.com/ 
- https://www.handleidinghtml.nl/html/introductie/introductie02.html 
- https://www.w3schools.com/ 
- https://moqups.com/ 
- http://appinventor.mit.edu/explore/ 

 
Physical Computing 

- https://www.tinkercad.com/ 
- https://my.yookr.org/#!/dashboard/b534a4cb-c9dd-4eae-9dee-eee31c85ae94 
- https://www.draw.io/ 
- https://microbit.org/nl/ 
- https://www.instructables.com/ 

 
  

https://www.lessonup.com/app/explorer/lessons
https://www.socrative.com/
https://trello.com/
https://fundament-online.nl/
https://www.toetsit-online.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCLOqMrfnsKybD7ohhh95usA/playlists
https://www.codeavengers.com/
https://www.codecademy.com/
https://scratch.mit.edu/
https://code.org/
https://codecombat.com/
https://www.khanacademy.org/coach/dashboard
https://repl.it/
https://flexboxfroggy.com/#nl
https://netbeans.org/
https://codingbat.com/
https://cospaces.io/edu/
https://www.2d3d.gratis/
https://floorplanner.com/
https://vrinschool.nl/
https://www.appsheet.com/
https://www.appmachine.com/nl
https://www.weebly.com/
https://nl.wix.com/
https://www.handleidinghtml.nl/html/introductie/introductie02.html
https://www.w3schools.com/
https://moqups.com/
http://appinventor.mit.edu/explore/
https://www.tinkercad.com/
https://my.yookr.org/#!/dashboard/b534a4cb-c9dd-4eae-9dee-eee31c85ae94
https://www.draw.io/
https://microbit.org/nl/
https://www.instructables.com/


 
52 

 
 
 

Gamedesign 
- https://gameskool.nl/gaming-in-het-onderwijs/ 
- https://www.yoyogames.com/gamemaker 
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Bijlage 1. De toets Hardware. 
 

 

Instruct M2 Hardware t.b.v. onderzoek TUe score:  

1. Tegenwoordig hebben veel auto’s een systeem ingebouwd dat je helpt bij het 
achteruit rijden om de afstand in te schatten. Zo’n systeem zorgt ervoor dat de 
bestuurder precies weet hoe ver hij nog naar achter kan rijden zonder ergens tegen aan 
te botsen. De bestuurder ziet dan op zijn dashboard hoeveel(centi-)meter hij nog naar 
achter kan rijden. Welke sensoren en actuatoren zijn bij een dergelijk systeem 
aanwezig?  

2. Een bottleneck is een term die gebruikt word om een knelpunt aan te duiden binnen 
een proces of systeem. Soms dan spreekt men van een bottleneck met betrekking tot de 
hardware van een computer. Geef aan wat een bottleneck zou kunnen zijn met 
betrekking tot de performance in een pc met de volgende specificaties: Intel Core i7-
7700K 32 GB Werkgeheugen 2TB Hardeschijf 5200rpm 2x NVIDIA GeForce GTX 1070 
(8 GB)  

3. Benoem drie onderdelen/eigenschappen van de CPU die bijdragen aan de snelheid 
ervan en beschrijf voor ieder van de drie duidelijk en volledig hoe deze bijdraagt aan de 
snelheid.  

4. Na schooltijd kom je thuis en heb je zin om nog snel even een video game te spelen 
voor dat je moet eten. Je zet je computer aan, hij piept een keer, maar geeft geen beeld. 
Je controleert of alle kabels goed zijn aangesloten. Terwijl je dat doet hoor je het startup 
geluid van windows. Helaas heb je nog steeds geen beeld. Wat is er waarschijnlijk stuk 
aan deze computer?  
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5. Tegenwoordig worden er vaak 32 bits per beeldpunt gebruikt om de kleur vast te 
leggen zodat er ruim 4 miljard kleuren gevormd kunnen worden. Hoeveel geheugen is 
dan nodig voor het hele beeld bij een resolutie van 4096 x 2160 die nu gangbaar is voor 
een 4K monitor?  

6. Leg uit waarom moderne grafischekaarten geschikt voor 4K meer intern geheugen 
nodig hebben dan moderne grafische kaarten die een Full HD resolutie ondersteunen.  

7. Op hetmoederbord zit vaak een kleine knoopcel batterij. In het volgende figuur is 
deze batterij te zien. Een moederbord krijg zijn stroom van de voeding (PSU), dus lijkt 
de batterij overbodig. Verklaar waarom er een batterijop het moederbord zit.  

8. Leg uit waarom er vaak een groot en massief metalen blok op de CPU van een 
computer zit bevestigd. Waarvoor denk je dat dit blok gebruikt wordt?  

9. In een aanbiedingen van de PC-Markt staat een afbeelding van een PC met daarbij de 
tekst: AMD FX 8350 32 GB 256 GB SSD & 2 TB HDD AMD Radeon R9 290X (4 GB) Leg 
duidelijk en volledig uit wat deze tekst allemaal over deze PC specificeert. Oftewel, wat 
wordt bedoeld met AMD, FX 8350, 32 GB enzovoorts?  
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10. In een aanbieding van de PC-Markt staat een afbeelding van een monitor met daarbij 
de tekst: 29" LED contrast: 5000000:1 helderheid 350 cd/m2 HDMI x2, DP x2. Leg 
duidelijk en vollediguit wat deze tekst allemaal over deze monitor specificeert. Oftewel 
wat betekenen 29", LED, contrast enzovoorts?  

11. Noem twee onderdelen uit een PC die je kunt vervangen (upgraden) om hem sneller 
te maken. Deze onderdelen moeten als geheel te koop zijn in een winkel. Leg duidelijk 
en volledig per onderdeel uit waarom het de PC sneller maakt als het vervangen wordt.  

12. Leg het verschil uit tussen hardware en software.  
13. Wat wordt bedoeld met de responstijd van een beeldscherm?  

1. A  de tijd dat een scherm zonder stroom kan functioneren  
2. B  de tijd die nodig is om video af te beelden  
3. C  de tijd die nodig is om een pixel van kleur te laten veranderen  
4. D  de tijd dat een pixel verlicht wordt door het elektronenkanon  

14. Bijeen 19 inch monitor heeft het scherm  

1. A  een hoogte van 19 inch  
2. B  een breedte van 19 inch  
3. C  een diagonaal van 19 inch  
4. D  een omtrek van 19 inch  

15. Bellen via het internet wordt ook wel aangeduid met de term;  

1. A  Skype  
2. B  VoIP  
3. C  beeldtelefonie  
4. D  <!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->OCR  

 

Page 3 of 5  



 
57 

 
 
 

16. Hieronder staan twee beweringen: I. De gegevens in het ROM worden bij normaal 
gebruik niet gewijzigd. II. De gegevens in het RAM gaan altijd verloren als de computer 
uitgezet wordt.  

1. A  I en II zijn juist  
2. B  I is juist en II is onjuist  
3. C  I is onjuist en II is juist  
4. D  I en II zijn beide onjuist  

17. Bij een bank gebruikt men een systeem dat honderden medewerkers in staat moet 
stellen om tegelijk informatie over rekeningen op te vragen en daar wijzigingen in aan 
te brengen. Hoogstwaarschijnlijk is dit een:  

1. A  Supercomputer  
2. B  Minicomputer  
3. C  Mainframe  
4. D  Microcomputer  

18. Wat kun je beschouwen als hét verschil tussen de tweede en de derde 
generatiecomputers?  

1. A  De tweede generatie maakte gebruik van radiobuizen; de derde van IC's.  
2. B  De tweede generatie maakte gebruik van transistors; de derde van IC's.  
3. C  De tweede generatie maakte gebruik van elektronenbuizen; de derde van transistors.  
4. D  De tweede generatie maakte gebruik van transistors; de derde vanmicroprocessorchips.  

19. De North bridge en de South bridge zijn een onderdeel van  

1. A  de front side bus (FSB)  
2. B  de chipset  
3. C  de CVE  
4. D  de ALU  

20. De chipset bestaat uit de North en South Bridge. Welke communicatie verzorgt de 
North Bridge?  

1. A  Tussen de CPU en het RAM geheugen  
2. B  Tussende CPU en het Cache geheugen  
3. C  Tussende CPU en de harde schijf  
4. D  Tussende CPU en de USB poorten  
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21.  

A B C D  
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Een ander woord voor chip is  

Transistor Microprocessor Integrated Circuit Printplaat  

 

22. 
procesbesturing. Hoogstwaarschijnlijk is dit een:  

In een oude fabriek gebruikt men een system dat gebruikt wordt voor de  

 

1. A  Supercomputer  
2. B  Minicomputer  
3. C  Mainframe  
4. D  Microcomputer  

23. In een oude fabriek gebruikt men een system dat gebruikt wordt voor de 
procesbesturing. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om een computer van de:  

1. A  1e generatie  
2. B  2e generatie  
3. C  3e generatie  
4. D  4e generatie  

24. Luidsprekers, scanners ,printers en webcams zijn voorbeelden van:  

1. A  Invoerapparaten  
2. B  Uitvoerapparaten  
3. C  Randapparaten  
4. D  Externeapparaten  

25. Bekijk de volgende afbeelding. Geef de letter aan waar de RAM-chips geplaatst 
moeten worden.  
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Bijlage 2. De toets automaten en reguliere expressies 
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Bijlage 3. IMI Motivatietest 
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Bijlage 4. Toetsresultaten en RTTI toets hardware 
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Bijlage 5. Toetsresultaten en RTTI automaten en reguliere expressies  
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Bijlage 6. Scoreblad IMI test 
 
1. Ik heb er vertrouwen in dat informaticaonderwijs op school gaat lukken. 
2. De lessen over de Informatica op school zijn leuk om te doen. 
3. Ik heb genoeg controle over hoe ik opdrachten over Informatica voor school aanpak. 
4. Ik vind de lessen op school over Informatica vervelend. 
5. Ik vind de lessen op school over Informatica plezierig. 
6. Tijdens de Informaticalessen heb ik vaak het gevoel dat ik geen keus heb hoe ik een 
opdracht over Informatica kan maken. 
7. Ik ben tevreden met mijn prestaties op school wat betreft het onderdeel Informatica. 
8. Op school ben ik in de Informaticalessen niet zo goed. 
9. Ik vind dat ik zelf kan beslissen hoe ik opdrachten over Informatica uitvoer. 
10. Tijdens het volgen van de lessen Informatica op school bedenk ik me hoe leuk ik ze 
vind. 
11. Het zal mij lukken om mijn doelen voor Informaticalessen te halen. 
12. Ik zou de lessen over Informatica omschrijven als erg interessant. 
13. Tijdens Informaticalessen kan ik zelf beslissen hoe ik opdrachten aanpak. 
14. Tijdens het maken van opdrachten voor Informaticalessen kan ik zelf bepalen hoe ik 
het doe. 
15. Ik denk dat ik behoorlijk goed ben in Informatica. 
16. Ik vind de lessen over Informatica op school saai. 
17. Het lukt mij om geen onvoldoendes op mijn rapport te halen voor Informatica. 
18. Ik vind dat ik het goed doe bij Informatica. 
19. Ik ben vaak met Informatica bezig omdat ik dat zelf wil. 
20. Ik kan mijn aandacht er niet bijhouden tijdens de lessen over Informatica. 
21. Ik ga de uitdaging aan en denk dat ik bij Informatica goed ga presteren. 
22. Ik ben alleen met de Informatica bezig omdat het moet. 
23. Ik denk dat ik vergeleken met andere leerlingen op school erg goed ben in. 

 
De maximale score voor een antwoord is 7. De gearceerde kleuren geven aan dat de vraag 
omgekeerd beoordeeld moet worden, wat komt door de vraagstelling. In de onderstaande 
puntentelling per niveau wordt dit gekenmerkt door een (R). 
 
Interesse / plezier: 
1, 7, 8(R), 11, 15, 18, 21, 23 
 
Competentiebeleving: 
2, 5, 10, 12, 16(R), 19, 20(R) 
 
Keuzebeleving: 
3, 6(R), 9, 13, 14 
 
Druk / spanning: 
4, 17(R), 22 
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Bijlage 7. Uitslagen IMI test  
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Bijlage 8. Overige knelpunten t.a.v. het vak informatica 
 
Momenteel is informatica het grootste tekortvak dat er is. Het tekort aan docenten met 
goede digitale vaardigheden is overigens op zichzelf al een probleem (Barendsen, Tolboom 
& Bruggink, 2016). Als een school informatica geeft, dan is dat meestal door één docent. Het 
aantal VO scholen dat informatica geeft, daalt naar de 50%. Tegelijk groeit landelijk het 
aantal leerlingen dat het vak kiest, dus zo stoffig is het misschien toch niet. Maar waarom 
zijn er dan zo weinig docenten voor dit vak van de toekomst?  
 
Het aantal scholen dat informatica aanbiedt krimpt dus. Voorzitter Ramon Moorlag van de 
vakvereniging I&I noemt dit een grote zorg. Ouders en scholieren kiezen bewust voor dit 
vak. Het is een sociaal vak waar scholieren leren zelfstandig problemen op te lossen. Martin 
Bruggink van de lerarenopleiding TU-Delft noemt het een reëel gevaar, want als de enige 
informaticadocent wegvalt, hoe vul je dat dan op? Scholen staan dan voor een vervelende 
keuze. Volgens onderzoek van centerdata (Bonestroo & Breymann, 2014) zal het 
momenteel totaal niet ingevulde FTE’s van 23 de komende jaren stijgen naar 100. 
 
Het financieel dagblad heeft onlangs onderzoek gedaan naar het tekort aan 
informaticadocenten. Belangrijkste conclusie was het niveau en hoeveelheid van studie voor 
een docent informatica. De zij-instromer uit het artikel heeft er zeven jaar over gedaan om 
zijn 1e graad te halen. Zelf ervaar ik de opleiding ook als zwaar en overdreven veel. Naast 
mijn studie heb ik een gezin, geef ik fulltime les op 2 scholen en vervul ik nog een 
mentoraat. Daarnaast ervaar ik dat het voor mij moeilijkste gedeelte van de studie, niet 
terugkomt in het nieuwe examenprogramma. Persoonlijk zou ik veel liever specifiek getraind 
willen worden op relevante inhoud. Uiteraard moet de opleiding voorzien in fundamentele 
kennis en vaardigheden, daarna kan ik mij altijd nog verbreden, versterken en verdiepen. 
 
Omdat steeds meer scholen stoppen met het vak daalt tevens, paradoxaal genoeg, het 
baanperspectief. Volgens Jan van der Meij van de TU melden zich jaarlijks 3 mogelijk 
toekomstige docenten. En hoewel er meerdere initiatieven in de maak zijn om mensen uit 
het bedrijfsleven om te scholen, verwacht hoogleraar vakdidactiek informatica Erik 
Barendsen van de Open Universiteit dat de problemen nog jaren aanhouden, mede door de 
studiebelasting van de opleiding. Het tekort komt ook doordat het bedrijfsleven veel betere 
perspectieven zou bieden, althans zo leeft dat bij jongeren. Persoonlijk durf ik dit als zij-
instromer te nuanceren en wellicht kan een goede voorlichting dat beeld corrigeren. 
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Tot slot kampen delen van ons land met een algemeen tekort aan leerlingen door de krimp. 
Hierdoor krimpt verhoudingsgewijs ook het aantal FTE op een school. In mijn voorbeeld is 
het momenteel zo dat wij één sectie informatica hebben voor 3 scholen. Dat vervullen wij 
met 1,8 FTE. Gelukkig groeit ook bij ons het aantal leerlingen dat informatica kiest, maar 
tegelijk zitten wij dus in één van de sterkste krimpregio’s van het land. En omdat informatica 
een keuzevak is, hebben we dus een direct belang bij het enthousiasme van de leerlingen. 
Persoonlijk voel ik dat niet zo, omdat ik van mening ben dat leerlingen beter leren als ze 
lekker in de les zitten en dat is dan dus ook mijn drijfveer. Dit onderzoeksrapport heeft 
daarom ook direct geleid tot verbeteringen die wij hebben doorgevoerd in het programma 
voor volgend jaar. 
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Bijlage 9. Aanbevelingen expertisecentrum SLO 
 
De transitie van het vak begint met een nieuw examenprogramma. Om hieraan te kunnen 
beantwoorden heeft expertisecentrum SLO in 2014 een adviesrapport geschreven en in 
2016 een nieuw examenprogramma (Barendsen, Tolboom & Bruggink, 2016). In 2017 is het 
eerste nieuwe lesmateriaal ontwikkeld en in 2019 gaat het nieuwe programma van start.  
 
SLO geeft in haar rapport de volgende aanbevelingen t.a.v. het nieuwe examenprogramma; 

- Aanbeveling 1; Geef opdracht tot het ontwikkelen van een Handreiking 
schoolexamen informatica. 

- Aanbeveling 2; Stel middelen beschikbaar voor de vo-ho-netwerken om bijscholing 
van docenten en ontwikkeling van onderwijsmateriaal te ondersteunen. 

- Aanbeveling 3; Faciliteer een nieuw te vormen landelijk regieorgaan dat bijscholing 
en materiaalontwikkeling aanstuurt en de kwaliteit ervan bewaakt. 

 
Daarnaast vermeldt SLO in haar rapport de volgende aanbevelingen t.a.v. het vak zelf; 

- Aanbeveling 4; (Aan de Interuniversitaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL) en 
verzamelde hbo-lerarenopleidingen) Bevorder de opleiding van voldoende nieuwe 
docenten door flexibilisering van de lerarenopleiding. Roep HBP- en WO-
lerarenopleidingen op om samen te werken. 

- Aanbeveling 5; Sta voor het examenprogramma informatica eens per drie jaar klein 
onderhoud toe. 

- Aanbeveling 6; Voorzie de vo-ho-netwerken structureel van middelen om bijscholing 
en kwaliteitszorg te ondersteunen. Faciliteer het landelijk regieorgaan (zie 
aanbeveling 3) om deze activiteiten aan te sturen. Maak gebruik van de potentie van 
de vereniging i&i voor de vorming van een community van docenten. 

- Aanbeveling 7; Bewaak de aansluiting van toekomstig onderwijs rond digitale 
geletterdheid met het keuzevak informatica. 

- Aanbeveling 8; (Aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO) en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)) Stimuleer 
vakdidactisch onderzoek op het gebied van de informatica. 

 
Het nieuwe examenprogramma bestaat uit 6 verplichte domeinen en 12 keuzedomeinen. De 
keuzedomeinen zijn nog eens opgesplitst in 2 delen. Havo-leerlingen mogen van ieder 
gedeelte 1 thema kiezen. Vwo-leerlingen kiezen ook 1 thema, maar daarnaast krijgen ze ook 
1 thema als verplicht. Figuur 10 toont de schematische weergave van de verplichte en de 
keuzedomeinen. 
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Figuur 15. Verplichte en keuze- domeinen voor havo en vwo 
 
SLO heeft daarnaast richtlijnen gegeven over de omvang van het vak.  
 
HAVO, 320 uur 
Kernprogramma, 200 uur 
Keuzethema’s, 120 uur 
 
VWO, 440 uur 
Kernprogramma, 200 uur 
Keuzethema’s, 240 uur 
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Informatiekunde in de onderbouw zorgt voor een basis op het gebied van digitale 
geletterdheid, mediawijsheid en informatievaardigheid. De verplichte domeinen A t/m F 
voorzien in een theoretische basis voor het vak informatica in de bovenbouw havo/vwo. Niet 
veel scholen bieden daarnaast een programma in de bovenbouw voor vmbo, maar daarover 
later meer. Na het afronden van de eerste 6 domeinen is het van belang dat er nog een stap 
wordt gezet in verdieping, verbreding of versterking. Bij het maken van de PTA dient er 
rekening mee gehouden te worden dat havo leerlingen 2 domeinen mogen kiezen en vwo 
leerlingen naast 2 vrije keuzes ook nog 2 verplichte extra domeinen krijgen. Daarbij zijn deze 
keuze domeinen opgedeeld in 2 gedeeltes; G t/m N plus O t/m R.  
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Bijlage 10 Toelichting SLO op het nieuwe examenprogramma 
 
Domein A, Vaardigheden 
 
Binnen dit domein wordt aandacht geschonken aan de vaardigheden die als generiek 
worden beschouwd voor een informaticus. Eigenlijk is het idee dat je deze vaardigheden in 
meer of mindere mate moet beheersen om het vak uit te kunnen oefenen. Het gaat in totaal 
om 6 vaardigheden. De eerste 3 zijn van cruciaal belang; “ontwerpen en ontwikkelen”, 
“kunnen denken en handelen vanuit een informatica perspectief” en “interdisciplinair 
samenwerken”. Daarnaast komen nog 3 vaardigheden aan bod; “informatica en ethiek”, “het 
goed kunnen omgaan met informatica instrumenten” en “kunnen werken vanuit een 
bepaalde context”. Alhoewel deze laatste 3 uiteraard van groot belang zijn, worden ze niet 
gezien als cruciaal. 
 
Domein B, Grondslagen 
 
In dit domein worden digitale producten (artefacten) op een abstracte manier bekeken. Het 
houdt eigenlijk in dat een leerling in staat moet zijn om een stukje software (bijvoorbeeld een 
algoritme) te interpreteren en te vertalen naar een menselijke taal. De leerling moet het dus 
kunnen lezen, begrijpen, vertalen en beoordelen, maar nog niet (of beperkt) kunnen 
reproduceren. Binnen dit domein behandelen we algoritmen, datastructuren, eindige 
automaten en de grammatica van programmeertalen. Met kennis van deze grondslagen 
moet de leerling naast het kunnen beoordelen van een bestaand product, of de haalbaarheid 
van een eventuele implementatie daarvan, in staat zijn om nieuwe digitale producten te 
ontwerpen  
 
Domein C, Informatie 
 
Leerlingen zien begrippen als “data”, “gegevens” en “informatie” vaak als hetzelfde. Daarom 
is het van belang dat ze leren wat het onderscheid is. Wat gebeurt er als we ruwe data in 
een bepaalde context gieten, is het dan informatie? Wat willen we bereiken met bepaalde 
informatie? Welke toepassingen zien we of kunnen we bedenken en voor welke gebruikers? 
Aan welke eisen moeten digitale producten voldoen, willen we ze laten passen bij een 
doelgroep van de toepassing. Welke data (ingrediënten) zijn daarvoor nodig en hoe 
verwerken we al deze data? Dat zijn essentiële vragen die binnen dit domein beantwoord 
worden. Daarnaast leren leerlingen standaardrepresentaties te maken van numerieke 
gegevens en media en leren ze zoekopdrachten te maken voor een verzameling 
gestructureerde data. 
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Domein D, Programmeren 
 
Na het leren van de basisvaardigheden, de grondslagen van informatica en het kunnen 
vertalen van data naar informatie, gaan leerlingen aan de slag met programmeren. Het gaat 
erom dat ze leren om digitale producten te analyseren, deze aan te passen of deze 
zelfstandig te ontwikkelen. Er is daarbij veel aandacht voor de leesbaarheid en 
beheersbaarheid van een digitaal product om zo de continuïteit van dat product te kunnen 
waarborgen. Ook testen en debuggen komt daarbij aan de orde. In dit domein is 
differentiëren onontkoombaar, niet iedereen kan of wil gaan coderen. Daarom zijn er steeds 
meer hulpmiddelen om het programmeren laagdrempelig en visueel te maken. Belangrijk 
daarbij is wel ervoor te waken dat iedereen de basis van programmeren meekrijgt. Er zijn 
enkele keuzedomeinen ontwikkeld bedoeld voor verdieping, verbreding en versterking van 
dit domein. 
 
Domein E, Architectuur 
 
Net als bij ieder groot project is het uiteindelijke resultaat in grote mate afhankelijk van het 
ontwerp oftewel de architectuur. Zo is dat ook bij ICT-projecten, zowel op het gebied van 
hardware als software. Leerlingen gaan in dit domein de vaardigheid ontwikkelen om deze 
architectuur te kunnen doorzien. Welke hard- en software passen we toe in welke situatie? 
Wat zijn de behoeftes van de gebruiker of groep gebruikers binnen een project? Welke data 
moet kunnen worden ontsloten en welke interactie komt daarbij kijken? Het klassieke drie 
lagen model (fysiek, logisch, toepassing) is daarbij van toepassing (zie afbeelding). Ook is 
het belangrijk dat ze binnen dit kader van architectuur leren begrijpen hoe belangrijk de 
security is van ICT. Door de snelle ontwikkeling van nieuwe diensten en de grote toename 
van gebruikers en data, wordt dit security issue steeds belangrijker.  
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Domein F, Interactie 
 
Binnen dit domein gaan het examenprogramma dieper in op de vier belangrijkste 
kenmerkende aspecten van de architectuur uit domein E. Het gaat dan om usability, 
maatschappelijke aspecten, privacy en security. Bij usability gaat het hoofdzakelijk om de 
interactie tussen gebruikers en digitale (ICT) producten. Bij de maatschappelijke aspecten 
gaat het vooral om de sociale interactie, de persoonlijke levenssfeer inclusief zaken als 
ethiek en historische aspecten. Als het gaat om privacy is het van belang dat de leerling leert 
inzien hoe de veranderingen in mogelijkheden invloed kunnen hebben op onze persoonlijke 
data. Bij security gaat het er vooral om dat leerlingen digitale bedreigingen kunnen 
herkennen en positioneren. Ook leren ze hoe ze zich kunnen beschermen tegen deze 
bedreigingen. Dit laatste aspect heeft ook weer een relatie met voorgaande aspecten. 
 
Keuzedomein G, Berekenbaarheid, algoritmiek en logica 
 
Dit domein bouwt voort op het gedeelte algoritmiek van domein B (grondslagen). We 
zoomen nu dieper in op dit onderwerp vanuit verschillende contexten en bijbehorende 
complexiteit. Van havo leerlingen wordt verwacht dat ze algoritmes kunnen herkennen, 
benoemen en vergelijken. Vwo-leerlingen moeten daarnaast de verschillen in complexiteit 
kunnen doorzien om op basis hiervan algoritmes te onderscheiden. Bij berekenbaarheid 
gaat het erom dat leerlingen situaties kunnen karakteriseren en relateren aan ICT-
oplossingen. Ze moeten problemen kunnen herkennen en benoemen. Bij logica gaat het 
erom dat een leerling de werking van een softwareapplicatie kan uitleggen aan de hand van 
logische formules. 
 
Keuzedomein H, Databases 
 
Bij het domein grondslagen wordt het begrip databases behandeld met SQL als voorbeeld. 
Het begrijpen, toepassen of zelf een database bouwen gaat een stuk verder. In dit domein 
gaat de leerling kijken naar andere soorten databases. Leerlingen gaan zelf 
informatiemodellen opstellen aan de hand van een praktische situatie. Ze leren verschillende 
database paradigma’s te herkennen, onderscheiden en toepassen. Bij linked data gaan ze 
tot slot kijken naar relationele databases en gekoppelde databases.  
 
Keuzedomein I, Cognitive computing 
 
Eindtermen voor dit domein zijn intelligent gedrag, kenmerken van cognitive computing en 
toepassen van cognitive computing. Het is belangrijk dat ze leren welke processen nodig zijn 
om intelligent gedrag te omschrijven om zo op die manier te kunnen bepalen welke aspecten 
belangrijk zijn bij het ontwikkelen van een nieuwe applicatie. Ze moeten het verschil kunnen 
zien tussen intelligente en traditionele digitale artefacten. Ook leren ze te beoordelen of en 
hoe een bepaald probleem opgelost kan worden met een kunstmatige intelligentie (AI). Tot 
slot moeten ze in staat zijn om zelf eenvoudige toepassingen te realiseren.  
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Keuzedomein J, Programmeerparadigma’s  
 
Met een paradigma bedoelen we binnen de informatica dat we een bepaalde manier van 
denken vertalen in een programmeertaal. Bij object georiënteerd programmeren bedoelen 
we  dat we denken vanuit een object, bijvoorbeeld een poppetje wat in een game tegen een 
bal schopt. Leerlingen moeten in staat zijn om de vier meest gangbare vormen (imperatief, 
functioneel, logisch en object georiënteerd) te kunnen herkennen en gaan er twee ook echt 
toepassen. Ze moeten in staat zijn om met een functionele taal een eenvoudige website te 
maken en met javascript (object georiënteerd) een eenvoudige game te maken. 
 
Keuzedomein K, Computerarchitectuur 
 
Binnen dit domein leren de leerlingen te rekenen met formules in booleaanse algebra. 
Daarnaast leren ze hoe je zelf eenvoudige digitale schakelingen op bitniveau kunt 
programmeren. Daarbij hoort eventueel ook het kunnen schrijven van een stukje 
machinetaal. Het gaat erom dat ze vanuit deze roots kunnen bepalen welke architectuur het 
beste past bij welke toepassingen.  
 
Keuzedomein L, Netwerken 
 
Anders dan bij datacommunicatie in het oude examenprogramma denken we bij dit domein 
vanuit de context IoT oftewel hoe laten we dingen met elkaar communiceren via het internet. 
Als eindtermen onderscheiden we in dit domein netwerkcommunicatie (protocollen), het 
internet, de distributie van data (routers, switches, enz.) en netwerksecurity. Leerlingen gaan 
de verschillende eindtermen toepassen in een IoT setting inclusief actoren, sensoren en 
softwareapplicaties om deze te kunnen bedienen.  
 
Keuzedomein M, Physical computing 
 
Binnen dit domein gaat het nog meer over de verschillende eigenschappen en 
interactiemogelijkheden tussen sensoren, actoren en andere componenten als één systeem. 
Welke sensoren en actoren zijn er bijvoorbeeld en hoe dragen die bij aan de werking van 
bestaande en nieuwe computersystemen. Met behulp van Arduino of Microbit (kleine 
microcomputers) gaan leerlingen daadwerkelijk een eigen systeem opbouwen. Dat kan 
bijvoorbeeld een eenvoudige robot zijn of drone. 
 
Keuzedomein N, Security 
 
Cybersecurity is dagelijks aan de orde en haalt zelfs regelmatig het nieuws. Er is een nieuwe 
markt ontstaan voor handelaren, criminelen en beveiligers. Het komt eigenlijk voor in alle 
sectoren waar ICT producten gebruikt worden, van defensie t/m de gebruiker thuis. Dit 
domein wordt dan ook vaker gekozen als onderwerp voor profielwerkstukken. Binnen dit 
domein gaan leerlingen risico’s, bedreigingen en kwetsbaarheden opsporen en analyseren. 
Ook leren ze welke maatregelen ze kunnen toepassen om security te verhogen.  
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Keuzedomein O, Usability 
 
Usabilty betekent vrij vertaald gebruikersvriendelijkheid. Als leerlingen in een eerder project 
bijvoorbeeld een website hebben gemaakt, dan zouden ze deze binnen dit domein kunnen 
testen op dit criteria. Daarbij komen ook zaken kijken als functionaliteit en doelgroep. Zo 
leren ze hun gebruikersinterface te toetsen op cognitieve en biologische concepten, 
bijvoorbeeld welke kleur past bij een informatieve website over een bepaalde ziekte of juist 
over een nieuwe game. Ook gaan ze gebruikersinterfaces evalueren aan de hand van 
onderzoek. Tot slot gaan ze aan de hand van deze kennis zelf nieuwe modellen ontwerpen.  
 
Keuzedomein P, User experience (UX) 
 
User experience gaat veel verder dan gebruikersvriendelijkheid. Het gaat over alles wat te 
maken heeft met de ervaring van de gebruiker met bijvoorbeeld een website of een app. 
Leerlingen gaan zelf bijvoorbeeld een app maken aan de hand van een ontwerpcyclus. Ze 
leren daarbij de theorie van UX in definitie, geschiedenis en onderzochte theorieën. Er zijn 
diverse projecten ontwikkeld om concreet met UX aan de slag te gaan. Zo zou je een 
zorgrobot kunnen ontwerpen voor oma (sociale robotica) of kun je een game maken waar je 
de gebruiker heel specifiek bepaalde dingen wil laten doen. 
 

 
 
 
Keuzedomein Q, Maatschappelijke en individuele invloed van informatica 
 
Als het gaat om maatschappelijke invloed dan gaat het erom dat leerlingen leren verklaren 
en voorspellen wat de positieve en negatieve effecten van ICT-toepassingen kunnen zijn op 
de samenleving. Daarnaast leren ze binnen dit domein de relatie te leggen met culturele en 
historische aspecten. Ook verdiepen ze zich in de persoonlijke aspecten als het gaat om 
onze privacy. Tot slot maken de leerlingen in dit domein kennis met alle juridische aspecten 
binnen de informatica.  
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Keuzedomein R, Computational science 
 
Computational science staat voor modelleren en simuleren. We gebruiken het om 
alledaagse bestaande en toekomstige situaties te beschrijven, te begrijpen, te verklaren en 
te voorspellen. We zien methodes van computational science terug in allerlei studies en 
wetenschappen. Leerlingen leren zowel individueel als in groepen door middel van 
wetenschappelijke methodes hoe modelleren werkt en hoe dat proces kan leiden tot een 
simulatie van deze situatie. Zo kan het effect visueel gemaakt worden van bepaalde 
invloeden op deze situatie en kan bepaald worden welke aanpassingen nodig zijn. Deze 
kennis kan toegepast worden op zowel bestaande alsnog nieuw te ontwikkelen ICT-
applicaties en producten. 
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Bijlage 11 Richtlijnen SLO ten aanzien van de PTA 
 
Ten aanzien van de PTA zijn eigenlijk maar een paar echte algemene verplichtingen 
aangevuld met een aantal schoolverplichtingen. Daarnaast heeft SLO een handreiking 
gemaakt t.a.v. de PTA waarin zij een aantal richtlijnen benoemt. 
 
Onderstaande teksten komen van de website van SLO. 
 
Wat moet er in een PTA staan? 
Een PTA moet aan een aantal minimale eisen voldoen: 

• Het moet jaarlijks vóór 1 oktober van het betreffende schooljaar worden vastgesteld. 
• Het moet alle onderdelen van het examenprogramma bevatten 
• Voor alle onderdelen moet in ieder geval de volgende informatie worden beschreven: 

o de inhoud; 
o de wijze van examinering; 
o de mogelijkheden tot herkansing; 
o de weging. 

 
Hoeveel tijd besteed ik aan ieder domein? 
Het nieuwe examenprogramma informatica bestaat uit 5 kerndomeinen en een 
aantal keuzedomeinen. Havoleerlingen doen twee keuzedomeinen, vwo-leerlingen doen er 
vier. Voor deze domeinen hebben havoleerlingen in totaal 320 studielastuur (slu) en vwo-
leerlingen 440. In principe is de verdeling van de slu over de verschillende domeinen vrij, 
maar het ligt voor de hand om te stellen dat de 120 slu die extra in het vwo-programma 
zitten, overeenkomen met de twee extra keuzedomeinen die een vwo-leerling doet. Eén 
keuzedomein staat dan voor 60 slu. Dit betekent dat er 200 slu overblijft voor de 
kerndomeinen. Omdat er 5 kernmodules zijn, heeft iedere kerndomein dan een gewicht van 
40 slu.  
 
Hoe verdeel ik de verschillende domeinen over de twee of drie jaar bovenbouw? 
Hoe u de verschillende domeinen over de jaren van de bovenbouw verdeelt, hangt onder 
andere af van het aantal lesuren dat ter beschikking staat in de verschillende jaren: dat 
bepaalt of de stof gelijkmatig over de verschillende jaren wordt verdeeld of niet. Maar 
onafhankelijk daarvan kunnen nog veel keuzes gemaakt worden over de volgorde. 
                     
Wie kiest de keuzedomeinen? 
Niet alle leerlingen op een school of in een klas hoeven dezelfde keuzedomeinen te doen. 
Dat betekent dat u deze keuze ook aan de individuele leerling over kunt laten. De 
belangrijkste reden om die keuze aan leerlingen over te laten is dat zij een onderwerp 
kunnen kiezen dat aansluit bij hun persoonlijke interesse, voorkeur of behoefte.  
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Wat voor soort toetsen neem ik af? 
Bij informatica onderscheiden we drie soorten toetsen: 

• Theorietoetsen: individuele toetsen met pen en papier, die onder toetscondities 
afgenomen worden.  

• Praktijktoetsen: individuele toetsen waarin een leerling een korte en afgebakende 
praktische opdracht moet uitvoeren, zoals bijvoorbeeld een programma aanpassen. 

• Projectopdrachten: grotere, open opdrachten waar leerlingen in groepen aan werken 
en waarvoor langer de tijd is. 

Welke toets het beste past, hangt helemaal af van de leerdoelen die u heeft. 
• Een theorietoets past het best als er kennis wordt getoetst of vaardigheden die 

zonder computer kunnen worden uitgevoerd. 
• Een praktijktoets past het beste als digitale vaardigheden worden getoetst die goed 

in een afgebakende setting passen, zoals het aanpassen van een bestaand 
programma of het programmeren van een programmamodule. 

• Een projectopdracht past het beste als een grotere set vaardigheden wordt getoetst, 
als sociale en communicatieve vaardigheden worden getoetst en/of als meer 
complexe vaardigheden getoetst worden, zoals bij het ontwerpen van een website of 
het programmeren van een groter programma. 

 
Hoe zwaar weegt iedere toets mee voor het eindexamen? 
Voor de onderlinge weging van de cijfers zijn een hoop beslissingen te maken: 

• Tellen de cijfers (aan het begin) van de 4e klas nog niet mee voor het examen zodat 
leerlingen kunnen wennen aan het vak informatica in de bovenbouw zonder dat een 
slecht gemaakte toets meteen effect heeft op hun slaagkans? Of tellen alle cijfers 
mee zodat onderwerpen meteen kunnen worden afgesloten en leerlingen veel 
individuele cijfers hebben? In dit geval heeft een enkel laag cijfer dan minder impact 
op het gemiddelde. In ieder geval is het van belang dat de toetsen die uiteindelijk 
meetellen voor het eindexamen gezamenlijk het hele examenprogramma dekken. 
Het is niet toegestaan een onderdeel van het examenprogramma alleen te toetsen 
met een toets die niet meetelt voor het examen. 

• Hoe verdeel ik de weging tussen eerdere en latere toetsen? Te veel nadruk op latere 
toetsen kan ervoor zorgen dat leerlingen de eerdere toetsen niet de moeite waard 
vinden en niet serieus nemen; te veel nadruk op eerdere toetsen kan ervoor zorgen 
dat het al ver voor het eind duidelijk is dat een leerling het niet meer kan halen. 

• Moet deze toets veel of weinig weging krijgen? Dat zal afhangen van de hoeveelheid 
werk en tijd die een toets kost voor leerlingen en hoe belangrijk de stof is. Ook zullen 
de totale weging van het kerndeel en de verschillende keuzedelen 
(ongeveer) overeen moeten komen met de tijdsbesteding.  
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Bijlage 12 Andere methodes en lesmateriaal 
 
 
In de aanloop naar het nieuwe examenprogramma heeft de tijd uiteraard niet stil gestaan. 
Diverse partijen in Nederland, maar ook internationaal, begrijpen het belang van goed 
informatica- en ICT-onderwijs. Ook de markt zelf heeft niet stil gestaan en heeft zich in een 
rap tempo doorontwikkeld. Voor een informaticus oude begrippen, zoals cybersecurity, 
mediawijsheid en kunstmatige intelligentie, bereiken nu ineens dagelijks het nieuws. En ook 
uitgevers en ontwikkelaars van lesmateriaal zijn gretig aan de slag met nieuwe producten en 
diensten. Voor dit verslag heb ik geprobeerd een opsomming te maken van middelen die wij 
gebruiken voor het versterken van onze lessen informatica. 
 
Algemene ondersteuning van het vak 
 
Informatica-Actief / Fundament-Online / Enigma-Online / OnlineMasters / vakgroep I&I / 
InformaticaVO / stichting SLO 
 
Informatica-actief, Fundament-online en Enigma zijn lesmethodes, waarmee leerlingen 
digitaal theorie kunnen volgen, afgewisseld met filmpjes en opdrachten. In dit onderzoek 
hebben wij gekozen voor Fundament-online van uitgever Instruct, omdat wij (docenten en 
leerlingen) reeds bekend waren met deze methode, de uitgever vooruitstrevend is met 
materiaal voor het nieuwe examenprogramma en vanwege hun kennis en goede 
ondersteuning. Overigens levert Instruct ook een methode voor digitale geletterdheid 
(DIGIT), die bij twee van onze scholen gebruikt wordt in de onderbouw voor het vak 
informatiekunde. Tot slot zien we nieuwkomers op de markt vanuit het bedrijfsleven. Zo is 
OnlineMasters een online platform van Vodafone met lesmateriaal, dat vooral gericht is op 
de onderbouw op het gebied van mediawijsheid, gaming en internet security. Voor veel 
lesmateriaal en ondersteuning kunnen we terecht bij vakgroep I&I, InformaticaVO, maar ook 
rechtstreeks bij stichting SLO. 
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Programmeren 
 
CodeAvangers / CodeCademy / Code.org / KhanAcademy / Codecombat / Scratch / Repl-it / 
Flexxbox Froggy / NetBeans / Codingbat / mBlock / Tinkercad 
 
Dit zijn allemaal platformen om online te leren programmeren. Veel daarvan zijn gratis, 
andere zijn op basis van een fremium model (gratis tot een bepaalde grens in tijd of 
mogelijkheden), maar de meer professionele methodes hebben een licentiemodel. 
KhanAcademy en CodeAvangers hebben daarnaast een speciale omgeving voor de docent. 
Het verschilt sterk per platform voor welke programmeertalen zij ondersteuning bieden, de 
keuze hangt dus ook af van de PTA. Daarnaast zijn er nog de zogenaamde low-code of 
block methodes, waardoor het allemaal wat visueler wordt. Code.org, Scratch en mBlock zijn 
mooie voorbeelden hiervan. Nadeel is de vaak kinderlijke vormgeving.  
 
Een voordeel van low-code programmeren is dat veel leerlingen hierdoor sneller het idee 
achter een programma leren begrijpen. Steeds meer low-code methodes zoals mBlock, 
CoSpaces en Thinkercad hebben daarnaast een mooie extra stap naar een echte taal zoals 
Python, je kan dan in feite zelf blokken maken. Een andere mooie ontwikkeling is de brug 
naar hardware (Physical computing) zoals arduino. Zo kun je met Tinkercad een arduino of 
microbit programmeren in een variant van C, in visuele code-blokken (scratch) of zelfs beide 
tegelijk. Dat maakt het een stuk eenvoudiger om bijvoorbeeld een robot te bouwen en deze 
vervolgens ook zelf te programmeren. In zijn algemeenheid merk ik in de praktijk dat het 
low-code programmeren bijdraagt aan de begripsvorming, ook wel computational thinking. 
 
 
Simulatie en animatiesoftware 
 
CoSpaces / Floorplanner / Round.me / Sketchup / 2D3D / Tinkercad / Blender / Unity / 
Adobe Creative / GameMaker 
 
Voor leerlingen die de kant van computergraphics op willen en minder de kant van coderen 
zijn er naast veel bekende gevestigde namen, de laatste jaren ook veel nieuwe 
softwarepakketten ontstaan. Om door de bomen het bos een beetje te kunnen blijven zien, 
heeft docent Bart Valkenier de website 2D3D in het leven geroepen. Dit is een mooie 
overzichtelijke website van waaruit je snel kunt inschatten welke software je nodig hebt, 
maar ook vind je handige tips, url’s en instructievideo’s. Een goed voorbeeld van een 
nieuwkomer is CoSpaces. Met dit platform kun je snel een eigen VR animatie bouwen. Het 
heeft een licentiemodel en een dashboard voor de docent. De cursussen op 2D3D zijn erg 
handig voor applicaties zoals Blender, Unity en Adobe Creative Cloud. De eerste 2 zijn 
vooral handig voor de aanstormende gamedevelopers, net zoals GameMaker Studio. Adobe 
is één van de oudste in zijn soort, maar de applicaties binnen Creative Cloud hebben de 
afgelopen jaren wel een flinke groei doorgemaakt. Al met al is er voor deze leerlingen een 
breed aanbod van sterke applicaties. 
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Dagelijkse toepassingen 
 
AppSheet / AppMachine / MIT AppInventor / Weebly / Wix / JouwWeb / W3Schools 
 
Apps en websites domineren de markt als het gaat om ICT-applicaties. Het spreekt dan ook 
voor zich dat de snelheid waarmee nieuwe applicaties ontwikkeld kunnen worden van groot 
belang zijn. Leerlingen zien ook hoe snel deze wereld is, maar bovendien maken ze er 
allemaal dagelijks gebruik van. Het spreekt dan dus ook voor zich dat er veel platformen 
ontstaan waarmee je snel en eenvoudig professionele websites en apps kunt bouwen. Ook 
hier zien we low-code platformen zoals AppMachine om apps te maken. Bij AppSheet ligt 
het accent veel meer op het kunnen toepassen en interpreteren van een database en bij 
AppInventor is een wat breder technisch inzicht handig. Voor websites zien we dat 
platformen als WIX steeds meer integratie bieden voor native codes, terwijl deze 
oorspronkelijk het accent hadden zitten in low-code bouwen van websites.  
Voor het vak informatica zijn beide varianten relevant, maar we beginnen nog wel gewoon 
met HTML, CSS en JavaScript omdat het belangrijk is dat leerlingen de basis begrijpen. 
Websites als W3Schools helpen daarbij. Tegelijk kunnen we dankzij dit soort platformen vrij 
eenvoudig differentiëren. Op die manier bieden we binnen het VO met Informatica een brede 
basis. 
 
Bedrijfsmatig werken 
 
Trello / Draw.io / Mockup / Google Classroom / LearnBeat / It’s Learning / Magister / 
SomToday / Microsoft365 / COS / Vives 
 
En dan zijn er nog allerlei platformen van commerciële marktpartijen die op de een of andere 
manier een plek vinden binnen het onderwijs. Zo gebruiken we bij Informatica “Trello” om in 
teams op een agile manier samen te werken volgens SCRUM. Dat is een agile project-
ontwikkelmethode die veel gebruikt wordt in de ICT. Platformen zoals Draw en Mockup zijn 
handig om flowcharts en drafts te maken van applicaties die de leerlingen nog moeten gaan 
bouwen. Deze helpen enorm om in dit voorstadium zaken te structureren en te visualiseren. 
Weer andere partijen zoals Microsoft, Google, Learnbeat en It’s Learning spelen in op het 
algemene proces binnen het onderwijs. Dit helpt de docenten en leerlingen bij het 
organiseren en structureren van hun werk. Inhoudelijk niet direct gerelateerd aan ons vak, 
maar wel mooi om te zien hoe groot het belang van informatica is als het gaat om een brede 
toepassing van ICT. Wij maken binnen het vak dan ook veel gebruik van dit soort platformen 
om leerlingen inzicht te geven in de werking van dit soort ERP en CMS-systemen, maar 
tegelijk om ze vertrouwd te maken met deze nieuwe manier van werken. Partijen zoals COS 
(Computers op School), Vives en 2D3D helpen ons als docent in zijn algemeenheid bij het 
volgen van de markt als het gaat om ICT-ontwikkelingen voor het onderwijs.  
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Bijlage 13 Aansluiting bij andere vakken binnen het VO 
 
 
In deze paragraaf wordt antwoorde gegeven op de volgende 2 deelvragen: 

• Voorziet het programma “digitale geletterdheid” van expertisecentrum SLO 
voldoende in de ontwikkeling van voorkennis in de onderbouw om aan te kunnen 
sluiten op het nieuwe programma voor “informatica” in de bovenbouw t.b.v. een 
doorlopende leerlijn? 

• Hoe zou informatica en ICT-onderwijs kunnen passen binnen het VMBO? 
 
Na een algemene verkenning van de markt, vervolgopleidingen en overige veranderingen in 
het vak sinds het uitkomen van het adviesrapport van SLO in 2014, kunnen we vaststellen 
dat hier een goede rode draad is ontstaan. Er blijven nog een paar vragen open staan met 
betrekking tot de toekomst van het vak, maar eerst willen we even inzoomen op het 
komende schooljaar 2019-2020. We willen weten hoe het nieuwe programma aansluit bij 
onze huidige leerlingen. Hoe zit het met hun voorkennis, hun interesse en motivatie, de 
aansluiting op hun belevingswereld en hun toekomstbeeld. Maar nog even één stap hoger, 
want wat weten we m.b.t. de aansluiting op andere vakken. Staat informatica helemaal los of 
zien we bepaalde elementen ook terug in andere vakken. En, ook belangrijk, hoe verhoudt 
dit zich tot de gekozen profielen van leerlingen. Voor dit gedeelte van het onderzoek gebruik 
ik als bron de website van SLO en combineer ik dit met mijn eigen ervaringen binnen mijn 
netwerk. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat zaken als “samenwerken”, 
“interdisciplinariteit” en “werken in contexten” expliciet zijn opgenomen in het nieuwe 
programma. 
 
Aansluiting met informatiekunde 
Steeds meer basisscholen besteden aandacht aan digitale geletterdheid. Ze doen dat op het 
gebied van algemene digitale vaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. 
Eigenlijk zijn het deze 3 thema’s, aangevuld met informatievaardigheden, die de 4 
hoofdthema’s van het vak informatiekunde vormen. Kiezen leerlingen in de bovenbouw voor 
informatica, dan zien we veel van deze vaardigheden terugkomen. Meer specifiek zien we 
veel aanknopingspunten met maatschappelijke aspecten en privacy. Daar waar dit bij 
informatiekunde nog geconcentreerd is op het eigen gedrag, gaan we bij informatica meer in 
op de algemene achtergronden. Daarnaast zien we heel specifiek samenhang met het 
subdomein B1 (algoritmen) en domein D (programmeren) vanuit het thema computational 
thinking. Specifiek op het gebied van programmeren zien we dat marktpartijen methodes 
(door)ontwikkeld hebben waarbij een natuurlijke overgang plaatsvindt van speelse low-code 
varianten van programmeren zoals Scratch, Code.org, m-Block en Tinkercad naar meer 
serieuzere varianten van programmeren zoals Python en varianten van C-talen. 
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Aansluiting met wiskunde  
Het vak informatica is gedeeltelijk ontstaan vanuit wiskunde. We zien dan ook veel 
aansluiting met diverse domeinen binnen het nieuwe examenprogramma. Zo zien we binnen 
de wiskunde veel voorbeelden van complexe algoritmen. Keuzedomein G gaat over 
algoritmiek, berekenbaarheid en logica. Dat is tevens een examenonderdeel van wiskunde 
C (op onze school komt dat niet voor, maar het heeft ook algemene raakvlakken). Bij domein 
B (grondslagen) besteden we veel aandacht aan formele procedures en ook dat zien we 
sterk terugkomen binnen de wiskunde.  
 
Aansluiting met wetenschap en techniek 
Dit nieuwe vak voor havo leerlingen in de onderbouw, is ontstaan vanuit de behoefte om 
meer techniek onderwijs te geven aan havoleerlingen in de onderbouw. Wat we hier heel 
sterk terug zien komen zijn moderne ontwikkelingen zoals 3D printing, 3D design, physical 
computing, IoT, domotica en robotica. We zien hier dus veel aansluitingen met diverse 
domeinen binnen informatica, waarbij het accent bij informatica veel zal liggen in een stukje 
diepgang terwijl in de onderbouw deze onderwerpen iets algemener aan bod komen.  
 
Aansluiting met onderzoek en ontwerp 
Bij de onderzochte scholen hebben we ook een Technasium. Een belangrijk vak daarbij is 
onderzoek en ontwerp. Het gaat er eigenlijk om dat leerlingen in opdracht van een 
klantvraag een oplossing bedenken voor een bepaald probleem. Daarbij werken ze meestal 
in groepjes. Daarnaast kunnen leerlingen informatie ophalen bij andere vakken. De naam 
Technasium doet vermoeden dat het gaat om technische oplossingen, maar dat is niet het 
geval (zie www.technasium.nl). Wel is het zo dat er altijd digitale vaardigheden nodig zijn om 
de projecten op een effectieve manier uit te voeren. In sommige gevallen kan de bedachte 
oplossing uiteraard meer technische diepgang krijgen. Ook hier geldt dat zaken als 
“samenwerken”, “interdisciplinariteit” en “werken in contexten” expliciet raakvlak hebben met 
het nieuwe informaticaprogramma. 
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Aansluiting met talen 
Om te beginnen zijn alle programmeertalen in het Engels. Daarnaast worden er veel 
Engelse termen gebruikt voor technische producten, omschrijvingen, begrippen en 
ontwikkelingen. In het bijzonder wordt binnen het nieuwe programma aandacht geschonken 
aan formele talen en grammatica. Dat is gedaan om leerlingen een goede basis mee te 
geven en daarom is dit ook een onderdeel van het domein “grondslagen”. Binnen dit 
hoofdstuk zien we veel synoniemen met de grammatica van natuurlijke talen. Daarnaast 
moeten leerlingen in staat zijn om op een formeel correcte manier verslagen te maken over 
projecten. Ook bij de domeinen als “informatie, communicatie en interactie” is het van belang 
dat formele talen op een juiste manier worden toegepast. Hiermee onderscheidt een goede 
informaticus zich.  
 
Aansluiting met natuurwetenschappen 
Er zijn steeds meer raakvlakken met natuurwetenschappen. Heel concreet zien we door het 
hele land projecten waar natuurkunde en informatica hand in hand gaan. Zo zien we diverse 
projecten met drones en robots. Binnen onze eigen scholengroep is een robotica 
projectgroep ontstaan, waar informatica en natuurkunde ook samen optrekken. Het 
keuzedomein “fysische informatica” bij natuurkunde heeft dan ook een sterke overlap met 
het keuzedomein “physical computing” bij informatica. In zijn algemeenheid is “ontwerpen” 
bij beide vakken onderdeel van het examenprogramma. Tot slot zou bij het keuzedomein 
computational science natuurwetenschapen prima als context kunnen fungeren.  
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Aansluiting met maatschappijvakken 
Informatica is onlosmakelijk verbonden met onze maatschappij. De steeds snellere integratie 
van ICT binnen onze dagelijkse activiteiten, zowel bij burgers als bedrijven en overheid, 
vraagt om nieuwe regels, nieuwe ethische vraagstukken en nieuwe uitdagingen. Het 
subdomein F2 gaat specifiek in op de maatschappelijke effecten van informatica. Maar ook 
een vak als bedrijfseconomie zou kunnen fungeren als context voor het domein 
computational science. We zien thema’s van deze vakken vaak terug in bijvoorbeeld 
documentaires van “Tegenlicht”. De documentaire “Klik en klus economie” laat bijvoorbeeld 
zien hoe jongeren geld verdienen door van thuis uit te ondernemen. VPRO heeft overigens 
verkorte documentaires onder de naam “Tegenlicht in de klas”.  
 
Aansluiting met kunstvakken 
Steeds meer kunst wordt gemaakt met behulp van audiovisuele technieken. Sommige films 
worden grotendeels gemaakt met computers, maar ook fysieke kunst wordt vaak ontwerpen 
met behulp van computers en 3D printers. Zowel informatica als kunst zijn construerende 
vakken. We zien daarbij steeds meer samenwerking binnen de maak- en ontwerpprocessen. 
Maar ook een vak als muziek kent, wereldwijd, als sinds de jaren 60 veel invloeden vanuit 
de ICT. Veel muziekstijlen zijn zelfs ontstaan door nieuwe computertechnologieën. Dat is al 
begonnen bij de allereerste computer. Door de creatieveling onder de informaticaleerlingen 
worden er weleens hele leuke animaties gemaakt met bijvoorbeeld Adobe Creative Cloud. 
Momenteel zijn 2 leerlingen van een van de colleges een profielwerkstuk aan het schrijven 
over dit onderwerp.  
 
Voor de liefhebber alvast een paar kijktips; 
 
- 30 jaar Dutch Dance 
- Planet Elektro 
- Sound City 
- SOUNDBREAKING  
 
Aansluiting met zorg en welzijn 
Door maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderingen in regelgeving ten aanzien van 
met name de zorg, zien we in toenemende mate informatica toegepast binnen deze sector. 
Eigenlijk kunnen we er niet meer omheen. De zorgrobot wordt bijna altijd als voorbeeld 
genoemd, maar de toepassingen hiervan zijn eigenlijk nog maar beperkt. Zaken als 
domotica en IoT (Internet of Things) zijn daarentegen volledig ingeburgerd. Van 
toegangscontrole, lifestyle monitoring, medicatieservice, valdetectie, lokale sociale 
platformen, overal zit informatica. En eigenlijk zagen we het nog eerder ontstaan binnen de 
dagelijkse processen en administratieve handelingen van zorgmedewerkers. Zelf ben ik 
eigenaar geweest van een bedrijf dat software ontwikkelde voor oudere mensen. We zien de 
zorg & welzijn leerlingen regelmatig in de computerlokalen zitten. En alhoewel dit vak op 
vmbo-niveau gegeven wordt, zijn er bijzonder veel aanknopingspunten te vinden om juist bij 
dit vak samen te werken. 
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Aansluiting met sport en beweging 
Het lijkt niet direct voor de hand te liggen, maar ook in de sport zien we een toenemende 
mate van invloed met en door ICT. Van persoonlijke toepassingen zoals stappentellers en 
gezondheidsapps tot professionele lifestyle coaches en fitnessapparatuur. En als het niet 
direct gaat over de sport zelf, dan gaat het wel over allerlei meet- en regelsoftware op en 
rondom de sport, welke zelfs hun invloed hebben op het spel zelf. Onlangs hebben 
leerlingen hun profielwerkstuk gewijd aan dit fenomeen. Voor de praktische opdracht hebben 
ze een interactieve voetbal gekocht, waarmee ze hun baltechniek konden oefenen.  
 

 
 
 
Aansluiting met overige projecten (International business, vwo+, VR-club, TV-club) 
Naast de reguliere vakken zien we steeds meer projecten welke sterke raakvlakken laten 
zien met het vak informatica. Sowieso zien we dat bij de profielwerkstukken, niet alleen met 
de werkstukken voor informatica, maar ook bij steeds meer andere vakken. Daarnaast zien 
we op onze school vakoverstijgende projecten bij international business en vwo+, waarbij 
dikwijls antwoorden gevonden worden in eigentijdse technologische trends en 
ontwikkelingen. Steeds vaker wordt daarbij hulp ingeroepen van informatica leerlingen. 
Onlangs zijn leerlingen zelf een helpdesk begonnen om zowel leerlingen als docenten te 
helpen bij alledaagse ICT-problemen. En dan zien we nog een sterke trend van VR in de 
school. Niet alleen kan dit gebruikt worden ter verrijking van de lessen, informaticastudenten 
kunnen een stap verder gaan en zelf VR-materiaal ontwikkelen. Zo hebben ze onlangs 
onderzocht waar het klaslokaal van de toekomst aan zou moeten voldoen en hebben daar 
vervolgens een VR-animatie van gemaakt. We kunnen dus vaststellen dat de ICT-
ontwikkelingen binnen het onderwijs niet meer te stoppen zijn en dat we ze dus maar beter 
kunnen omarmen. 
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Bijlage 14 Aansluiting op vervolgopleidingen 
 
Hoe sluit het nieuwe examenprogramma aan op vervolgopleidingen?  
 
Met het nieuwe lesprogramma voor informatiekunde in de onderbouw en informatica in de 
bovenbouw hebben we een doorlopende leerlijn in het voortgezet onderwijs met een solide 
theoretische basis. Aangevuld met de genoemde hulpmiddelen in hoofdstuk 3.3, een goede 
voorbereiding van de lessen en uiteraard een geschikte docent, zijn we een heel eind op 
pad (afgezien van bovenbouw vmbo). De V van VWO staat voor Voorbereidend, het is dus 
wel prettig om te weten welke vervolgopleidingen onze leerlingen kunnen kiezen en of de 
door ons geleverde basis voldoende is (dat geld overigens ook voor Havo).  
 
Studierichtingen MBO 
 
Voor dit onderzoek (en voor een opleiding voor mijn zoon) heb ik bij twee 
vertegenwoordigers van vervolgopleidingen de vraag neergelegd hoe onze leerlingen scoren 
op het gebied van ICT op een mbo-opleiding. Exacte cijfers konden zij mij niet noemen. Wel 
konden zij in zijn algemeenheid melden dat de kennis van ICT zeer slecht was. Ongeveer 
20% van alle leerlingen haken in het eerste jaar af of veranderen van richting. Hun 
basiskennis blijkt zo slecht te zijn dat ze gewoon een totaal verkeerd beeld hebben van een 
studie ICT. Om die reden wil ik mij de komende jaren zeer zeker gaan inspannen als het 
gaat om een verbetering van ICT-onderwijs voor het vmbo, maar dat staat even buiten de 
scope van dit onderzoek. Wel wil ik graag de verschillende studierichtingen benoemen. 
 
Bij de mbo-opleidingen kun je kiezen voor drie richtingen:  

• Medewerker ICT support: niveau 2 
• Allround medewerker IT systems and devices (ook specifiek voor defensie): niveau 3 
• Expert medewerker IT systems and devices: niveau 4 
• Software developer: niveau 4 

 
Bij ICT-beheer richt je je vooral op bestaande toepassingen en applicaties en het bemannen 
van verschillende systemen en netwerken. Bij ICT-support help je gebruikers van het 
informatiesysteem. De richting applicatieontwikkeling vraagt technisch én creatief talent. In 
deze richting leer je nieuwe toepassingen en applicaties te ontwikkelen. Voor alle richtingen 
is het belangrijk dat je goed kunt analyseren, adviseren en dat je in oplossingen kunt 
denken. Daarnaast biedt deze opleiding nog maatwerkopleidingen.  
 
Omdat er binnen het VO geen andere mogelijkheid is, maar ik toch graag een match in kaart 
wil brengen tussen de domeinen uit het nieuwe informatica programma en 
vervolgopleidingen zou dit er als volgt uit kunnen zien; 
 
ICT-beheer   heeft deels raakvlakken met domein; E, F, K, L, M, S, O, P  
ICT-support   heeft deels raakvlakken met domein; E, F, L, M, S, O, P 
Applicatieontwikkeling  heeft deels raakvlakken met domein; bijna allemaal. 
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Indien we informatica zouden willen aanbieden op het vmbo-niveau, dan kunnen we 
concluderen dat er in principe voldoende materiaal voorradig is om vanuit de domeinen van 
informatica, een aangepast programma te maken voor het vmbo. Daarmee kunnen we 
bijdragen aan een betere doorstroming naar een MBO vervolgopleiding. Voor mijn 
onderzoek heb ik twee MBO opleidingen bezocht. 30% van alle eerste jaar leerlingen valt af 
door een gebrek aan voorkennis. Vmbo informatica is dus zeker het onderzoeken waard. 
Wel moeten we daarbij opmerken dat alleen de domeinen A t/m F gekenmerkt worden als 
verplichte domeinen. Bovendien gaat het hier inhoudelijk slechts om delen van de 
genoemde domeinen. Er kan dus gebruik worden gemaakt van onderdelen van het 
lesmateriaal om daarmee een nieuw programma te maken voor het vmbo. 
 
 
Studierichtingen HBO 
 
Bij deze studierichtingen heb ik mij voor dit onderzoek beperkt tot de aangeboden richtingen 
van 1 hogeschool. Er zijn HBO-opleidingen met andere richtingen of met een afwijkende 
inhoud qua programma. 
 
Relevante HBO-opleidingen op informaticavlak zijn: 
 

• Communicatie   
• ICT 
• AD-ICT (Associate Degree = verkorte opleiding) 
• AD-ICT service management 
• Software Engineering 
• Business Informatics 

 
Communicatie   
Je wordt communicatieprofessional bij een (media)bedrijf, overheid, reclame- of 
communicatieadviesbureau. Maar je kunt dit beroep ook als zelfstandig ondernemer 
uitoefenen. Denk aan functies als communicatiemedewerker, marketingcommunicatie-
specialist, online communicatie expert, concept- en campagne-ontwikkelaar, eventmanager, 
copywriter, crisiscommunicatiemanager, pr-medewerker of persvoorlichter. 
 
ICT 
HBO-ICT is een 4-jarige brede bacheloropleiding. Inhoudelijk kun je voor alle mogelijke 
beroepen in de ICT worden opgeleid. In het eerste jaar start je met een brede oriëntatie op 
vijf richtingen binnen het vakgebied ICT (business, infrastructure, MediaDesign, Software 
Engineering en Technologie). Vanaf het tweede jaar kun je ieder semester opnieuw keuzes 
maken ten aanzien van richtingen, thema’s en de leervorm, die het beste bij jouw 
persoonlijke voorkeuren, talenten en manier van studeren passen. In totaal zijn er 11 
specialisaties. 
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AD-ICT (Associate Degree = verkorte opleiding) 
Met de brede AD opleiding krijg je een half jaar de tijd om te ontdekken welk aspect van ICT 
jij interessant vindt en waar je goed in bent. Je maakt via vijf verschillende richtingen kennis 
met de hele breedte van het ICT-vakgebied. Dat gaat van het vormgeven van websites, via 
het automatiseren van organisatieprocessen, inrichten van netwerken, ontwikkelen van 
software tot het programmeren van robots. Daarna kies je één van de vijf deelgebieden en 
specialiseer je in anderhalf jaar naar een specifieke praktische ICT-functie zoals bijvoorbeeld 
test engineer, front-end-designer, tech lab-beheerder, data analist, applicatiebeheerder. 
 
AD-ICT service management 
De Associate Degree opleiding ICT Service Management is opgedeeld in 2 studiejaren met 
elk 2 semesters. Ieder semester heeft een eigen thema. ICT-service vraagt om kennis van 
kwaliteitsverbetering en vernieuwing op het gebied van business en ICT. Je leert veel over 
bedrijfsprocessen en organisaties. Over hoe ze in elkaar zitten en hoe je ze kunt verbeteren. 
Daarnaast doe je kennis op over ICT-voorzieningen als applicaties en infrastructuur. 
 
Software Engineering 
Bij Software Engineering leer je bijvoorbeeld over gebruikersinteractie. De 
gebruikersinteractie is belangrijk omdat software door mensen gebruikt wordt. Die moeten 
daar dan wel goed mee uit de voeten kunnen. Daarom krijg je tijdens je studie inzicht op 
welke manieren mensen software gebruiken en waar je tijdens de ontwikkeling en introductie 
van software rekening mee moet houden. Bij Software Engineering gaat het om het gehele 
proces rond het maken en verbeteren van computertoepassingen, van idee tot 
implementatie en beheer. Het gaat om meer dan programmeren alleen! 
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Business Informatics 
Bij Business Informatics krijg je tijdens de opleiding inzicht in alle aspecten hoe informatica 
het beste in bedrijven ingezet kan worden. De bedrijfsinformaticus slaat een brug tussen de 
bedrijfsprocessen en ICT-middelen. In de beginfase van de opleiding staat ICT centraal. In 
het verdere verloop van je studie gaan andere onderwerpen zoals economie, bedrijfskunde, 
e-Business en communicatie in toenemende mate een belangrijke rol spelen. 
 
De match met de VO-informatica in relatie tot de domeinen van het nieuwe programma; 
 
Communicatie   Geheel; C, F, Q Deels; A, E, I, O, P, R   
ICT    Geheel, door de vele specialisatiemogelijkheden 100% 
ICT-service   Geheel; A, C, F Deels; B, E, K, L, N, O, P, Q, R 
Software engineer  Geheel; dit is het oude informatica voor HBO 
Business informatics  Geheel; A, C, I, P, Q Deels; B, E, F, H, N, O 
 
Hierbij moeten we opmerken dat de opleiding ICT naast de 4 hoofdrichtingen business, 
infrastructure, MediaDesign, Software Engineering en Technologie, uiteindelijk resulteert in 
een keuze van 11 specialisaties, te weten; Applied Data Science, Business, Cyber Security, 
Education, Game Design, Infrastructure, Management en Security, Media Design, Software 
Engineering, Smart Mobility en Technology.  
 
We kunnen hoe dan ook concluderen dat hier voldoende aansluiting te vinden is tussen het 
nieuwe examenprogramma en vervolgopleidingen. Wel valt hier tevens op dat bij 3 van de 5 
studierichtingen slechts 2 of 3 van de verplichte domeinen direct raakvlak hebben met de 
inhoud van de studie. Dat wil niet zeggen dat een bredere algemene basis te weinig 
voordeel zou bieden. Wel is het aan te bevelen om in dit kader ook bij havoleerlingen de 
mogelijkheid te bieden voor differentiatie en specialisatie binnen de vastgestelde kaders van 
het PTA. Je zou een methode als “fundament-online” kunnen hanteren om het verplichte 
gedeelte van het examenprogramma af te dekken, terwijl je bij het practicum gedeelte zorgt 
voor voldoende lesmateriaal voor keuzedomeinen. Aan het eind van dit verslag kom ik 
hierop terug. 
 
Mogelijk ten overvloede dient het vermeld te worden dat ICT-vaardigheden en kennis van 
ICT-producten onlosmakelijk verbonden zijn met onze maatschappij en zo’n beetje met alles 
wat wij doen. Het spreekt dus ook voor zich dat ICT-vaardigheden gezien worden als 
algemeen belang. Informatica is een keuzevak en het enige VO vak waar specifiek de 
aandacht gericht wordt op deze vaardigheden. Daarnaast zien we deze aandacht in 
toenemende mate toegepast bij natuurkunde, wetenschap & techniek, zorg & welzijn en 
O&O. 
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Studierichtingen WO Universiteit 
 
Ook hier heb ik mij beperkt tot de aangeboden studierichtingen van 1 technische universiteit. 
Ook hier geldt dat ik mij beperk tot een aantal opleidingen die echt tegen informatica aan 
leunen, maar zoals eerder vermeld zullen veel onderdelen van informatica binnen bijna alle 
studies wel ergens terugkomen. 
 
Relevante WO-opleidingen op het vlak van Informatica: 
 

• Computer Science and Engineering 
• Data Science 
• Electrical Engineering 
• Psychology en Technology  
• Connected World Technologies (Master) 
• Information Security Technologie (Master) 

 
Computer Science and Engineering 
 
Bij de opleiding Computer Science and Engineering leer je de basisprincipes en methoden 
om softwaresystemen en webservices te ontwerpen. Je leert bij je ontwerp rekening te 
houden met de toekomstige gebruikers. Je kunt redeneren over de correcte werking en de 
efficiëntie van een programma. Dat doe je op een wiskundig verantwoorde manier. Je 
ontwikkelt technologie en software die niet meteen verouderd zijn als een nieuwe 
programmeertaal of ontwikkelomgeving zijn intrede doet. Onderwerpen die aan bod komen 
zijn o.a. development, architectuur, informatiesystemen, web, datamining, machine learning 
en algoritmen. Na je bachelor zijn er voldoende master vervolg keuzes. 
 
Data Science 
 
Data Science is een nieuwe technische discipline en de drijvende kracht achter de 
toekomstige innovaties ontstaan als nieuwe discipline als reactie op de grote hoeveelheid 
data die vandaag de dag gegenereerd wordt. De data scientist is de ingenieur van de 
toekomst en wetenschappelijk onderzoek en innovaties zullen gebaseerd zijn op data. 
Tijdens je studie leer je grote hoeveelheden data te analyseren om er waardevolle informatie 
uit te krijgen. Je gaat ook op zoek naar trends voor bedrijven, overheidsinstellingen of non-
profitorganisaties. Naast de technische kant ben je voornamelijk bezig met maatschappelijke 
vraagstukken die Data Science oproept. Denk hierbij aan juridische, sociale, ethische en 
zakelijke kwesties. Binnen de vakken komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals 
statistiek, programmeren, datamining, bedrijfsanalytica, wetgeving en ethiek rond Data 
Science. 
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Electrical Engineering 
 
Elektrotechniek speelt een rol in alles waarbij elektriciteit en magnetisme komt kijken. 
Bijvoorbeeld in de ontwikkeling en besturing van elektromotoren voor elektrische auto’s, 
maar ook bij het ontwerpen van de nieuwste draadloze chips voor een mobiele telefoon. 
Electrical Engineering is cruciaal in bijna alle moderne technieken: bij het uitlezen van 
informatie op een dvd tot signaalverwerking in medische apparatuur. Op de universiteit zijn 
we bijvoorbeeld bezig met draadloze energieoverdracht. Wat dat kan betekenen voor de 
toekomst? De opleiding richt zich op 3 maatschappelijke thema’s; Communicatie, 
Gezondheidszorg en Milieu. 
 
Psychology en Technology  
 
Bij de opleiding Psychology & Technology leer je wat technologie met mensen doet en hoe 
je met behulp van psychologische kennis technologie optimaal kunt laten werken voor 
mensen. Maar ook leer je hoe je met behulp van de psychologie volkomen nieuwe 
technologische toepassingen kunt ontwerpen, zoals sociale robots, brein‑computer-
interfaces of motiverende revalidatietechnologie voor de gezondheidszorg. Studenten aan 
de opleiding Psychology & Technology bestuderen heel veel verschillende onderwerpen die 
allemaal betrekking hebben op de relatie tussen mens en techniek. Met de opleiding 
Psychology & Technology kun je rechtstreeks doorstromen naar de masteropleiding Human-
Technology Interaction. 
 
Connected World Technologies (Master) 
 
Telecommunicatietechnologie vormt de kern van onze moderne informatiemaatschappij. Het 
is een dynamisch gebied, een combinatie van kennis van elektrotechniek, wiskunde, IT, 
natuurkunde, scheikunde en wetenschappen zijn allemaal gecombineerd. Het Connected 
World Technologies-programma biedt een brede basis in al deze gebieden met de vrijheid 
om uw eigen persoonlijke pad te bepalen. 
 
Information Security Technologie (Master) 
 
Databeveiliging is van steeds groter belang. Information Security Technology biedt de 
essentiële hulpmiddelen voor veilige communicatie en gegevensbescherming. Dit 
programma biedt een breed overzicht van de technieken van Information Security 
Technology, die ook aspecten van bedrijfsactiviteiten, wetgeving en ethiek behandelt. Met 
Information Security Technology kunt u vertrouwd raken met onderwerpen als: 
Cryptografische codes, besturingssystemen en protocol verificatie. 
 
 
  



 
102 

 
 
 

Op basis van deze opleidingen, maar dat is dus slechts een greep, volgt hieruit de match 
met de VO-informatica in relatie tot de domeinen van het nieuwe programma; 
 
Computer Science and Engineering Geheel; Bijna alle domeinen Deels; L, M, N, 
Data Science    Geheel; B, C, F, G, H  Deels; A, E, I, N, P, Q 
Electrical Engineering   Geheel; A, K, L, M  Deels; B, C, E, F, N 
Psychologie en Technologie  Geheel; A, C, F, I, O, P, Q Deels; B, R 
Connected World Technologies  Geheel; A, C, F, L, N, P Deels; B, E, K, O, Q 
Information Security Technologie  Geheel; Bijna allemaal Deels; I, K, M, R 
 
Ook in dit onderzoek kunnen we vaststellen dat het nieuwe examenprogramma goede 
raakvlakken heeft met de vervolgopleidingen. En ook hier zien we veel raakvlakken met de 
keuzedomeinen. Vwo leerlingen hebben 3 jaar informatica i.p.v. 2 jaar bij havo. Dat betekent 
dat er na het basisjaar voldoende ruimte is voor verdieping en verbreding. Bij het maken van 
de PTA dienen we hier rekening mee te houden.  
 
  



 
103 

 
 
 

Bijlage 15 Aansluiting op de markt    
 
We weten nu dat het nieuwe examenprogramma voldoende ingrediënten biedt voor het vak 
informatica, ook voor een aangepaste variant voor het vmbo. Samen met het ontwikkelde 
materiaal voor de onderbouw (informatiekunde) kunnen we in principe een doorlopende 
leerlijn bieden voor alle leerlingen. Daarnaast weten we dat het programma voldoende 
aansluiting vindt bij vervolgopleidingen, zowel in het MBO, HBO als WO. Maar hoe zit het 
met de aansluiting op de vraag in de markt.  
 
Volgens hr-professionals was in 2017 50% van de ict-vacatures moeilijk vervulbaar. In 2016 
was dit 36% en in 2015 was dit nog maar 31%. Ook hieruit blijkt een sterk toenemende 
krapte. Het cijfer komt overeen met onderzoek van UWV in 2017 onder werkgevers. Vanuit 
dit onderzoek blijkt dat 53% van de vacatures van bedrijven in de sector informatie en 
communicatie volgens werkgevers moeilijk vervulbaar is. Werkgevers vragen steeds vaker 
om een ICT-vooropleiding en meestal specifiek developers. E.e.a. staat in een 
onderzoeksrapport (Gillebaard, Jager, te Velde, Steur &Vankan, 2014) dat in opdracht van 
ECP, Nederland ICT en CIO Platform Nederland is uitgevoerd.  
 
Belangrijk knelpunt bleek verder dat het opleidingsniveau van werkzoekenden niet overeen 
zou komen met de vraag vanuit de markt. Deze en andere bevindingen vanuit de markt zijn 
meegenomen in het adviesrapport van SLO. Onderstaande grafiek laat de behoefte van 
werkgevers zien per ICT-profiel, verdeeld over het opleidingsniveau. We zien dan dus dat 
slechts 3% van de vraag is gericht op WO-niveau. Wordt echter in datzelfde rapport 
gevraagd naar het gewenste denk- en werk- niveau, dan verschuift deze lat naar 21%. 
Hieruit zouden we op kunnen maken dat werkgevers strenger gaan selecteren op werkelijk 
niveau. 
 
 

ICT-functieprofiel n % MBO HBO WO 

Developer 956 (37,2%) 7% 89% 4% 

Digital Media Specialist 289 (11,3%) 19% 79% 2% 

Systems Administrator 196 (7,6%) 37% 63% 1% 

Technical Specialist 164 (6,4%) 63% 37%  

Service Desk Agent 131 (5,1%) 72% 27% 1% 

Accountmanager 129 (5,0%) 30% 68% 2% 

ICT Consultant 118 (4,6%) 6% 92% 2% 

Network Specialist 82 (3,2%) 27% 72% 1% 

Systems Architect 79 (3,1%) 11% 84% 5% 

Test Specialist 79 (3,1%) 8% 91% 1% 

… … … … … … 

2568            (100%)                 20%                     77%                 3% 

Figuur 16.  Functieprofiel ICT in de markt 
Bron “de ICT’er bestaat niet” Gillebaard H., Jager CJ., Velde te R., Steur J., Vankan A. (2014) 
  



 
104 

 
 
 

Verder blijkt uit het onderzoek dat het meest wordt gevraagd naar developers. Daarbij 
moeten we uitleggen dat met “digitaal mediaspecialist” eigenlijk een front-end developer 
bedoeld wordt. De vraag komt dan dus op ruim 48%. De gemiddelde vraag naar 
werkervaring komt op 3%, wat vrij standaard is. Zoomen we echter in op de regio’s dan zien 
we verschillen die erop kunnen duiden dat er een groter tekort is. Zo zien we de eis voor 
werkervaring in de regio noord flink lager voor developers en servicedesk agents. Met name 
in de regio Oost is een groot tekort aan netwerkspecialisten, systeemadministrators en 
technisch specialisten.  
 
Er is ook gekeken naar de gevraagde competenties van een ICT’er. Dit verdeelt zich over 
27% plannen, 26% bouwen, 15% uitvoeren, 10% mogelijk maken en 22% in staat zijn te 
kunnen managen.  
 
Hoe zit het dan met het aanbod? Hieruit blijken nogal wat verschillen te ontstaan per niveau. 
Op MBO-niveau zien we een mismatch bij servicedesk agents (aanbod 12%, vraag 24%) en 
Technical specialist (aanbod 8%, vraag 22%). Kijken we vanuit e-CF (Competentie 
Framework) dan zien we een groter gevaar bij accountmanagers (aanbod 0%, vraag 9%). 
De vraag is echter of dit ook wel thuis hoort binnen de ICT-opleiding. Tegelijk zien we op 
MBO-niveau veel aanbod in netwerkspecialisten, testspecialisten en securityspecialisten, 
terwijl de vraag minder groot is. Na 3 jaar werkervaring zien we de verschillen kleiner 
worden. 
 
Op HBO-niveau zien we dan de te verwachten mismatch bij developers (aanbod 11%, vraag 
43%), ook bij de vraag met 3 jaar werkervaring. Uit onderzoek blijkt overigens dat veel HBO 
studenten wel de juiste competenties bezitten die horen bij een developer. Andersom is ook 
hier het aanbod securitymanagers groter dan de vraag. Echter, door het toenemend aantal 
meldingen van security issues (zoals schandalen bij grote bedrijven) is het te verwachten dat 
de vraag hier zal toenemen. Er is relatief weinig vraag naar architecten en 
systeemspecialisten in verhouding tot het aanbod. Ook bij HBO-opleidingen zien we weinig 
aandacht voor accountmanagement. En ook hier zien we de mismatch na 3 jaar kleiner 
worden.  
 
Gaan we kijken naar het marktveld voor WO-functies, dan zien we bij developers eigenlijk 
dezelfde trend. Het verschil is zelfs nog groter. Er is een aanbod van 7% tegen een vraag 
van 56%. Met 3 jaar werkervaring is dat verschil 4%/30%. Omdat software development een 
belangrijk onderdeel vormt binnen de bacheloropleiding en de competenties ook hier goed 
zijn, is er in principe wel voldoende potentie. Iets anders wat opvalt is dat de typisch 
technische functies zoals netwerkspecialisten, systeemanalisten, test specialist en systeem 
architecten op dit niveau zo goed als niet gevraagd worden, terwijl het gezamenlijk aanbod 
goed is voor 48%. Het is mogelijk dat dit type profiel een andere positie inneemt in de markt. 
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Uit het onderzoek blijkt verder dat de verschillen in mismatch nog wel sterk verschillen per 
regio. In de regio Oost, Zuidoost en Noordwest verhouden vraag en aanbod zich het best. In 
de regio Noord is het aanbod groter dan de vraag. In de regio Zuidwest overstijgt de vraag 
het aanbod, maar hier is ook maar één universiteit (Erasmus). In het Middenwesten is er 
vooral te weinig aanbod van MBO en HBO studenten. Hierdoor zien we dus ook de vraag 
naar werkervaring afnemen.  
 
Samengevat blijkt dat er vooral een groot tekort is aan geschoolde HBO-informatica 
studenten. Kijken we naar het aanbod van de opleiding, dan sluit dat wel goed aan op de 
vraag. Het valt aan te bevelen om binnen alle studierichtingen voldoende aandacht te 
schenken aan development. Kijken we nu tot slot naar de match met het nieuwe 
examenprogramma, dan zien we gelukkig dat er voldoende domeinen aansluiten bij deze 
behoefte. Dat was zeker anders bij het oude programma. Omdat er binnen het VO dus meer 
aandacht wordt besteed aan programmeren, digitale vaardigheden en computational 
thinking in zijn algemeenheid, sluit dat in ieders geval beter aan op de vraag in de markt. 
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Bijlage 16. De blauwdruk voor onze eigen PTA 
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Bijlage 17. Nieuwe projecten die ontwikkeld zijn n.a.v. dit onderzoek 
 
Allereerst de reguliere PTA-opdrachten; 
 
Computerarchitectuur, netwerken, datacommunicatie en nieuwe toepassingen. 
 
Bij deze module starten we met de basisbegrippen van hardware modellen. Daarna bouwt 
iedereen zijn eigen PC met behulp van internet en een speciaal ontwikkelde tool. In de 
differentiatie kunnen leerlingen kiezen uit het bouwen van een gamePC of het bouwen van 
een computernetwerk. Ook kijken we naar allerlei moderne hardware devices. Daarnaast 
kunnen ze het klaslokaal van de toekomst bouwen in VR. Met het programma CoSpaces 
bouwen ze een omgeving en plaatsen daarin hardware. Vervolgens programmeren ze 
scenario’s waarmee interactiviteit ontstaat. 
 
Domotica, IoT en Physical computing. 
 
Hier start iedereen met de theorie van stroomdiagrammen en ontwerpen ze hun eerste 
programma. Vervolgens leren ze via een online tool hoe ze vanuit dit ontwerp een stukje 
hardware kunnen bouwen (Arduino) en hoe ze deze zelf moeten programmeren. Tot slot 
gaan we weer differentiëren in techniek en toepassingen. Eén groep gaat met behulp van 
een Arduino een scenario voor een levensbestendige woning bouwen. Een ander groep 
bouwt met behulp van IoT modules van het bedrijf Yookr een oplossing voor een Smart City 
of een moderne School. Een derde groep ontwerpt een droomhuis met meerdere scenario’s, 
waarbij de nadruk vooral zit in toepassingen. 
 
Websites, apps, socialmedia, human interaction. 
 
Alle leerlingen starten met de theorie over informatie en data. Vervolgens starten ze met 
HTML en maken ze hun eerste website. Daarna differentiëren we in techniek (HTML, CSS, 
PHP, JavaScript) en in toepassingen (WIX, appmachine). Daarnaast kunnen ze kiezen voor 
verbreding in human interaction (inclusief kleurenpsychologie, psychometrie, cryptografie en 
algoritmiek). Sommige leerlingen werken in opdracht van een externe opdrachtgever. Zo 
hebben leerlingen inmiddels diverse websites gemaakt, die momenteel nog steeds draaien.  
 
Programmeren 
 
Na een theoretische onderbouwing gaan we praktisch aan de slag met een stukje 
computational thinking. In een blokgeoriënteerde taal maakt iedereen een voorop gegeven 
basis opdracht. Daarna gaan we over op Python, waarbij alle leerlingen een introductie 
doorlopen. In de differentiatie kunnen ze kiezen voor CodeCombat (spelenderwijs en 
laagdrempelig), GameMaker studio2 (ze moeten nu een complete game zelf bouwen) of ze 
kiezen voor CodeAvangers, waarbij ze zelfstandig een complete Python training doorlopen.  
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Databases, datastructuren, SQL 
 
Aan de hand van de theorie in fundament online leren ze hoe een database werkt en hoe ze 
met behulp van query’s hier informatie uit kunnen halen ((my)SQL). Ook leren ze hoe ze 
data kunnen koppelen aan een front-end interface. Vervolgens gaan ze aan de slag om 
vanuit een database een app te bouwen. We zijn gestart met het onderzoeken van JavaFX. 
Ook behandelen we een aantal oefenopdrachten aan de hand van de theorie over 
grondslagen en grammatica.  
 
Keuzeopdrachten en profielwerkstukken 
 
Naast bovengenoemde onderwerpen verdiepen of verbreden H5 en V6 leerlingen zich in 
diverse domeinen. Hier is een greep uit aan aantal best succesvolle projecten.  
 

- Kunstmatige intelligentie; Ongeveer een tiental leerlingen hebben samen met mij 
lesmateriaal gemaakt over AI. Dat heeft onder andere geleid tot twee website met 
daarin diverse AI-toepassingen en een zeer uitgebreid profielwerkstuk.  
 

- Robotica; met 3 scholen zijn we een robotica werkgroep gestart. We hebben een 
NAO-robot gekocht en zijn aan de slag gegaan met programmeren. Diverse 
leerlingen zijn vervolgens eveneens gaan programmeren en er zijn maar liefst 4 
verschillende profielwerkstukken geschreven.  

 
- Domotica en IoT; samen met het bedrijf Yookr hebben we een opstelling gebouwd 

met ongeveer 20 IoT modules en een if-this-than-that dashboard om data te 
visualiseren en scenario’s te programmeren. We zijn nu twee lokalen als demo aan 
het automatiseren, daarnaast hebben 2 leerlingen er een profielwerkstuk van 
gemaakt. 

 
- Physical computing; Samen met collega Robert Verheijen heb ik een masterclas 

physical computing gevolgd. We hebben lesmateriaal gebouwd waarmee we virtueel 
scenario’s kunnen nabootsen. Vervolgens zijn we materiaal gaan bestellen en zijn 
leerlingen aan de slag gegaan met de Arduino, dat heeft geresulteerd in een 
grijpkraan en een rubikscube solver. 

 
- Security en Cybercrime; aan de hand van een training mediawijsheid als startpunt 

zijn leerlingen onderzoek gaan doen naar security en allerlei vormen van bedreiging. 
Ze hebben in de vorm van een website alles samengebracht en een reeks van 
adviezen geschreven. Met KaliLinux hebben ze een aantal proefjes gedaan. 
Momenteel loopt een grotere proef waarbij een hele klas uit de onderbouw, zonder 
dat ze dat weten, betrokken wordt in een proef waarbij (onschuldige) gegevens 
worden ontfutseld. Daarbij gebruiken ze ook deepfake. 

  



 
109 

 
 
 

- Toegepaste socialmedia; In opdracht van een klant hebben leerlingen de complete 
communicatie georganiseerd voor een groot evenement. Via socialmedia hebben zij 
bepaalde doelgroepen beïnvloed om vervolgens andere groepen over te halen tot 
deelname. We hebben hier veel van geleerd en het was een groot succes. 
 

 
- Virtual Reality; Samen met het bedrijf VRinSchool hebben we de afgelopen jaren 

gewerkt aan de verdere integratie en toepassingen van VR voor het onderwijs. We 
hebben diverse trainingen doorlopen en het geleerde in de praktijk gebracht. Dit 
heeft geresulteerd in lesmateriaal, een VR-escaperoom, een 360 tour door de 
school, diverse VR-versies van de school van de toekomst en de herbouw van een 
ruïne in VR.  Momenteel werken we aan een nieuwe multimediaclub binnen het 
Dendron en het Bouwens College. 
 

- Cryptocurrency; experimenteel zijn we met een paar leerlingen gaan kijken naar 
cryptovaluta, pre-mining en wallets. Ze hebben hier een rapport over geschreven en 
ze hebben een gastles gegeven. Het idee was om te kijken of we met leerlingen hier 
een proef mee zouden kunnen doen, bijvoorbeeld als digitale vergoeding binnen een 
school. 

 
- Informatica en samenleving; Ik heb intensief geholpen en meegewerkt met een 

drietal projecten waarbij is gekeken naar het kanaliseren van alle informatiestromen 
tussen een organisatie en haar klanten. Dit heeft geresulteerd in 2 complete websites 
inclusief social media voor onder andere de stichting SOTOS en stichting Leergeld. 
Door intensief samen te werken met de klant heeft dit geleid tot mooie resultaten. 
 

- Databases en userinterfaces; In een recentelijk project zijn leerlingen concreet aan 
de slag gegaan met een klantvraag, waarbij het ging om de migratie van een “te log” 
geworden Excel bestand naar een “gebruikersvriendelijk” front-end en een flexibele 
back-end oplossing. Leerlingen hebben allereerst de klantvraag goed onderzocht. 
Daarna heeft de groep zich in tweeën gesplitst, waarbij de ene helft onderzoek heeft 
gedaan naar bestaande softwareoplossingen en de andere groep zelf een oplossing 
is gaan ontwikkelen. Beide groepen zijn tot geschikte resultaten gekomen. 
 

- Scrum en software engineering; Een keuzeproject wat inmiddels tot veel verassend 
mooie resultaten heeft geleid, vindt zijn oorsprong in mijn laatste bedrijf. Leerlingen 
vormen met max 5 personen een virtueel bedrijf waarbij ze een technische oplossing 
moeten bedenken voor een sociaal maatschappelijk probleem. Volgens de SCRUM-
methodiek en met behulp van TRELLO volgen ze het proces van bedrijfsplan tot 
roadmap, epicstory, userstory, inclusief mock-ups en wireframing t/m een demo 
omgeving, versiebeheersysteem en een website. 
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- Ontwikkeling van ICT binnen het onderwijs; Veel docenten hebben last van niet goed 
werkende beamers, digibords en softwaretoepassingen. Tegelijk groeit de roep om 
meer gebruik van ICT in het onderwijs. Onlangs zijn we een projectje gestart met 
leerlingen waarbij studenten docenten gaan helpen bij alledaagse ICT-vragen (de 
NitWits). Via een website voor FAQ en een EHBO app voor acute hulp is het idee dat 
meer docenten gewend gaan raken aan allerlei ICT-toepassingen om van daaruit 
nieuwe zaken te proberen. Tips en trucs voor nieuwe toepassingen worden 
eveneens verzameld op deze website.  
 

 
Dit was een greep uit alle projecten en PTA-onderdelen van de afgelopen 3,5 jaar. Deels 
heb ik deze kunnen draaien vanuit mijn ervaring uit het verleden. Voor alles wat ik nog niet 
goed genoeg kende, heb ik zelfstudie gedaan of ben ik kennis gaan halen bij collega’s. Bij 
veel projecten heb ik samenwerking gezocht met externe bedrijven en experts.  
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Bijlage 18. Conclusies leerling onderzoek faciltair in hun eigen woorden: 
 

- In het nieuwe design voor de vervanging van het oude, suffe klaslokaal zijn we 
begonnen om de standaard indeling in twijfel te trekken. We kwamen tot de 
conclusie dat de standaard indeling van de docent voorin de klas en de 
leerlingen in rijtjes niet meer werkt. De leerlingen moeten meer interactie kunnen 
hebben met elkaar! Hierdoor zijn we bij de u-verdeling (1.) gekomen. De 
leerlingen kunnen nu meer met elkaar discussiëren en communiceren, waardoor 
er vanzelfsprekend meer interactie komt. Er is niet gekozen voor de standaard 
desks maar voor de befaamde tablettafels. Hierdoor zorgen wij voor een 
interactief, educatief klimaat. Het mobiele digibord (2.) is op zo’n manier 
geplaatst dat alle leerlingen het vanuit deze hoek kunnen bekijken, maar ook 
kunnen verplaatsen. 

 
- De lokalen van tegenwoordig zijn vaak betonnen kille ruimtes. In ons lokaal van 

de toekomst is dit niet het geval, doordat wij genoeg vegetatie (3.) verschaffen, 
o.a. de plantenmuur. Een ander voordeel van deze vegetatie is dat het een 
zuurstofrijke omgeving creëert. 

 
- Aangezien digitale communicatie essentieel is voor de toekomst moeten we hier 

ook een mogelijkheid voor aanbieden. De oplossing hiervoor ligt bij de mondiale 
communicatie centra (4.). Leerlingen van scholen over de hele wereld kunnen 
hier met elkaar communiceren om informatie uit te wisselen. 

 
- Onze 4K UHD 84” multitouch tables (5.) zijn sterk genoeg om acht mensen 

tegelijkertijd eraan te laten werken! Leerlingen krijgen hierdoor de kans om niet 
individueel aan de slag te gaan, maar om in groepsverband te werken en ze 
krijgen de kans om elkaar uit te dagen. 

 
- Een uitvinding van de afgelopen jaren is VR headsets (6.). Hiermee kan een 

interactieve leeromgeving gecreëerd worden, waarin men zich letterlijk kan 
verdiepen in de stof. Ons IT team ontwikkelt verschillende educatieve VR 
experiences die gebruikt kunnen worden in uw lessen! 

 
 

- Als laatste hebben we nog het probleem van de telefoontas om aan te pakken. 
Aangezien de leerlingen nu interactief bezig kunnen zijn op de tablettafel, het 
digibord en de multitouch table zijn de mobiele telefoons niet nodig in de les. 
Hierdoor hebben wij de telefoontas vervangen door een mobile charging box. 
Hierdoor zorgt de mobiele telefoon niet voor afleiding, maar wordt deze wel voor 
de leerling opgeladen.   
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Het resultaat ziet er zo uit; 
 
 

 
 

 
 
 
Grootste uitdaging in dit ontwerp is het feit dat je twee klaslokalen nodig hebt voor 30 
leerlingen. Dat brengt ons dus direct bij de kosten. Maar hoe dan ook hebben de leerlingen 
nu zelf laten zien hoe ze het graag zouden willen. Microsoft laat in onderstaand filmpje zien 
wat hun toekomst is van het klaslokaal; 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aJu6GvA7jN8 
 
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=aJu6GvA7jN8
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Aan inspiratie zal het dus niet ontbreken. Zoveel zelfs dat twee nieuwe leerlingen besloten 
hebben om er een profielwerkstuk van te maken…..wordt vervolgt. 
Willen we op korte termijn onze bestaande gebouwen aanpassen aan deze wensen, dan 
moeten we zeker even kijken naar de wetenschappelijke onderzoeken die reeds gedaan zijn 
naar bijvoorbeeld de invloed van kleur, geur, geluid en licht op ons vermogen om te leren. 
Een bepaalde kleur geel helpt bijvoorbeeld al veel, maar ook het plaatsen van planten kan 
een verschil maken. De plaatsing van 36 computers in één klaslokaal kan, mits het lokaal 
groot genoeg is en de setting verder niet te klassikaal is. Eilanden met tussenwanden werkt 
rustgevender. Een combinatie van vaste PC’s, laptops en tablets kan natuurlijk ook, omdat 
de wifi verbindingen tegenwoordig erg goed zijn. Materiaal zoals Arduino’s, Microbits en 
robots kunnen we centraal opslaan in opbergbakken, bijvoorbeeld tussen vier 
computerruimtes in. Op die manier kunnen deze materialen multifunctioneel gebruikt 
worden. De software dient de leerprocessen te ondersteunen. Leerlingen vragen echt om 
korte duidelijke instructie of zoeken anders zelf hun weg naar YouTube. Komend jaar gaan 
we onze nieuwe PTA testen met behulp van It’s learning en Learnbeat (electronische 
leerweg omgevingen). Mogelijk dat deze bevindingen meegenomen kunnen worden in een 
eventueel vervolg onderzoek. Tot slot hebben leerlingen met IoT modules al eens zelf 
innovatieve oplossingen gebouwd zoals een systeem waarbij ze met hun telefoon kunnen 
inloggen bij de les, als registratiesysteem en voor meldingen van belangrijke berichten. Het 
is slechts een voorbeeld van moderniseringen waar leerlingen zelf aan mee kunnen werken. 
Het resultaat is dat ze dan ook direct zien waar ze het voor doen, dat is dan weer een 
motivatie voor de taak.  
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