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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



o Geef je (deels) al les uit het nieuwe examenprogramma?

o Al eerder een evenement hierover bijgewoond?

o Wat is je belangrijkste interesse?

Voorstellen



o Introductie

o Welke benadering kiest het examenprogramma?

o Wat is er anders / nieuw in domein C?

o Informatie en data: inhoud en ideeën

o Standaardrepresentaties: inhoud en ideeën

Programma



o Rapport van Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (2013)

• Alarmerende situatie: NL raakt achterop

o Informatica sinds 1995 nauwelijks aangepast

• Het programma is “onder de maat” en “uit de tijd”

o Leerlingen zijn veel te weinig digitaal geletterd

Waarom een nieuw examenprogramma?



o Een verplicht onderbouwvak voor digitale geletterdheid

o Een grondige vernieuwing van het vak informatica in de bovenbouw

Belangrijkste aanbevelingen



Het nieuwe examenprogramma informatica bovenbouw 
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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 In nauw overleg met SLO

o Redacteur, grafisch bureau en programmeurs

o Grote groep 3i referenten (11 personen)

o Praktijktest door 3i Early Adopters (17 personen)

Hoe is ons lesmateriaal gemaakt?



o Domein D is erg beperkt in examenprogramma

o Grote projecten ontbreken nog

o Feedback op vragen voor leerlingen in de online omgeving

Feedback n.a.v. vorig curusjaar



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



o Relevanter

o Leuker

o Veel enthousiasme

o Veel vraag naar ondersteuning

Ervaringen



o Uitgebreid docentenmateriaal

o Toetsenbank en beoordelingsrubrics

o Verantwoording niveau en SLU

o Ideeën voor PTA

o Workshops

Ondersteuning



o Fundament-online.nl

o Oude en nieuwe lesmateriaal beschikbaar

o Proefabonnement

Nieuwe omgeving



Domein C

Informatie



C. Informatie
C1-2: Informatie en data: van informatiekwaliteit tot big data
C4: Standaardrepresentaties: van een afbeelding naar enen en nullen
C5: Gestructureerde data: werken met databases en SQL

Domein C. Informatie



o Informatie

o Dataverwerking

o Gestructureerde data

o Big data

C1-2: Informatie en data



o Databasemanagementsystemen

o Webservices

Gestructureerde data



Databasemanagementsystemen



Relationele database



Webservices



Webservice buienradar.nl – ruwe data 



Webservice buienradar – in de methode

Paragraaf 3.3

Vragen



Webservice buienradar.nl – implementatie



o Gebruik dit HTML document: www.3iblog.nl/weer.html

o Bewerk / voeg hier andere informatie aan toe, bijvoorbeeld de text van 

het weerbericht

• Gebruik: https://json.buienradar.nl

o Uitdaging? Kun je ook de live temperatuur van ‘de Bilt’ (#4) weergeven?

Webservice buienradar.nl – hands on!



Bigdata



Data-analyse



o Bits en bytes

o Kleurmodellen

o Beeld en geluid

o Datacompressie

C4: Standaardrepresentaties



Bits en bytes



Kleurmodellen



Beeld en geluid



Datacompressie



o Basis SQL

o Structuur van een db

o Verder met SQL

C5: SQL

Alle ontbijtproducten die minder dan 2 euro kosten:

SELECT *
FROM product
WHERE categorie_id = 4

AND prijs < 2



Basis SQL



o Sleutels

o Relaties

o ERD

Structuur van een database



Verder met SQL



o Bekijk ons online materiaal

o Volg workshops van Instruct: 3iblog.nl

o Volg alle ontwikkelingen op: 3iblog.nl

o Neem een boek mee!

Ter afsluiting

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

