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Samenvatting 
 

Het vak informatica heeft vandaag de dag te kampen met veel kinderziektes. Onderzoeken tonen veel 

diepliggende problemen aan. Dit onderzoek reikt een oplossing aan en toetst de wenselijkheid ervan. Deze 

oplossing omvat een opdeling van het vak informatica in een ‘Maatschappelijke’ en een ‘Technische’ variant. 

De helft van de docenten en twee derde van de leerlingen zien dit wel zitten. Er zijn ook tegenargumenten, 

maar deze zullen grotendeels verdampen bij de invoering van zogenoemd gedifferentieerd informaticastelsel.  

 

Het onderzoek is gehouden onder 50 informaticadocenten en 186 informaticaleerlingen in het middelbaar 

onderwijs. Ze zijn bevraagd met een digitale enquête. Uit de resultaten blijkt verder dat de wensen van de 

leerlingen veel beter zullen aansluiten als er middels deze opsplitsing gedifferentieerd wordt. Het komt zowel 

de Alpha- als de Bèta-leerlingen ten goede. Hier zijn ook de docenten het mee eens.   

 

Uit de resultaten komt ook duidelijk naar voren dat het huidige informaticastelsel verouderd is. Veel 

subdomeinen worden genomineerd voor verwijdering. Er worden ook subdomeinen genoemd die aan het 

huidige curriculum moeten worden toegevoegd. Hoe de nieuwe samenstelling van het curriculum in de nieuwe 

gewenste situatie eruit moet zien is onbekend. Hiervoor zal verder onderzoek nodig zijn. 
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2 Inleiding  
Het vak informatica kreeg in het middelbaar onderwijs in 1998 het levenslicht te zien. Sindsdien lijkt het vak te 

vechten om haar bestaansrecht: een gevecht op leven en dood. Het kampt(e) met kinderziektes, te weinig 

geschoolde docenten, te weinig leerlingen, te weinig meisjes en vele andere dilemma’s. Sindsdien is er veel 

over gezegd en geschreven. Hieruit vloeiden vele rapporten en onderzoeken uit die de vinger op de zere 

plekken legden. Dit onderzoek neemt een andere wending door juist niet de problemen onder de loop te 

nemen maar juist een concrete oplossing aan te dragen in de hoop op een snelle acceptatie van deze oplossing.  

In tegenstelling tot het vak informatica is wiskunde al decennia ingeburgerd in het middelbaar onderwijs. Het is 

de droom van elke informaticadocent. Willen we hetzelfde trachten te bereiken met het vak informatica dan 

zijn er feitelijk twee mogelijkheden. Of men begint bij een probleem of men reikt een oplossing aan. Dit 

onderzoek toetst de wenselijkheid van een specifieke oplossing waarbij we afkijken bij het broertje van 

informatica, namelijk wiskunde.   

 

Het vak wiskunde kent een aantal richtingen (ook wel differentiaties of varianten genoemd). In de bovenbouw 

worden er verschillende wiskunde differentiaties aangeboden: wiskunde A, B, C & D (voorheen Wiskunde A1, 

A2, B1, B2). Hierbij  worden specifieke onderwerpen ondergebracht in een specifieke  'wiskunderichting', maar 

één onderwerp kan ook voorkomen in meerdere richtingen ofwel differentiaties. Deze differentiaties bestaan 

(nog) niet bij het vak Informatica in de bovenbouw. Dit onderzoek toetst de wenselijkheid van één of meer  

differentiaties in het vak informatica. Ook wordt er onderzocht hoe deze differentiaties eventueel 

vormgegeven zouden moeten worden.  

 

Het ‘opsplitsen’ van het informatica kan een aantal voordelen bieden. Leerlingen die bewust kiezen voor 

informatica als voorkennis voor de vervolgopleiding kunnen de nodige voorkennis opdoen. Dit scheidt hen van 

de leerlingen die alleen het vak kiezen puur uit interesse. Zo kan men gericht onderwijzen en makkelijker 

differentiëren. Dit komt weer ten goede van de kwaliteit van het vak. Deze kwaliteit kan beter gewaarborgd 

worden als het de status van een examenvak krijgt. Docenten kunnen hierdoor minder een eigen invulling 

eraan geven waardoor verdere versplintering van curriculuminvulling wordt voorkomen. Het hoger onderwijs 

zal dit wellicht ook wel zien zitten. De voorkennis van de instroomstudenten wordt op deze manier meer 

gewaarborgd. De uitstroom zal op het hoger onderwijs wellicht lager uitvallen omdat de instromende 

studenten bewust voor informatica kiezen. Dit kan ook ten gunste komen van het bedrijfsleven. Hoe eerder 

leerlingen in contact komen met facetten van hun vervolgstudie (informatica) des te meer leerlingen voor die 

richting zullen kiezen.    

 

Dit onderzoek toetst de wenselijkheid van een gedifferentieerd informaticastelsel onder leerlingen en 

docenten in het middelbaar onderwijs. Een gedifferentieerd informaticastelsel is het systeem wat we binnen de 

wiskunde ook kennen: verschillende varianten (A,B,C & D) die elk voor een specifiek profiel ingericht zijn. In de 

oplossing die we aanreiken kopiëren we dit systeem naar het vak informatica. Dat wil zeggen dat er 

verschillende varianten informatica aan worden geboden. Dit zou ten goede moeten komen aan de leerlingen 

die nu een breed scala aan onderwerpen onderwezen krijgen. Daarnaast is het ook ten gunste van de docenten 

die nog beter kunnen differentiëren.  

Het rapport zal aanvangen met literatuurverkenning [Hfd 3]. De vraagstelling komt aan bod in [Hfd 4]. De opzet 

en de uitvoering van het onderzoek staat centraal in [Hfd 5]. In [Hfd 6] volgen vervolgens alle resultaten. De 

daaruit getrokken conclusies en de daaruit voortvloeiende discussie zijn te lezen in [Hfd 7]. Het rapport wordt 

afgesloten met evualuaties, aanbevelingen en suggesties in  [Hfd 8]. 
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3  Literatuurverkenning 

3.1 Inleiding 
Het vak informatica bestaat sinds de invoering van de tweede fase dat in 1998 landelijk als keuzevak werd 

ingevoerd voor de HAVO en het VWO. Na twaalf jaar heeft het niet verplichte vak nog steeds te kampen met 

kinderziektes.  Het vak wordt weinig gekozen door leerlingen, waardoor het vak moeizaam volwassen kan 

worden. Docenten geven te veel hun eigen invulling aan het programma en zijn vaak onvoldoende geschoold of 

niet voldoende bevoegd. Daarnaast neemt het aanbod van informaticadocenten en –materiaal af. En niet de 

minst onbelangrijke, Informatica heeft nog steeds niet een plaats weten te bemachtigen in het landelijk 

Centraal Examen [VAKD, P8-10]. In de hoofdstuk worden vanuit een theoretisch referentiekader de symptomen 

van deze kinderziektes nader bekeken en de voorgestelde oplossingen besproken. Hierbij staan we stil bij de 

relatie tussen informatica en de leerling, het middelbaar onderwijs en het vervolgonderwijs.  

3.2 Problemen 
De leerling 

Er is veel te doen geweest over het keuzemotief van leerlingen. In het Vakdossier 2007 is onderzoek gedaan 

naar de precieze motieven van leerlingen voor de keuze van het vak informatica.  

De tweede keuzemotief van  de leerling is “de noodzaak kennis en inzicht te verwerven van informatica voor 

vervolgopleiding in het bijzonder of beroep in het algemeen”. Eerste keuzemotief blijft persoonlijke interesse 

[VAKD, P19]. 

Ook is de informaticadocenten gevraagd naar de keuzemotief van hun leerlingen. Van alle docenten geeft 43% 

aan dat HAVO-leerlingen regelmatig het vak kiezen voor vervolgstudie. 46% van alle docenten geven aan dat dit 

ook voor VWO-leerlingen geldt. Ruim de helft van de docenten zegt hun leerlingen regelmatig tot vaak 

aangeven dat zij het vak informatica kiezen omdat ze denken het nodig te hebben in hun vervolgopleiding 

[VAKD, P71].  

 

Het middelbaar onderwijs 

“….it is not surprising to see differing interpretations of the curriculum. In some cases Informatics in the 

classroom has ended up being treated as an exact science, and in some cases the emphasis is put on the use of 

particular software application , none of which is in line with curriculum objectives” [THEF, P14]. 

Het voorgaande weerspiegelt een zichtbaar symptoom binnen het informaticaonderwijs. Elke docent geeft een 

andere invulling aan het vak.  

In [NICO, P1], waarin de opvattingen van informaticadocenten onderzocht zijn, wordt het beaamd dat 

Informaticadocenten veel verschillende opvattingen hebben betreffende de invulling van het vak. Het 

ontbreekt echter aan onderzoeken die de achterliggende redenatie onderzoeken.  

De kwaliteit van het informaticaonderwijs hangt ook grotendeels af van de inhoud van het programma. 

Nederland wijkt erg af van andere landen: “It is interesting to note that, although programming (the practical 

translation of  algorithmics) is considered a dominant theme in Informatics by the Informatics community 

worldwide (Gal-Ezer etal.,1995), this is not reflected in the Dutch curriculum. Evenin the best-case scenario, less 

than one quarter of the time available is supposed to be dedicated to programming [THEF, P9].    

De reden hiervoor wordt ook gegeven:  “There is more good news for Informatics. Not only are schools being 

given total freedom in designing their assessment procedures, they are also now being encouraged to teach 

topics that extend, deepen, and go beyond the curriculum terms” .*THEF, P15+.  
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Het vervolgonderwijs 

Het HBO klaagt over de hoge uitval van ICT-studenten dat zij wijten aan het misvormde beeld wat leerlingen 

hebben van het vakgebied [VAKD, P25]. In [NICO, P2] wordt aangetoond dat de directie en decanen op 

middelbare scholen te weinig kennis hebben van het vak informatica.  

Universiteiten trekken de kwaliteit van het vak in twijfel, omdat VWO-leerlingen het vak te gemakkelijk vinden 

[VAKD, P25]. De universiteiten vinden ook dat de aansluiting van de informaticaopleidingen op het WO 

“verbetering behoeft” *VAKD, P32]. Deze klachten komen minder voor op het HBO. Zij vermoeden “dat 

studiestaking andere oorzaken heeft dan een gebrek aan vakinhoudelijke aansluiting.“ *VAKD, P32+.  

Het hoger onderwijs maakt zich, naast de uitval, ook ernstig zorgen over de instroom van 

informaticastudenten. “De instroom van studenten in ICT-studies die door hogescholen en universiteiten 

worden aangeboden is de afgelopen zes jaar gevaarlijk gedaald. Groote: “De vraag naar mensen is enorm. Het 

is nog steeds volstrekt onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Er moet dus iets gebeuren, creatief en/of 

radicaal. We kunnen niet langer doorgaan met pappen en nathouden” [SCHA, 36].    

3.3 Oplossingen 
Interne oplossingen 

Veel problemen zouden vanzelf verdampen als het vak zou evolueren tot een verplicht vak. “Hier moet wel 

tegenover staan dat de kwaliteit ervan aanzienlijk moet stijgen en gewaarborgd moet blijven”, aldus Jan Friso 

Groote, één van de drie opstellers van het nieuwe Sectorplan Informatica. Hij beaamt dat het niet goed gesteld 

is met het vak Informatica: “We kunnen op deze manier niet verder.”  In het nieuwe sectorplan wordt geopperd 

dat er een boel moet gebeuren. [SCHA, 36].  Uit [NICO, P2] komt naar voren dat het merendeel van de 

docenten vind dat het vak informatica op alle scholen ingevoerd moet worden inclusief een 

onderbouwmodule.  

Andere houden er een andere visie op na. In [SCHA, 36] pleit men ervoor om informatica op de middelbare 

school af te schaffen; ‘leerlingen vinden het stomvervelend’ en daarnaast schrikt het goede studenten af om het 

vak te kiezen als vervolgstudie. Daarnaast ontbreekt het ook aan goede docenten die de grote uitstroom van 

docenten compenseren om te voorkomen dat de kwaliteit van het vak in het geding komt. Dit wordt bijgestaan 

door het argument dat leerlingen vaak al informaticakennis paraat hebben en weinig bij leren [SCHA, 36].   

 

Externe oplossingen 

In [SCHA, 36] ziet men een grote rol weggelegd voor universiteiten om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit 

van het middelbaar informaticaonderwijs. Er wordt ook geklaagd over het programmeerniveau van HBO’ers. 

De link met het middelbaar onderwijs wordt echter niet in het artikel gelegd *SCHA, 36+. “Hieruit zou men de 

conclusie kunnen trekken dat er enige ruimte is om de vervolgopleidingen in wetenschappelijk onderwijs 

tegemoet te komen” *VAKD, P25+. 

Ook het bedrijfsleven laat zich horen. Zij zijn “voorstander van beter en professioneler informaticaonderwijs op 

de middelbare scholen zodat meer leerlingen het vak volgen en een opleiding volgen om er hun vak van te 

maken. We hebben die mensen nodig in het bedrijf, en we zijn niet het enige bedrijf dat om goed opgeleide 

afstudeerders zit te springen.” *SCHA, 36+.  

3.4 Over de grens 
Om goed te kunnen oordelen hoe ver ontwikkeld het informaticacurriculum in Nederland is, dienen we dit in 

een internationaal kader te plaatsen. In Canada, Finland, Duitsland en Litouwen bijvoorbeeld, is informatica 

een verplicht vak voor alle middelbare scholieren. Keerzijde hierbij is dat het curriculum zich te veel toespitst 

op het programmeren. Volgens een internationale raad van informaticadocenten kan dit alleen zijn vruchten 

afwerpen indien dit gedragen wordt door een algemeen geaccepteerde doordachte strategie. In praktijk blijkt 

dit vaak te missen [HAZZ, P2]. 

Net als Nederland, kampen deze landen met dilemma’s betreft het geven van een invulling aan het 

informaticacurriculum [HAZZ, P2]. De Verenigde Staten worden hier specifiek genoemd, waarbij in het basis- en 
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middelbaar onderwijs (K-12, Kindergarten till 12th grade) geen informatica wordt onderwezen. Dit wordt met 

name de politiek verweten.  

 

Israel 

Israel wordt als enige land genoemd wiens ontwikkeling op het gebied van curriculaire informatica-invulling het 

verst is. In 1990 richtte de Israelische overheid een committee op: ‘with the goal of putting together a rigorous 

and coherent high school CS curriculum’. Vijf jaar later, in 1995 was de praktische invulling een feit. Tot op dag 

van vandaag nemen zij enkele essentiële beginselen in acht [HAZZ, P2]: 

1. Computer Science is a full-fledged scientific subject 

2. The program should concentrate on the key concepts and foundations of the field 

3. Two different programs are needed, one for students with only a general interest in CS, and the 

second, which should be deeper and broader, for those with more special interest in CS 

4. Each of the two programs should have mandatory units and electives 

5. Conceptual and experimental issues should be interwoven throughout the program 

6. Two quite different programming paradigms should ideally be taught 

7. A well-equipped and well-maintained computere laboratory is mandatory 

8. New course text books and teaching guides must be written for all parts of the program 

9. Teachers certified to teach the subject must have adequate formal CS education.  

 

Door middel van een welomschreven twee-sporen curriculum, toelating door enkel gediplomeerde 

informaticadocenten, goede informaticalerarenopleidingen en een aansluitende researchtak voor 

informaticaonderwijs is Israel in staat om een structuur te handhaven en informatica te onderwijzen zoals in 

het ideaal beeld. Dit is mede mogelijk door het gecentraliseerde onderwijssysteem ondersteunt door de 

‘National CS Teacher Center’. Dit zijn de ingrediënten geweest om het vak informatica in Israel als examenvak 

te implementeren [HAZZ, P1].  

3.5 Samenvatting 
Er kan worden gesteld dat het Informaticaonderwijs niet is opgesteld zoals men het graag zou zien. Docenten 

zien het graag als een volwaardig eindexamenvak. Tot die tijd geeft elke docent er een andere invulling aan. Dit 

gaat ten koste van de kwaliteit.  De leerlingen worden daarnaast opgescheept met een verkeerd beeld van het 

vak en vaak zijn zij de vaardigheden reeds machtig. Ze kiezen, vaker dan docenten denken, voor het vak 

omwille van een vervolgstudie en alleen niet puur uit interesse. Het hoger onderwijs klaagt steen en been over 

het informaticaniveau van deze leerlingen. Ze wijt de uitstroom of het lage niveau van studenten aan het 

belabberde niveau op het middelbaar onderwijs. Zij zijn het verder niet eens met de visie waarin informatica op 

het middelbaar onderwijs wordt geschetst als een breed vak. Het merendeel van de CODI-docenten zijn 

overigens niet in staat om het vak te verzorgen als het een specialistisch vak wordt dat zich bijvoorbeeld meer 

richt op het programmeren.  

Deze complicaties vinden we ook op internationaal vlak terug. Enige uitzondering is Israel waar het vak 

informatica een stevige ingewortelde positie heeft in het informaticaonderwijs. Het centrale onderwijssysteem 

en de basisbeginselen die zij hanteren hebben het mogelijk gemaakt dat het vak informatica breed onderwezen 

wordt en de status van examenvak heeft weten te behalen. 
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4 Vraagstelling 
 

De centrale onderzoeksvraag luidt:  

“Wat is de wenselijkheid van het invoeren van een gedifferentieerd informaticastelsel in het middelbaar 

onderwijs?”  

 

Hierbij wordt de wenselijkheid geïnventariseerd bij zowel informaticaleerlingen als informaticadocenten. Door 

middel van enquêtes tracht ik antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag. Hierbij heb ik twee doelgroepen 

voor ogen:  

 Informaticaleerlingen middelbaar onderwijs  

 Informaticadocenten middelbaar onderwijs (leraar, leraar in opleiding en/of didacticus, CODI-

docenten
1
) 

 

 Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag heb ik de volgende deelvragen geformuleerd:  

 Hoe ziet een wenselijk gedifferentieerd informaticastelsel eruit?  

 Hoe vertaalt de keuze tussen verschillende informaticavarianten zich onder informaticaleerlingen als 
een nieuw gedifferentieerd informaticastelsel wordt doorgevoerd?  

 

 

  

                                                                 
1
 Consortium Omscholing Docenten Informatica (CODI): de samenwerking waarin zittende docenten speciaal voor het vak informatica 

werden omgeschoold bij de start van de 2e fase [ZWAN, P1] 



11 
 

5 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

5.1 Methodische karakterisering 
Alvorens we de wenselijkheid van het stelsel kunnen toetsen zullen we allereerst een stelsel moeten 

ontwikkelen. Door middel van het enquêteren van informaticadocenten hopen we afdoende informatie te 

kunnen verkrijgen om hieruit een gedifferentieerd informaticastelsel te kunnen destilleren. Zodoende kan het 

stelsel aan de informaticaleerlingen worden voorgelegd om vervolgens de wenselijkheid ervan te toetsen. Dit 

alles geschiedt middels digitaal af te nemen enquêtes. In het volgende diagram [Figuur 1] volgt een model 

waarin te zien in welke volgorde het onderzoek uitgevoerd zal worden.  

 

Figuur 1: Uitvoering van het onderzoek 

Er is gekozen om respondenten te ondervragen die in de praktijk direct te maken hebben met het vak 

informatica in het middelbaar onderwijs. Dat zijn feitelijk gezien de leerlingen en de docenten. De groep van 

informaticastudenten in het Hoger Onderwijs valt buiten dit onderzoek evenals hun bijbehorende docenten. 

Deze doelgroep valt in een ander segment van de te onderzoeken objecten. Leerlingen en docenten hebben 

namelijk primair te maken met informatica in het middelbaar onderwijs terwijl andere doelgroepen, zoals 

studenten en docenten in het Hoger Onderwijs een secundaire rol hebben. Zij vallen dus buiten de scope van 

dit onderzoek.  

 

 

Kwantiteit vs. Kwaliteit 

De enquêtevragen voor de docenten zullen uitgebreider zijn en dieper gaan dan de onderzoeksvragen van de 

leerlingen. Dit heeft twee redenen. Allereerst is de doelgroep van informaticadocenten moeilijk te bereiken  en 

vanwege de spreiding en het ontbreken van een landelijk platform waar álle informaticadocenten aan zijn 

verbonden. Daarnaast kent Nederland, in verhouding met docenten van andere vakken, zeer weinig 

informaticadocenten. Om de resultaten van de docentenenquête toch als representatief te kunnen 

beschouwen doelen we op een populatie waarbij n>30. Voor deze doelgroep steven we dus naar kwaliteit en 

niet naar kwantiteit. Dit heeft invloed op de vragen van de enquête. Deze zullen daarom diepgaander en 

uitgebreider van aard zijn ten opzichte van de leerlingenenquête.  

Het doel van de leerlingenenquête is het toetsen van de wenselijkheid van een gedifferentieerd 

informaticastelsel, waarmee antwoord kan worden gegeven op de tweede deelvraag. Het stelsel zal 

voorvloeien uit de resultaten van de docentenenquête. Dit laatste zal antwoord verschaffen voor de eerste 

deelvraag. 

De HAVO kent twee leerjaren en het VWO kent drie leerjaren waarin informatica onderwezen wordt. Dit komt 

neer op ten minste 5 informaticaklassen. De docentenrespondenten zullen later in het onderzoek gevraagd 
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worden om hun leerlingen deel te laten nemen aan de leerlingenenquête. Op deze manier kunnen we handig 

gebruik maken van de gelegde contacten zodat in één keer een grote groep leerlingen bereikt kan worden. 

Voor de leerlingenenquête is het doel om zoveel mogelijk data te verzamelen. Het telt dus kwantiteit. Daarom 

zullen de vragen eenvoudig en oppervlakkig van aard zijn. Een populatie van n>50 is een vereiste, echter is de 

intentie om te streven naar een populatie van n>100.  

 

Relatie tussen enquêtes 

De relatie tussen de docentenenquête en de leerlingenenquête is kort de revue gepasseerd, maar zal nu ter 

verduidelijking worden toegelicht. In dit onderzoek staat de wenselijkheid van een gedifferentieerd 

informaticastelsel centraal. Zoals eerder werd vermeld dient er eerst een stelsel ontwikkeld te worden, zodat 

deze daarna getoetst kan worden. De docentenenquête is zodanig opgezet dat hieruit resultaten zouden 

moeten vloeien om een concept van een gedifferentieerd informaticastelsel te komen. Niemand minder dan de 

leerlingen zelf kunnen dit concept beoordelen. Het zijn immers de leerlingen waar het om draait. De resultaten 

van de docentenenquête steunen dus de constructie van de leerlingenenquête.  

 

Afname 

De enquêtes zullen digitaal worden afgenomen. Enquêtes lenen zich goed voor massa-dataverzameling. Het 

maakt het analyseren van data ook eenvoudiger. Daarnaast past deze methode goed bij de doelgroep wiens 

spreiding een methode zoals een één-op-één zo goed als uitsluit. Hierdoor zal het onderzoek geen diepgaand 

kwantitatief karakter hebben en dus zich meer in de breedte focussen.  

De zoektocht naar respondenten heeft veel weg van een boomstructuur. In de nabije omgeving zullen 

respondenten worden benaderd om niet alleen de enquête af te nemen, maar om in hun omgeving collega’s 

hetzelfde aan te sporen om te doen.   

 

5.2 Populatie 
Leerlingen 

Informatica wordt in het middelbaar onderwijs enkel onderwezen in de bovenbouw HAVO en VWO. Dit geldt 

voor de leerjaren 4, 5 en voor VWO ook leerjaar 6. Alle leerlingen vallen binnen de te onderzoeken doelgroep. 

Het onderzoek zal echter wel rekening moeten houden met vierdejaarsleerlingen omdat zij nog niet alle 

facetten van het vak hebben meegekregen. Daarom zal vakjargon zo veel als mogelijk vermeden worden. 

  

Docenten 

Ook de docenten vallen binnen de doelgroep. De voorwaarde die gehanteerd zal worden betreft intensieve 

betrokkenheid bij het vak. Dat wil zeggen dat de betreffende persoon het vak onderwijst, wordt opgeleid om 

het vak te onderwijzen of een didactische rol heeft betreffende het vak. Kortom: informaticadocenten, 

informaticadocenten in opleiding en informaticadidactici. In het onderzoek zal er tevens ruimte zijn voor 

respondenten die buiten deze criteria vallen zoals bijvoorbeeld oud-docenten informatica. 
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5.3 Beschrijving en verantwoording onderzoeksintsrument 

5.3.1 Inleiding 

Als onderzoeksmethode is er gekozen voor het afnemen van enquêtes. Dit onderzoek bestaat uit twee 

enquêtes voor twee verschillende doelgroepen. Elke enquête is bestemd voor één doelgroep. De doelgroep 

voor dit onderzoek bestaat uit informaticaleerlingen en informaticadocenten. In dit hoofdstuk zullen beide 

enquêtes worden gepresenteerd alsmede de verantwoording ervan. Per vraag zal worden toegelicht waarom 

de betreffende vraag ontworpen is en in hoeverre de resultaten bij zullen dragen aan het onderzoek. In de 

bijlagen zijn beide enquêtes te vinden.  

5.3.2 Docentenenquête 

 

Deze eerste vraag, die zich richt op de achtergrond van de docent, is de enige vraag in zijn soort. Er is bewust 

gekozen om niet meer gedetailleerde vragen te stellen betreffende de samenstelling van de doelgroep zoals 

leeftijd, geslacht, woonplaats en dergelijke. Dit onderzoek richt zich bewust niet op de correlatie tussen de 

resultaten van de verschillende subgroepen van docenten. Het gaat enkel om de gemene deler van de 

verzameling gegevens die hergebruikt zal worden als input voor de constructie van de leerlingenenquête. Hoe 

deze gegevens intern van elkaar afhangen of correleren is degelijk relevant, echter niet in dit stadium van het 

onderzoek. Deze vraag dient ook om respondenten te weren die buiten de categorie vallen. Op basis van de 

geanalyseerde resultaten is hier geen sprake van. 

 
De tweede vraag  is in het leven geroepen om de animo/mening te peilen voor de invoering van 

gedifferentieerd informatica-onderwijs. Het is een relevante vraag aangezien verder onderzoek gestaakt zou 

moeten worden indien er geen enkele animo is onder de docenten. Later zal worden gevraagd om de mening 

te beargumenteren.  

In de derde vraag wordt naar tegenargumenten gevraagd betreffende de voorgestelde oplossing, ongeacht of 

de respondent voor- of tegenstander is. Zodoende wordt er genoeg data verzameld om de tegenargument 

goed in kaart te kunnen brengen. Als we enkel naar tegenargumenten hadden gevraagd van tegenstanders dan 

was er een kans dat er niet genoeg data gegeneerd zou worden.  

Om te voorkomen dat tegenstanders teveel tegenargumenten geven of de voorstanders te weinig argumenten, 

en zo de data kunnen beïnvloeden, is de vraag zo opgesteld dat er maximaal twee argumenten gegeven mogen 

worden.  

 

Aan de hand van de gegeven resultaten, worden er labels gekoppeld aan argumenten. Deze zullen als volgt tot 

stand komen: 

 De antwoorden van de respondenten worden samengevat tot trefwoorden 

 Trefwoorden die synoniemen van elkaar zijn of veel overlap met elkaar hebben, worden 

samengesmolten tot verzamelingen. Aan deze verzamelingen zullen labels worden toegekend. Deze 

zullen worden gebruikt in de resultaten. 

 Een antwoord dat raakvlakken heeft met twee of meer labels, wordt in beiden ingedeeld. Een 

antwoord kan dus behoren tot meerdere labels. 

 

Het verzinnen van argumenten vóór bij voorstanders is in de vierde vraag gemakkelijk. Daarom is er voor 

gekozen om ook van tegenstanders argumenten te vragen om zo een zo representatief mogelijk beeld te 

krijgen van de argumenten.  

De vijfde vraag omvat alle subdomeinen zoals genoemd in het Vakdossier Informatica 2007. Er zijn geen 

subdomeinen weggelaten of toegevoegd. Respondenten konden meerdere antwoorden aangeven opdat we 

een vollediger beeld kunnen krijgen van de niet gewenste subdomeinen.  



14 
 

 

 

De vorige vraag had als doel om in kaart te brengen tot op welke hoogte het huidige curriculum ingekort zou 

moeten worden. Deze vraag (5b) dient ervoor om in kaart te brengen tot op welke hoogte het huidige 

curriculum uitgebreid zou moeten worden. Met andere woord: welke subdomeinen mist het?  De resultaten 

van deze vraag zijn relevant aangezien deze meegenomen zullen worden naar de vervolgvragen waarin de 

respondenten invulling kunnen geven aan de door hen opgestelde differentiatie. Hier wordt hetzelfde 

labelsysteem gehanteerd als eerder toegelicht.  

 

In de tweede vraag  wordt de animo gepeild voor een gedifferentieerd informaticastelsel. In vraag zes wordt 

een fictieve situatie voorgesteld: stel dat er een dergelijk stelsel reeds bestond? Deze hypothetische aanname 

voorkomt dat respondenten die tegen zijn deze vraag ontwijken. Hiermee wordt de respondent gedwongen na 

te denken over een oplossing die, hypothetisch gezien, reeds ingevoerd is.  

 
Vraag zes b staat los van het eindresultaat van de enquête. De gegevens die uit deze vraag voortvloeien geven 

de betrouwbaarheid van de resultaten van vraag vijf en zeven weer. Als de meerderheid van de respondenten 

de subdomeinen niet kan herkennen in lesmateriaal dan zijn de resultaten van vraag vijf en zeven niet meer 

bruikbaar. 

 

In deze fase van de enquête weten we hoeveel differentiaties de respondent wenst te zien. Op basis van dit 

antwoord (2,3 of 4) krijg de respondent in vraag zeven de mogelijkheid om per differentiatie aan te geven 

welke subdomeinen bij welke differentiatie zouden moeten horen en welke extra subdomeinen per 

differentiatie toegevoegd zouden moeten worden.  

5.3.3 Leerlingenenquête 

De leerlingenenquête is geconstrueerd nadat de resultaten van de docentenenquête zijn verwerkt. In de 

beschrijvingen van de vragen van de leerlingenenquête wordt soms verwezen naar de resultaten van de 

docentenenquête. Enkele vragen zijn zelfs gebaseerd op de resultaten van de docentenenquête. De wijze van 

het beschrijven van de vragen verschilt dus licht met die van de docentenenquête.  

 

In tegenstelling tot de docenten is het interessanter (en ook relevanter) om meer te weten te komen over de 

achtergrond van de leerlingen in relatie tot het vak informatica. Zodoende gaat de eerste vraag in op de 

leerjaar van de leerling. Dit is noodzakelijk om de resultaten tussen verschillende leerjaren/stromingen te 

vergelijken en tegen elkaar op te wegen. Zo kan er een beter inzicht worden verkregen betreft de wenselijkheid 

van het opsplitsen van het vak informatica.   

 

De reden om, naast stroming en leerjaar, ook naar het profiel te vragen in vraag twee is om zo verschillen in 

antwoorden tussen verschillende profielen te achterhalen. De verwachting is dat de niet technische profielen 

voor Informatica A zullen kiezen en de technische profielen voor Informatica B. Om deze hypothese te toetsen 

is deze vraag noodzakelijk.  

 

Het vak informatica kan op twee manieren worden gekozen. Een keuzevak is geheel op vrijwillige basis en een 

profielkeuzevak is half vrijwillig: men kan uit vier opties kiezen. De achterliggende motivatie heeft kan dus 

wezenlijk verschillen. Door dit in kaart te brengen, tezamen met de reden voor het kiezen van het vak, kan 

relevante informatie verschaffen. Dit wordt in vraag drie bevraagd.  

 

Uit de docentenenquête blijkt dat een opsplitsing van het vak informatica ten goede komt aan de specifieke 

interesses van leerlingen. Leerlingen kunnen zo een variant kiezen die het beste aansluit bij hun wensen. Als 

blijkt uit vraag vier dat informatica nu niet aansluit bij de interesses van de leerlingen dan is er dus blijkbaar 
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voedingsbodem voor het opsplitsen van het vak in meerdere varianten. Als het helemaal aansluit bij hun 

interesses dan spreken zij de docenten tegen. Beiden uitkomsten zijn relevant voor het onderzoek.  

 

Eerder is de animo onder de docenten gepeild voor een gedifferentieerd informaticastelsel. Niet alleen is het 

interessant om de mening van de leerlingen te achterhalen, maar ook om te zien tot op welke hoogte dit 

verschilt met die van de docenten. Dit wordt gedaan in vraag vijf a.  

Het is zeer moeilijk gebleken om in één vraag de essentie van de verschillen tussen de twee varianten te 

verwoorden. Bij het samenvatten van allerlei subdomeinen krijg je informatieverlies en soms wordt  je als 

onderzoeker gedwongen om vakjargon te gebruiken. Uiteindelijk heb ik de termen gebruik die nu ook in de 

profielen worden gebruik, namelijk Maatschappij en Techniek. Zij geven heel goed de verschillen aan tussen de 

profielen. Diezelfde verbeelding wil ik hier gebruiken zodat ik zeker weet dat de leerlingen zo veel als mogelijk 

gevoelsmatig snappen wat er wordt bedoeld met de termen.  

Het gebruik van deze begrippen zien we terug bij de gegeven argumenten van docenten voor het differentiëren 

van informaticaonderwijs, namelijk een scheiding tussen Alpha en Bètaleerlingen.  

 

Hoe zou de groep zich verspreiden onder de twee varianten indien zij de keuze opnieuw moesten maken? 

Welke soort leerlingen zouden voor welke variant kiezen? Deze antwoorden hopen we met vraag vijf b te 

kunnen krijgen.  

 

Na vraag vier  weten we of Informatica nu op de interesses van de leerlingen aansluit. Na vraag vijf a  weten we 

wat de leerlingen vinden van de opsplitsing. Na vraag vijf b weten we voor welke varianten ze zouden kiezen. 

Maar eigenlijk is het het meest interessant om te weten of de leerlingen er wel op vooruit gaan: met andere 

woorden: sluit de opsplitsing wel beter aan op hun interesses? Dat wordt bevraagd in vraag zes. We pogen met 

deze vraag de reden achter de keuze van informatica in kaart te brengen. Dit helpen bij het verbeteren van het 

informaticacurriculum door deze meer aan te laten sluiten bij hun wensen. Ook in deze vraag wordt het 

labelsysteem gebruikt wat eerder is geïntroduceerd.  

5.4 Ervaringen bij dataverzameling 
Bij het verzamelen van respondenten is gebruik gemaakt van het sneeuwbaleffect. In den beginne zijn collega’s 

benaderd die reeds in het domein werken of nog in opleiding zijn. Zij zijn gevraagd of zijn mensen in de nabije 

omgeving kennen aan wie zij de enquête door kunnen sturen. Uiteindelijk heeft een collega de mailinglist van 

Informaticavo (een platform voor informatica-docenten) gebruikt om hen te mailen. Dit verklaart de piek in de 

hieronder weergegeven grafiek van het aantal respondenten.  

 

 
Figuur 2: Aantal respondenten (docenten) 

De mailadressen van de respondenten zijn vervolgens hergebruikt om zo de leerlingen daarvan te kunnen 

enquêteren. Het verloop van de leerlingenrespondenten is als volgt: 
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Figuur 3: Aantal respondenten (leerlingen) 

De enquêtes zijn dus allen digitaal afgenomen op afstand. Het verloop van het onderzoek kent verder geen 

noemenswaardige gebeurtenissen behalve dat het uiteindelijk sneeuwbaleffect de verwachtingen enorm 

overtrof.  

5.5 Verwerking en preparatie van de gegevens 
In het komende hoofdstuk worden de resultaten toegelicht. Door de toelichtingen heen worden enkele 

statistische afkortingen gebruikt. Deze zijn als volgt: 

 n = het aantal respondenten dat de betreffende vraag heeft ingevuld 

 sum(a,b) = de som van a en b 

 avg(a,b) = het gemiddelde van a en b 

 freq = het aantal keren dat een antwoord voorkomt 

 abs(a) = absolute waarde van a 

 avg(a,b) = het gemiddelde van a en b 

 min = de minimum waarde uit een reeks 

 max = de maximum waarde uit een reeks 

 

Nu zal er per vraag per enquête kort worden ingegaan op statistische verwerkingen en verklaringen. Er zal 

regelmatig worden gesproken over een zekere ondergrens. Deze ondergrens zal in de resultaten worden 

gebruikt om de belangrijkste resultaten uit een reeks te selecteren.  

5.5.1 Docentenenquête  

 

 Vraag 1: [n = 50] 

 Vraag 2: [n = 50] 

 Vraag 3: [n=41]. De respondenten mochten maximaal twee argumenten invullen. Het gemiddeld 

aantal argumenten was [avg=1,32]. Alle labels waarbij [sum(freq<2,] zijn toegekend aan de label 

‘overig’. Om de ondergrens te bepalen van de labels die relevant zijn hanteren we de volgende regel 

[abs(avg(max,min))=17%]. 

 Vraag 4: [n=35]. De respondenten mochten maximaal twee argumenten invullen. Het gemiddeld 

aantal argumenten was [avg=1,06]. Alle labels waarbij [sum(freq<2,] zijn toegekend aan de label 

‘overig’. Om de ondergrens te bepalen van de labels die relevant zijn hanteren we de volgende regel 

[abs(avg(max,min))=15%]. 

 Vraag 5a: [n=40]. De ondergrens van de waarden uit [Tabel 3] is berekend als 

[abs(avg(max,min))=29%]. 

 Vraag 5b: [n=24]. Alle labels waarbij [sum(freq<2,+ zijn toegekend aan de label ‘overig’. Deze label 

bevat veel argumenten (20%) die één maal zijn genoemd. Om de ondergrens te bepalen van de labels 

die relevant zijn hanteren we de volgende regel [abs(avg(max,min))=14%]. 

 Vraag 6: [n=50]. De vragen die betrekking hebben op drie differentiaties zijn te vinden in de bijlagen. 

De resultaten van de variant met vier differentiaties zijn in kwantiteit onvoldoende [n=3] om 

conclusies uit te trekken. Deze variant vervalt dus zijn geheel.  
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 Vraag 6b: [n = 50] 

 Vraag 7a: [n = 39]. De ondergrens is berekend als [abs(avg(max,min))=60%].  

 Vraag 7a extra: [n = 9].  De antwoorden die niet gecategoriseerd konden worden zijn verzameld in de 

label ‘overig’.  

 Vraag 7b: [n=39]. De ondergrens is berekend als [abs(avg(max,min))=63%].  

 Vraag 7b extra:  [ n = 14]. 

5.5.2 Leerlingenenquête  

 Vraag 1: [n = 182] 

 Vraag 2: [n = 182] 

 Vraag 3: [n = 182] 

 Vraag 4: [n = 182] 

 Vraag 5a: [n = 182] 

 Vraag 5b: [n = 182] 

 Vraag 5c: [n = 182] 

 Vraag 6: [n = 182]. De ondergrens is berekend als [abs(avg(max,min))=13%].  
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6 Resultaten 

6.1 Docentenenquête 

6.1.1 Vraag 1 

 

Vraag 1: Ik ben .... 

 
Figuur 4: Achtergrond docenten 

Deze vraag werd gesteld om de samenstelling van de doelgroep duidelijk in kaart te brengen. De enquête was 

enkel gericht aan respondenten die werkzaam zijn of waren in het informatica middelbaar onderwijs. De 

resultaten [Figuur 4] laten zien dat een overgrote meerderheid de functie van informatica-leraar heeft. Onder 

de respondenten begaven zich enkele didactici en leraren in opleiding. In de categorie overig begaven zich o.a. 

enkele oud-docenten informatica.  

6.1.2 Vraag 2 

 

Vraag 2: Hoe staat u tegenover gedifferentieerd informatica-onderwijs? 

 

Figuur 5: Mening betreffende gedifferentieerd informatica-onderwijs 
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In de tweede vraag werd de respondent gevraagd over hun mening betreft gedifferentieerd informaticaonderwijs. De 

resultaten [  

Figuur 5] zijn relevant om de stellinginname van de respondenten te bepalen. Deze is relevant voor vervolg van 

dit onderzoek. De uitslag laat zien de het zwaartepunt van de antwoorden zich aan de rechterkant begeeft. 

Slechts 18% heeft een negatieve houding t.o.v. gedifferentieerde informatica-onderwijs.  

6.1.3 Vraag 3 

 

Vraag 3: Geef zo mogelijk 2 argumenten waarom een gedifferentieerd informaticastelsel volgens u niet 

ingevoerd moet worden: 

Groepsgrootte 24% 

Algemene ontwikkeling 17% 

Versnippering 14% 

Kosten 11% 

Overig 8% 

Differentiatie 6% 

Overzicht 6% 

Kennis 5% 

Werkdruk 5% 

Tekort 3% 

Aansluiting 3% 
Tabel 1: Argumenten voor een gedifferentieerd informaticastelsel 

 

Toelichting labels bij [Tabel 1]: 

 Groepsgrootte - De groepen zijn te klein. Weinig leerlingen kiezen het vak. De groepen worden na 

differentiatie nog kleiner.  

 Algemene ontwikkeling – Informatica is opgezet als een algemeen oriënterend vak met een 

kennismakingskarakter. Het dient voor een brede blik en beeld van de leerling en is niet bedoeld als 

bètavak.  

 Versnippering – Het gedifferentieerd aanbieden van informatica leidt tot verwatering / versnippering 

/ opdeling van het vak wat een wildgroei aan varianten van het vak.   

 Kosten – Invoering kost tijd en geld, welke nu niet voor handen ligt. Daarom wordt het als onhaalbaar 

ingeschat.  

 Overig – Hiertoe behoren argumenten die eenmaal zijn genoemd.  

 Differentiatie – Differentiatie is reeds mogelijk en wordt ook al toegepast door docenten 
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 Overzicht – Het vakkenaanbod wordt net als bij wiskunde onoverzichtelijk en ingewikkeld. Het is 

roostertechnisch ook moeilijk te organiseren.  

 Kennis – Van de huidige docenten vergt het extra bijscholing in verschillende specialisaties. Bovendien 

kunnen CODI-docenten nu al moeilijk bijblijven.  

 Werkdruk – Docenten hebben reeds een breed en druk takenpakket. Na de invoering zal de druk nog 

meer toenemen. 

 Tekort – Er heerst een tekort aan (beta)informaticadocenten 

 Aansluiting – Na de invoering zal het ontbreken aan een uniforme aansluiting op het hoger onderwijs.  

 

24% van de respondenten geeft groepsgrootte als belangrijkste tegenargument. Op de tweede plaats staat 

algemene ontwikkeling met 17% van de stemmen.  

 

6.1.4 Vraag 4 

 

Vraag 4: Geef zo mogelijk 2 argumenten waarom een gedifferentieerd informaticastelsel volgens u wel 

ingevoerd moet worden: 

Interesse 26% 

Alpha/Bètascheiding 21% 

Diepgang 12% 

Differentiatie 11% 

Profielen 11% 

Vervolgopleiding 7% 

Overig 5% 

Voorkennis 4% 

Specialisaties 3% 
Tabel 2: Argumenten tegen een gedifferentieerd informaticastelsel 

De totstandkoming van de labels van [Tabel 2] kunt u vinden in [Paragraaf 5.3.26.1.3] 

 

Toelichting bij de labels in [Tabel 2]: 

 Interesse: Door differentiatie wordt tegemoet gekomen aan verschillende specifieke uiteenlopende 

interesses van leerlingen. Hier wordt het vak uitdagender, populairder en aantrekkelijker. 

 Alpha/Bètascheiding: Het scheiden van het vak informatica in twee stromingen om tegemoet te 

komen aan de profielachtergrond van de leerling, de achtergrond van de vervolgopleiding en de 

scheiding tussen leerlingen die een basiskennis nodig hebben of meer diepgang willen. 

 Diepgang: Differentiatie maakt meer diepgang/verdieping mogelijk waardoor de leerlingen door een 

aanbod van specifieke lesstofonderwerpen uitgedaagd/geprikkeld wordt.  

 Profielen: Profielen komen beter tot hun recht omdat een gedifferentieerd informaticastelsel zich aan 

de profiel kan aanpassen en zo een betere aansluiting vindt. Hierdoor is differentiatie op profielniveau 

mogelijk.  

 Vervolgopleiding: Informatica kan dienen als voorbereiding op een Bèta- of technische 

vervolgopleiding 

 Overig – Hiertoe behoren argumenten die eenmaal zijn genoemd.  

 Voorkennis – Er is een groot verschil in voorkennis bij de leerlingen. Dit gat kan worden gedicht door 

verschillende varianten Informatica aan te bieden. 

Specialisaties – De specialistische kennis van docenten komt zo beter tot hun recht.  

Zodoende geven docenten aan dat interesse (26%) de belangrijkste reden is waarom het ingevoerd moet 

worden. Op de tweede plaats wordt de Alpha/Bèta-scheiding (21%) genoemd.   
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6.1.5 Vraag 5a 

 

Vraag 5a: Stel, uit het huidige curriculum zouden enkele subdomeinen moeten verdwijnen. Welke van de 

onderstaande subdomeinen komen volgens u dan daarvoor in aanmerking? 

B4 Organisatie 53% 

A3 Studie en beroepsomgeving 50% 

A4 Individu 45% 

D10Projectmanagement 43% 

A2 Maatschappij 25% 

C9 Systeemontwikkeltraject 25% 

C4 Informatiesysteemontwikkeling 20% 

A1 Wetenschap en technologie 18% 

C5 Informatiestromen 15% 

C6 Informatieanalyse 15% 

C8 Interactie mens-machine 13% 

B2 Hardware 10% 

C2 Besturingssystemen 10% 

B1 Gegevensrepresentatie in een computer 8% 

C1 Communicatie en netwerken 8% 

C3 Systemen in de praktijk 8% 

B3 Software 5% 

C7 Relationele databases 5% 
Tabel 3: De te verdwijnen subdomeinen 

De resultaten laten een duidelijke afkeur zien van niet informaticagerelateerde subdomeinen zoals organisatie, 

studie en beroepsomgeving, individu en projectmanagement.  

 

In [EXAM, P1] staan de definities vermeld van alle subdomeinen. Ook valt hierin te zien welke hoofddomeinen 

er zijn (A,B,C & D). Elke hoofddomein kent verschillende subdomeinen. De vraag is of de stemming van de 

docenten van alle subdomeinen binnen één hoofddomein hetzelfde is. Daarvoor voegen we alle subdomeinen 

binnen een hoofddomein samen en berekenen we het gemiddelde. De resultaten zijn als volgt:  

 

Hoofddomein Gemiddelde 

Domein A 34% 

Domein B 19% 

Domein C 13% 

Domein D 43% 

Tabel 4: Vertaling van subdomeinen naar hoofddomeinen m.b.t. [Vraag 5a] 

6.1.6 Vraag 5b 

 

Vraag 5B: Stel, het huidige curriculum laat het toe om met subdomeinen uitgebreid te worden.  Welke nieuwe 

subdomeinen komen volgens u dan daarvoor in aanmerking? 

Web 22% 

Security 12% 

AI 10% 

Theoretische informatica 10% 

Systemen 7% 

Programmeren 7% 

Gamedesign 7% 

Robotics 5% 
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Overig 20% 

Tabel 5: De toe te voegen subdomeinen 

 

Toelichting van de labels bij [Tabel 5]: 

 Web – Webtechnieken, webstandaarden, webdevelopment, internet, internettoepassingen, social 

media, webtechnologie, webontwikkeling 

 Security – Beveiliging, encryptie, cryptografie, digitale beveiliging, computerveiligheid 

 AI – Kunstmatige intelligentie 

 Theoretische informatica – Logica, formele talen, automatentheorie, procesmodelleren, 

ontwikkelpatronen, softwarearchitectuur, programmeerparadigma’s, datastructuren, 

softwarecomplexiteit, programmacorrectheid 

 Systemen – Systemen in de praktijk, WAP, WiFi, Bluetooth, industriële toepassingen 

 Programmeren – Programeren, OO programmeren, classes, programmeren van webapplicaties 

 Gamedesign – Het ontwerpen en ontwikkelen van games 

 Robotics – Robotics, Robotica 

 

De resultaten geven duidelijk aan de het subdomeinen web het meest gemist wordt in het huidige curriculum. 

Deze wordt gevolgd door Security, AI en Theoretische informatica. 

 

6.1.7 Vraag 6 

 

Vraag 6: Stel, volgend schooljaar wordt informatica landelijk gedifferentieerd. Hoeveel differentiaties ziet u het 

liefst binnen informatica na deze invoering? 

 
Figuur 6: Aantal differentiaties 

Ruim driekwart (78%) heeft voorkeur voor 2 differentiaties. Slechts 16% heeft voorkeur voor 3 differentiaties 

(n=8). Zes procent heeft gekozen voor 4 differentiaties.  

Voor het onderzoek heeft dit resultaat enkele gevolgen. De leerlingenenquête zal uit moeten gaan van een 

bepaalde differentiatie. Dat wil zeggen dat we de leerlingen een concreet voorstel doen. Hierbij hebben we 

gekozen om de differentiatie met de meeste stemmen voor te leggen. Dat is dus de differentiatie met twee 

varianten.  

6.1.8 Vraag 6b 

 

Vraag 6b: Hoe vaak bent u in staat om in  informaticalesmateriaal de verschillende subdomeinen te herkennen? 

78%

16%

6%

2 differentiaties 
(Informatica A & B)
3 differentiaties 
(Informatica A, B & C)
4 differentiaties 
(Informatica A, B, C & D)



23 
 

 
Figuur 7: Het herkennen van subdomeinen 

Ruim de helft (48%) kan vaak de subdomeinen onderscheiden. 12% kan dit altijd, 16% gemiddeld en 24% soms.  

 

6.1.9 Vraag 7a 

 

Vraag 7a: Welke subdomeinen zou u in Informatica A plaatsen? 

Informatica A 

A2 Maatschappij 92% 

A4 Individu 85% 

A3 Studie en beroepsomgeving 77% 

C8 Interactie mens-machine 72% 

A1 Wetenschap en technologie 69% 

B1 Gegevensrepresentatie in een computer 64% 

D10Projectmanagement 64% 

B4 Organisatie 59% 

C5 Informatiestromen 59% 

C1 Communicatie en netwerken 54% 

C3 Systemen in de praktijk 54% 

B3 Software 51% 

B2 Hardware 46% 

C4 Informatiesysteemontwikkeling 38% 

C6 Informatieanalyse 38% 

C7 Relationele databases 36% 

C9 Systeemontwikkeltraject 36% 

C2 Besturingssystemen 28% 
Tabel 6: Subdomeinen in Informatica A 

In de resultaten zien we in [Tabel 6] bovenaan in de rij (>=60%) met name algemene breed georiënteerde 

subdomeinen zoals maatschappij, individu, studie en beroepsomgeving, interactie mens-machine, wetenschap 

en technologie, gegevensrepresentatie en projectmanagement.  

6.1.10 Vraag 7a extra 

 

Extra subdomeinen. U kunt hieronder extra subdomeinen toevoegen 

Web 2 

Security 0 

AI 1 

Theoretische informatica 0 

Systemen 0 

12%

48%

16%
24%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Programmeren 1 

Gamedesign 3 

Robotics 0 

Overig 3 
Tabel 7: Extra subdomeinen Informatica A 

Het lage aantal respondenten bemoeilijkt het doen van relevante uitspraken. Opvallend is wel dat gamedesign 

drie maal genoemd wordt.  

 

6.1.11 Vraag 7b 

 

Vraag 7b: Welke subdomeinen zou u in Informatica B plaatsen? 

Informatica B 

B2 Hardware 87% 

B3 Software 87% 

C2 Besturingssystemen 87% 

C7 Relationele databases 87% 

B1 Gegevensrepresentatie in een computer 82% 

C1 Communicatie en netwerken 82% 

C3 Systemen in de praktijk 82% 

C6 Informatieanalyse 82% 

C9 Systeemontwikkeltraject 82% 

A1 Wetenschap en technologie 72% 

C4 Informatiesysteemontwikkeling 72% 

D10Projectmanagement 67% 

C5 Informatiestromen 62% 

C8 Interactie mens-machine 59% 

A2 Maatschappij 49% 

A4 Individu 49% 

A3 Studie en beroepsomgeving 44% 

B4 Organisatie 38% 
Tabel 8: Subdomeinen in Informatica B 

Op de eerste gedeelde plaats bevat de subdomeinen zoals hardware, software, besturingssystemen en 

relationele databases. Op de tweede gedeelde plaats staan subdomeinen zoals gegevensrepresentatie in een 

computer, communicatie en netwerken, systemen in de praktijk, informatieanalyse en systeemontwikkeltraject. 

6.1.12 Vraag 7b extra 

 

Extra subdomeinen. U kunt hieronder extra subdomeinen toevoegen 

Web 1 

Security 1 

AI 1 

Theoretische informatica 1 

Systemen 1 

Programmeren 2 

Gamedesign 1 

Robotics 2 

Overig 1 
Tabel 9: Extra subdomeinen Informatica B 

Voor toelichting zie [Vraag 7a extra]. 
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6.1.13 Extra analyse t.b.v. vraag 7 

Volgens de docenten [Vraag 7a, Vraag 7b] ziet een (tweedelig) gedifferentieerd informaticastelsel er als volgt 

uit: 

 

Subdomein Informatica A Informatica B Verschil 

C2 Besturingssystemen 28% 87% 59% 

C7 Relationele databases 36% 87% 51% 

C9 Systeemontwikkeltraject 36% 82% 46% 

A2 Maatschappij 92% 49% 44% 

C6 Informatieanalyse 38% 82% 44% 

B2 Hardware 46% 87% 41% 

B3 Software 51% 87% 36% 

A4 Individu 85% 49% 36% 

A3 Studie en beroepsomgeving 77% 44% 33% 

C4 Informatiesysteemontwikkeling 38% 72% 33% 

C1 Communicatie en netwerken 54% 82% 28% 

C3 Systemen in de praktijk 54% 82% 28% 

B4 Organisatie 59% 38% 21% 

B1 Gegevensrepresentatie in een computer 64% 82% 18% 

C8 Interactie mens-machine 72% 59% 13% 

A1 Wetenschap en technologie 69% 72% 3% 

C5 Informatiestromen 59% 62% 3% 

D10Projectmanagement 64% 67% 3% 

Tabel 10: Verdeling van subdomeinen in een tweedelig Informatica-stelsel 

 

We kunnen, net als in [Tabel 4], de subdomeinen samenvoegen tot hoofddomeinen. Dat zou er als volgt 

uitzien: 

Hoofddomein Informatica A Informatica B Verschil 

Domein A 81% 53% 29% 

Domein B 55% 74% 29% 

Domein C 46% 77% 34% 

Domein D 64% 67% 3% 

Tabel 11: Vertaling van subdomeinen naar hoofddomeinen m.b.t. [Vraag 7a & 7b] 
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6.2 Leerlingenenquête 
 

6.2.1 Vraag 1 

 

Vraag 1: Ik zit in klas ... 

 
Figuur 8: Leerlingen opgedeeld per klas 

De examenklassen vormen een minderheid met in totaal 7% van de respondenten. De grootste groep is HAVO4 

met 43%, waarop VWO5 volgt met 27%. VWO4 neemt 23% voor zijn rekening.  

 

Als we de bovenstaande resultaten per leerjaar indelen dan ziet de verdeling er als volgt uit: 

 
Figuur 9: Leerlingen opgedeeld per leerjaar 

66% van de leerlingen zit in het 4
e
 leerjaar, 32% zit in het 5

e
 leerjaar en 2% zit in het 6

e
 leerjaar.  

Aansluitend verdelen we op basis van de resultaten van [Vraag 1] de leerlingen per opleiding: 

HAVO 4
43%

HAVO 5
5%

VWO 4
23%

VWO 5
27%

VWO 6
2%

Per klas

4e leerjaar
66%

5e leerjaar
32%

6e leerjaar
2%

Per leerjaar
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Figuur 10: Leerlingen opgedeeld per opleiding 

Hier zien we een bijna gelijkmatige verdeling: 52% van de leerlingen doet VWO en 48% van de leerlingen doet 

HAVO.  

 

6.2.2 Vraag 2 

 

Vraag 2: Ik heb profiel: 

 
Figuur 11: Leerlingen opgedeeld per profiel  

Ruim de helft (51%) van de leerlingen volgt het profiel N&T. Bijna 1/3 (32%) volgt E&M. Van de leerlingen doet 

11% het profiel N&G en 6% C&M.  

Delen we de bovenstaande gegevens op in een ‘Natuur’-richting en een ‘Maatschappij’-richting dan ziet dat er 

als volgt uit: 

 

HAVO
48%VWO

52%

Per opleiding

C&M
6%

E&M
32%

N&T
51%

N&G
11%

Profiel
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Figuur 12: Leerlingen opgedeeld in een 'Natuur'-richting en een 'Maatschappij'-richting 

Van de respondenten volgt 38% een ‘Maatschappij’-profiel (E&M of C&M) en 62% een ‘Natuur’-profiel (N&T, 

N&G). 

 

6.2.3 Vraag 3 

 

Vraag 3: Informatica is bij mij ... 

 
Figuur 13: Profielkeuzevak / Keuzevak 

Voor 68% van de leerlingen is informatica een keuzevak. 32% van de leerlingen heeft informatica gekozen als 

profielkeuzevak.  

 

 

 

 

 

 

 

Natuur-
profielen

62%

Maatschappij-
profielen

38%

Soort profiel

Een keuzevak
68%

Een 
profielkeuzevak

32%

Profielkeuzevak / Keuzevak



29 
 

6.2.4 Vraag 4 

 

Vraag 4: In hoeverre sluit Informatica aan op jouw interesses? 

 
Figuur 14: Aansluiting interesse 

Van de leerlingen vindt 37% dat het vak goed aansluit en 34% vindt dat dat gemiddeld is. Twaalf procent vindt 

het helemaal aansluiten en 6% helemaal niet. Elf procent vindt het vak informatica een beetje aansluiten op 

hun interesses.  

 

Als we een niveau lager kijken (op profielniveau) dan zien we enkele noemenswaardige verschillen: 

 
Figuur 15: Aansluiting interesse (per profiel) 

   1 2 3 4 5 

C&M 20% 10% 50% 20% 0% 

E&M 8% 12% 44% 31% 5% 

N&G 5% 10% 45% 35% 5% 

N&T 3% 11% 24% 43% 19% 

Eindtotaal 6% 11% 34% 37% 12% 
Tabel 12: Aansluiting interesse (per profiel) 

 

6%

11%

34%
37%

12%

1 Niet 2 Beetje 3 Gemiddeld 4 Goed 5 Helemaal
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Zo zien we dat C&M-leerlingen over de gehele linie lager scoort. De profielen E&M en N&G zitten ongeveer op 

dezelfde lijn. De N&G-leerlingen laten positievere resultaten zien.  

Als we naar de verschillen kijken tussen HAVO en VWO dan zijn de resultaten als volgt: 

 

 
Figuur 16: Aansluiting interesse per opleiding 

Hier zien we dat VWO-ers over het algemeen positiever gestemd zijn dan de HAVO-leerlingen.  

 

6.2.5 Vraag 5a 

 

Vraag 5a: Wat vindt je van het idee om het vak Informatica in de toekomst op te splitsen in Informatica en 

Maatschappij en Informatica en Techniek?  

 
Figuur 17: Opsplitsen van het vak 

Ruim  één derde (32%) vindt het opsplitsen een slecht idee, waarbij 39% van de leerlingen het een goed idee 

vindt. 29% heeft hier geen mening over.  

 

Als we kijken naar hoe de verdeling per profiel-richting is dan ziet het resultaat er als volgt uit: 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

VWO

HAVO

32%

29%

39%

Slecht idee Geen mening Goed idee



31 
 

 
Figuur 18: Opsplitsen van het vak (2) 

Uit de bovenstaande figuur is goed te zien dat de leerlingen van de Natuur-profielen positiever gestemd zijn 

over de verdeling van het vak informatica dan de leerlingen van de Maatschappij-profielen.  

Als we de resultaten tussen HAVO- en VWO-leerlingen tegen over elkaar zouden zetten zien we haast geen 

verschil. Zodoende zijn hiervan geen resultaten gepubliceerd. In de komende vragen laten HAVO-leerlingen en 

VWO-leerlingen weinig tot geen verschil zien. Daarom zullen alleen de profielen tegen elkaar op worden 

gewogen.  

6.2.6 Vraag 5b 

 

Vraag 5b: Stel: in het 3e leerjaar werd jou gevraagd om een keuze te maken tussen deze twee varianten? Voor 

welke variant zou jij dan gekozen hebben? 

 
Figuur 19: Keuze tussen 2 varianten 

Bijna tweederde (67%) zou voor de Techniek-richting gekozen hebben. Ruim één derde (34%) zou voor de 

Maatschappij-richting hebben gekozen.  
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Figuur 20: Verdeling varianten onder de profielen 

Als we een niveau dieper kijken (profiel-niveau) dan komen duidelijke verschillen naar boven. De Natuur-

profielen kiezen veel meer voor ‘Informatica en Techniek’. De Maatschappij-profielen kiezen veel meer voor 

‘Informatica en Maatschappij’.  

6.2.7 Vraag 5c 

 

Vraag 5c: Stel: je zou moeten kiezen tussen de twee varianten, zou het dan beter aansluiten op jouw interesses? 

 
Figuur 21: Betere aansluiting na de opsplitsing? 

Ruim tweederde (66%) van de leerlingen vindt dat het vak beter zal aansluiten als de leerlingen zouden moeten 

kiezen tussen de twee varianten. 34% vindt dat het niet beter zal aansluiten.  

Kijken we naar de stemming binnen de profielen, dan ziet dat er als volgt uit: 
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Figuur 22: Betere aansluiting (per profiel) 

De opsplitsing komt de interesses het minste ten goede van de C&M-leerlingen. Zij zijn de enigen van de vier 

profielen die meer ‘Nee’ dan ‘Ja’ hebben gestemd.  

 

6.2.8 Vraag 6 

 

Vraag 6: Wat was voor jou de belangrijkste reden om voor het vak informatica te kiezen? 

 
Tabel 13: Redenen om voor het vak informatica te kiezen 

De labels gebruikt in [Tabel 13] worden hier kort toegelicht. Zie [Paragraaf 5.3.3] over de totstandkoming van 

de begrippen in de tabel.  

 Interesse - Het is leuk. Ik vind het interessant / het interesseert mij. Ik wil er graag meer over weten.  

 Computers - Meer te weten te komen over computers. Iets met computers doen. Ik werk graag met 

computers.  

 Geen keuze - Informatica leek mij het leukste vak. Er waren geen andere leukere vakken. Andere 

vakken waren saai. Ik had geen andere keuze. Anders moest ik vak x kiezen.  

 Toekomst - Je zult het later nodig hebben. Je moet er toch iets vanaf weten voor later. Het heeft de 

toekomst. Informatica wordt overal gebruikt. Het is handig voor later.  
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 Vervolgopleiding - Ik heb het nodig voor mijn vervolgopleiding. Ik ga later iets met ICT/Informatica 

doen. Het is handig voor mijn vervolgopleiding. Je hoeft geen Centraal Examen te doen/ Meer vrije 

uren tijdens examenjaar. 1 examenvak minder.  

 Games - Leren games/spelletjes ontwerpen/maken. 

 Programmeren - Programmeren lijkt me leuk. Ik wil graag leren programmeren/ programma's maken.  

 Derden - Door invloed/advies van mijn familie.   

 Afsluiten - Omdat je informatica vroeg kunt afsluiten 

 Profielmatch - Het past goed bij mijn profiel 

 Extra vak - Ik heb het gekozen als extra vak 

 Geen - Geen reden aangegeven 

 Overig - De verzameling van argumenten met een frequentie van 1. 

 

24% van de leerlingen heeft het vak informatica gekozen vanwege de interesses voor het vak. 18% koos voor 

informatica om iets met computers te doen. 17% moest het vak kiezen omdat er geen betere oplossing was.  
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7 Conclusies & discussie 

7.1 Een gedifferentieerd informaticastelsel 
Alvorens we antwoord kunnen geven op de hoofdvraag zullen we allereerst antwoord verschaffen op de twee 

deelvragen, waarvan de eerste luidt: “Hoe ziet een optimaal gedifferentieerd informaticastelsel eruit?”. De 

docentenenquête is zodanig opgesteld dat uit de resultaten het antwoord kan worden gedestilleerd.  

De meerderheid (78%) van de docenten ziet het liefst dat het vak informatica in twee varianten wordt gesplitst. 

Een kleine minderheid (16%) ziet liever drie varianten en 6% ziet het liefst vier varianten [Vraag 6].  

Een gedifferentieerd informaticastelsel met twee varianten, Informatica A en B voor het gemak, komt terug in 

de vraag waarin om argumenten te geven voor invoering van een dergelijk stelsel. Hierin geeft 21% aan hier 

voor te zijn om een Alpha- en een Bètastroming te creëren. Meest genoemde argument de tegemoetkoming 

aan de leerling waardoor verschillende specifieke uiteenlopende interesses een plek krijgen door deze 

differentiatie [Vraag 4]. 

Alvorens er gedifferentieerd kan worden, zal het assortiment aan subdomeinen, als het aan de docenten ligt 

aangepast moeten worden. Met respectievelijk 53%, 50%, 45% en 43% van de stemmen moeten volgens de 

docenten de subdomeinen Organisatie, Studie en Beroepsomgeving, Individu en Projectmanagement het veld 

ruimen. [Vraag 5a].  In [Tabel 4] kunnen we niet stellen dat bijvoorbeeld Domein B bij docenten het minst 

impopulair is, omdat de vraagstelling zich specifiek richtte op subdomeinen. We kunnen wel stellen dat 

bijvoorbeeld gemiddeld genomen de subdomeinen binnen Domein B (bijvoorbeeld) relatief weinig genoemd 

worden voor verwijdering uit het curriculum.  

Met 43% van de stemmen voor Domein D en 34% van de stemmen voor domein A geven docenten 

aan,weliswaar indirect, deze domeinen uit het curriculum te willen halen.   

Als alternatief voor het verdwijnen van deze subdomeinen wordt met 22% van de stemmen een subdomein 

voorgesteld waarin het web/internet en al zijn standaarden en technieken centraal staat. Andere minder 

genoemde alternatieven zijn Security (12%), Kunstmatige Intelligentie (10%) en Theoretische Informatica (10%) 

[Vraag 5b].  

In de kolom ‘Informatica A’ van [Tabel 10] staan de percentages van de stemmen die aangeven de betreffende 

subdomein te willen plaatsen in het minder technische Informatica A. Ditzelfde geldt voor ‘Informatica B’. De 

derde kolom is later toegevoegd om de onenigheid (klein verschil)  of juist consensus (groot verschil) over de 

verdeling in kaart te brengen.  

Over de bovenste subdomeinen is het verschil en dus de consensus het duidelijkst. Dit betekent dat de 

betreffende subdomein overduidelijk in één van de informaticavarianten thuis hoort.  

Over de onderste subdomeinen zijn de meningen van de docenten verdeeld waardoor deze subdomeinen niet 

duidelijk op één variant leunen. Dat kan betekenen dat de docenten vinden dat de betreffende subdomeinen in 

beide varianten moeten zitten of dat er een grote verdeeldheid is betreffende de variantkeuze beschouwd. 

Verder zien  we in deze tabel duidelijk de Alpha- en Bètascheiding terugkomen wat de voorgaande resultaten 

bevestigt. 

We zien dat veel A-subdomeinen in [Tabel 11] Informatica A ingedeeld wordt. Veel A- en C-subdomeinen 

worden vaak in informatica B ingedeeld. Over de enige D-subdomein zijn de meningen verdeeld. Dit is duidelijk 

zichtbaar in de kolom ‘verschil’.  

7.2 De wenselijkheid van een gedifferentieerd informaticastelsel 
De wenselijkheid is zowel onderzocht onder de docenten als onder de leerlingen. Bij de docenten zagen we in 

[Figuur 5] dat 58% van de docenten het eens was of geheel mee eens met de opsplitsing van het vak. 

Tegenover een minderheid van 18% die het oneens of geheel mee ons was concluderen we dat een 

meerderheid van de docenten voorstander is.  

De leerlingen zijn duidelijk verdeeld in [Figuur 17]. Ruim  één derde van de leerlingen (32%) vindt het opsplitsen 

een slecht idee, waarbij 39% van de leerlingen het een goed idee vindt. 29% heeft hier geen mening over.  
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De meeste argumenten die tegen de invoering worden gegeven hebben met name een praktische insteek. Ze 

zijn vaak beredeneerd vanuit de docent en zelden vanuit de leerling zoals dat de kleine klasgroottes, de 

oplopende kosten van de opsplitsing en de toenemende versnippering. Er wordt geen melding gemaakt van de 

verslechtering van de kwaliteit van het onderwijs of dat de invoering ten koste gaat van de leerlingen [Tabel 3]. 

De argumenten vóór laten wel duidelijk argumenten zien die vanuit de leerling beredeneerd zijn. [Tabel 2] laat 

veel voordelen zien voor de leerlingen. 26% van de docenten geeft aan de dat splitsing ten goede komt van de 

interesses van de leerlingen. Dit zien we ook terug bij de leerlingen zelf. Als de leerlingen zouden moeten 

kiezen voor een informaticavariant dan zal voor 66% van de leerlingen het vak beter aansluiten bij hun 

interesses [Figuur 21]. Dat is te verklaren. De leerlingen van de profielen C&M en E&M kiezen duidelijk (73%) 

voor de ‘Informatica en Maatschappij’-variant en de leerlingen van de profielen N&T en N&G kiezen ook 

duidelijk voor de ‘Informatica en Techniek’-variant (87%) [Figuur 20].Het belangrijkste argument (24%) van 

leerlingen om voor het vak informatica te kiezen is vanwege hun interesse. Dat verklaart waarom een opdeling 

beter aansluit op hun interesses.  

 

7.3 Onderzoeksvraag 
Nu komen we terug op de onderzoeksvraag: 

“Wat is de wenselijkheid van het invoeren van een gedifferentieerd informaticastelsel in het middelbaar 

onderwijs?”  

 

In [Paragraaf 7.1] is de opzet te zien van een informaticastelsel dat opgedeeld is in twee varianten: Informatica 

A en Informatica B. Daar waar de docenten graag een opsplitsing zien tussen Alpha en Bèta, zien de leerlingen 

de varianten  ‘Informatica en Maatschappij’ en ‘Informatica en Techniek’ wel zitten.  Dit alles komt ten goede 

van de interesses van de leerlingen. Daar zijn zowel de leerlingen als de docenten het mee eens. Op het 

ogenblik zijn er nog wel praktische bezwaren, echter zal de politiek de voor- en tegenargumenten tegen elkaar 

op moeten wegen.  

 

Er is dus duidelijk animo voor een gedifferentieerd informaticastelsel onder zowel leerlingen als docenten. De 

invulling van deze opdeling komt in dit onderzoek duidelijk naar voren. Er wordt wel getwijfeld over de 

praktische haalbaarheid van de invoering. Al met al komt het ten goede van de leerlingen.  

 

7.4 Discussie 
In de opzet van het onderzoek is bewust gekozen om de wenselijkheid van een specifieke oplossing te toetsen 

in plaats van de huidige problematiek onder de loop te nemen. In dit onderzoek hebben we dus een specifieke 

oplossing voorgeschoteld en de wenselijkheid daarvan getoetst. In deze oplossing zat een impliciete hypothese: 

dat de wenselijkheid onder de docenten en leerlingen grotendeels aanwezig was. Dit onderzoek wilde enkel en 

alleen onderzoek of de hypothese klopte. Uit de resultaten blijkt dat  ruim de helft van de docenten en ruim 

tweederde van de leerlingen hier positief tegenover staat. Is hiermee de hypothese bevestigd?  Voor een 

gedeelte wel. De resultaten geven een duidelijke voorkeur. Er is echter ook tegenstand. Als we echter kijken 

naar de achtergronden van deze tegenstand dan rechtvaardigt dat voor een deel de gekozen opzet van dit 

onderzoek, namelijk het vermijden van het onderzoeken naar de huidige problematiek waar al genoeg over 

geschreven en gezegd is. De gegeven tegenargumenten zijn alle terug te vinden in eerder genoemde 

onderzoeken.  

Moet het vak informatica nu opgesplitst worden?  Dat nog zeker niet. Het vak is te jong en is er in de huidige 

stat nog niet klaar voor. Uit de resultaten komen enkele belangrijke bezwaren naar voren waar hard aan 

gewerkt zal moeten worden (waaronder leerlingenwerving). Aan de andere kant kan met ook stellen dat deze 

bezwaren automatisch vervallen ná de invoering (meer leerlingen door interessanter aanbod). Het vergt in 

ieder geval nader onderzoek. Het belangrijkste is nu dat er een oplossing voor handen ligt waar men voor lijkt 

te zijn. In een tijd van verdeeldheid binnen de informaticasector lijkt dat een klein wondertje.   
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8 Evaluatie, aanbevelingen en suggesties 

8.1 Evaluatie 
Zoals in het voorwoord werd opgemerkt heeft het onderzoek een lange periode bestreken. Dit heeft gelukkig 

geen negatieve impact gehad op de kwaliteit of de kwantiteit van het onderzoek. Het onderzoek had een 

langzame start en een snelle eindsprint. Op wat disciplineproblemen na in het begin kan de voortgang van het 

onderzoek als langzaam maar gestaag bestempeld worden. Gelukkig had ik in korte tijd veel respondenten 

waardoor het onderzoek niet vertraagd werd. Het vinden van geschikte literatuur was echter wel 

problematisch; er is niet veel geschreven over informatica-curriculi in het buitenland. Desalniettemin hoop ik 

dat dit onderzoek een nieuw proces in gang zet.  

8.2 Aanbevelingen en suggesties 
 In dit onderzoek was er onvoldoende tijd om een uitgebreide statistische analyse te doen. Hieruit 

kunnen zeer relevante resultaten voortvloeien. 

 De resultaten geven weer dat er veel mis is met het huidige informaticastelsel, maar dat er geen 

oplossingen voor handen liggen. Dit zou nader onderzocht moeten worden.  

 Met relatief grote informaticaklassen zou geëxperimenteerd moeten worden met twee informatica-

varianten om zo de resultaten van dit onderzoek te toetsen.  

 Dit onderzoek heeft laten zien dat er een duidelijke verdeling is tussen de twee informatica-varianten. 

Hoe deze precies eruit zal moeten zien is vaag. Dit zal in nader onderzoek verder geconcretiseerd 

moeten worden.  
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10 Bijlagen 

10.1 Docentenenquête 

Vraag 1: Ik ben .... 

 Informatica-leraar 

 Informatica-leraar in opleiding 

 Informatica-didacticus 

 Anders 

 

Vraag 2: Hoe staat u tegenover gedifferentieerd informatica-onderwijs? 

 Geheel mee oneens 

 Mee oneens 

 Geen mening/neutraal 

 Mee eens 

 Geheel mee eens 

 

Vraag 3: Geef zo mogelijk 2 argumenten waarom een gedifferentieerd informaticastelsel volgens u niet 

ingevoerd moet worden 

 - 

 - 

 

Vraag 4: Geef zo mogelijk 2 argumenten waarom een gedifferentieerd informaticastelsel volgens u wel 

ingevoerd moet worden 

 - 

 - 

 

Vraag 5A: Stel, uit het huidige curriculum zouden enkele subdomeinen moeten verdwijnen. Welke van de 

onderstaande subdomeinen komen volgens u dan daarvoor in aanmerking? 

 A1 Wetenschap en technologie 

 A2 Maatschappij 

 A3 Studie en beroepsomgeving 

 A4 Individu 

 B1 Gegevensrepresentatie in een computer 

 B2 Hardware 

 B3 Software 

 B4 Organisatie 

 C1 Communicatie en netwerken 

 C2 Besturingssystemen 

 C3 Systemen in de praktijk 

 C4 Informatiesysteemontwikkeling 

 C5 Informatiestromen 

 C6 Informatieanalyse 

 C7 Relationele databases 

 C8 Interactie mens-machine 

 C9 Systeemontwikkeltraject 

 D10Projectmanagement 
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Vraag 5B: Stel, het huidige curriculum laat het toe om met subdomeinen uitgebreid te worden.  Welke nieuwe 

subdomeinen komen volgens u dan daarvoor in aanmerking? 

 - 

 

 

Vraag 6: Stel, volgend schooljaar wordt informatica landelijk gedifferentieerd. Hoeveel differentiaties ziet u het 

liefst binnen informatica na deze invoering? 

 2 differentiaties (Informatica A & B) 

 3 differentiaties (Informatica A, B & C) 

 4 differentiaties (Informatica A, B, C & D) 

 

Vraag 6b: Hoe vaak bent u in staat om in  informaticalesmateriaal de verschillende subdomeinen te 

herkennen? 

 Nooit 

 Soms 

 Gemiddeld 

 Vaak 

 Altijd 

 

Vraag 7(A,B,C,D) Welke subdomeinen zou u in Informatica (A,B,C,D) plaatsen? 

 A1 Wetenschap en technologie 

 A2 Maatschappij 

 A3 Studie en beroepsomgeving 

 A4 Individu 

 B1 Gegevensrepresentatie in een computer 

 B2 Hardware 

 B3 Software 

 B4 Organisatie 

 C1 Communicatie en netwerken 

 C2 Besturingssystemen 

 C3 Systemen in de praktijk 

 C4 Informatiesysteemontwikkeling 

 C5 Informatiestromen 

 C6 Informatieanalyse 

 C7 Relationele databases 

 C8 Interactie mens-machine 

 C9 Systeemontwikkeltraject 

 D10Projectmanagement 

 

Extra subdomeinen 

(U kunt hieronder extra subdomeinen toevoegen) 

 - 
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10.2 Leerlingenenquete 

Vraag 1: Ik zit in klas ... 

 HAVO 4 

 HAVO 5 

 VWO 4 

 VWO 5 

 VWO 6 

 

Vraag 2: Ik heb profiel: 

 C&M 

 E&M 

 N&G 

 N&T 

 

Vraag 3: Informatica is bij mij ... 

 Een keuzevak 

 Een profielkeuzevak 

 

Vraag 4: In hoeverre sluit Informatica aan op jouw interesses? 

 Niet 

 Beetje 

 Gemiddeld 

 Goed 

 Helemaal 

 

Vraag 5a: Wat vindt je van het idee om het vak Informatica in de toekomst op te splitsen in Informatica en 

Maatschappij en Informatica en Techniek?  

 Slecht idee 

 Geen mening 

 Goed idee 

 

Vraag 5b: Stel: in het 3e leerjaar jou werd gevraagd om een keuze te maken tussen deze twee varianten? Voor 

welke variant zou jij dan gekozen hebben? 

 Informatica en Maatschappij 

 Informatica en Techniek 

 

Vraag 5c: Stel: je zou moeten kiezen tussen de twee varianten, zou het dan beter aansluiten op jouw 

interesses? 

 Ja 

 Nee 

 

Vraag 6: Wat was voor jou de belangrijkste reden om voor het vak informatica te kiezen? 

 Ja 

 Nee 
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10.3 Vervolgresultaten docentenenquête 

10.3.1 Vraag 7a 

 

Welke subdomeinen zou u in Informatica A plaatsen? 

Informatica A 

C8 Interactie mens-machine 88% 

A2 Maatschappij 75% 

A3 Studie en beroepsomgeving 63% 

A1 Wetenschap en technologie 50% 

B4 Organisatie 50% 

D10Projectmanagement 50% 

A4 Individu 38% 

B1 Gegevensrepresentatie in een computer 38% 

B3 Software 38% 

C4 Informatiesysteemontwikkeling 38% 

C5 Informatiestromen 38% 

C9 Systeemontwikkeltraject 38% 

B2 Hardware 25% 

C3 Systemen in de praktijk 25% 

C6 Informatieanalyse 25% 

C1 Communicatie en netwerken 13% 

C7 Relationele databases 13% 

C2 Besturingssystemen 0% 

[n=8] 

 

10.3.2 Vraag 7b 

 

Welke subdomeinen zou u in Informatica B plaatsen? 

Informatica B  

C3 Systemen in de praktijk 75% 

B3 Software 63% 

D10Projectmanagement 63% 

A1 Wetenschap en technologie 50% 

C2 Besturingssystemen 50% 

C4 Informatiesysteemontwikkeling 50% 

C5 Informatiestromen 50% 

B2 Hardware 38% 

B4 Organisatie 38% 

C1 Communicatie en netwerken 38% 

A2 Maatschappij 25% 

A3 Studie en beroepsomgeving 25% 

C7 Relationele databases 25% 

C9 Systeemontwikkeltraject 25% 

A4 Individu 13% 

B1 Gegevensrepresentatie in een 
computer 

13% 

C6 Informatieanalyse 13% 

C8 Interactie mens-machine 13% 

[n=8] 
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10.3.3 Vraag 7c 

 

Welke subdomeinen zou u in Informatica C plaatsen? 

Informatica C 

 
C9 Systeemontwikkeltraject 

88% 

C7 Relationele databases 75% 

D10Projectmanagement 63% 

A1 Wetenschap en technologie 50% 

C1 Communicatie en netwerken 50% 

C2 Besturingssystemen 50% 

C3 Systemen in de praktijk 50% 

C4 Informatiesysteemontwikkeling 50% 

C6 Informatieanalyse 50% 

C5 Informatiestromen 38% 

C8 Interactie mens-machine 38% 

A2 Maatschappij 25% 

A3 Studie en beroepsomgeving 25% 

A4 Individu 25% 

B1 Gegevensrepresentatie in een computer 25% 

B2 Hardware 25% 

B3 Software 25% 

B4 Organisatie 25% 

[n=8] 

 

10.3.4 Vraag 7 extra: 

 

U kunt hieronder extra subdomeinen toevoegen 

Toelichting: 

De respons was laag (n=2). Zodoende kunnen er geen relevante resultaten worden getoond.  


