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Uitgeverij Instruct



o Digitale geletterdheid (nieuw)
• Informatievaardigheden

• ICT-basisvaardigheden

• Mediawijsheid

• Computational thinking

o Informatica
• Vanaf de start van het vak

• Nu weer geheel vernieuwd

Voorstellen - Instruct



Voorstellen – Team fundament



Volg alle ontwikkelingen op 3iblog.nl 



o Complete kernprogramma beschikbaar september 2018

o Start ontwikkeling projecten / keuzethema’s september 2018 

o Cursussen maart 2018 – juli 2019

Ons tijdpad



“Het nieuwe examenprogramma en ons materiaal zijn 

dé kans voor next-level informatica-onderwijs.”

Onze visie



o Volledig online

o Compleet en uitgebreid materiaal

o Veel differentiatiemogelijkheden

o Ondersteun altijd de docent in zijn didactische keuzes  

o Streef naar inclusiviteit

Uitgangspunten Instruct



o Afwisseling korte tekst – vragen en opdrachten

o Geen losse onderwerpen, meer gestapelde uitleg

o Veel visuele en interactieve elementen

o Sterke focus op feedback

o Differentiatie in lesmateriaal en projecten

Didactische opzet



Domein B

B4. Grammatica’s



“Het jongetje zag een man op zijn telefoon staan.”

Grammatica’s



“Het jongetje zag een man op zijn telefoon staan.”

o Het jongetje zag de afbeelding van een man op het scherm van zijn telefoon.
o Het jongetje zag de afbeelding van een staande man op het scherm van zijn 

telefoon.
o Het jongetje zag een man met zijn voeten bovenop zijn telefoon (die van het 

jongetje) staan.
o Het jongetje zag een man met zijn voeten bovenop zijn telefoon (die van de 

man) staan.

Grammatica’s



o Menselijke taal bestaat uit woorden en leestekens
o Grammatica is een verzameling regels over o.a. de juiste volgorde

o Ook in een programmeertaal vaste volgorde
• Onduidelijke of dubbelzinnige instructies niet uitvoerbaar!

Grammatica’s



Woorden benoemen



o Grammaticale regels noteren in de BNF vorm
o Eenvoudig voorbeeld: notatieregels voor berekeningen
• 2 x 3
• 4 – 2
• 8 ÷ 4

<berekening> ::= <getal> <operator> <getal>

Backus-Naurvorm



Woorden benoemen



o Bewijzen dat een berekening een berekening is

o Interactieve tool

Werken met grammatica’s



Werken met grammatica’s

Paragraaf 3.5

Vraag 1
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B1. Algoritmen



o Klassiek probleem: sorteren van speelkaarten

o Hoe kun je hier een goed
algoritme voor schrijven?

Algoritmen



Kaarten sorteren



o Verdeel-en-heers

o Scenario’s:
• Worst case

• Best case

Met de hand of met een computer?



Schematische weergave van een algoritme



Werken met grammatica’s

Bekijk / maak 
de vragen van

paragraaf 1.4



o Bekijk ons online materiaal

o Volg workshops van Instruct: 3iblog.nl

o Volg alle ontwikkelingen op: 3iblog.nl

o Haal het boek bij de stand

Ter afsluiting

https://www.3iblog.nl/
https://www.3iblog.nl/

