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DÉ METHODE VOOR INFORMATICA
Fundament Informatica is de meest gebruikte methode voor het vak

informatica in de bovenbouw van havo en vwo. De inhoud is afgestemd op

het examenprogramma 2019. Daarom Fundament:

• Sluit aan op het examenprogramma van 2019;

• Gebruiksvriendelijke online leeromgeving;

• Veel instructie met video’s en afbeeldingen;

• Verschillende vraagtypen met feedback;

• Mogelijkheden voor differentiatie en verdieping;

• Uitgebreide ondersteuning voor docenten;

• Diverse didactische werkvormen:

• Theoriegericht

• Praktijkgericht

• Projectgericht

Regelmatig worden onderdelen van de methode vernieuwd of aangevuld. De

ontwikkelingen staan nooit stil. Voor 2021 staat een grotere update gepland.

In augustus 2021 is deze gereed.

In de online leeromgeving van Fundament worden een groot aantal

vraagtypen gebruikt. Er wordt veel gebruik gemaakt van instructievideo’s en

interactieve elementen. Het werken met deze leeromgeving is intuïtief, zowel

voor de leerling als voor de docent. De leerling krijgt bij de vragen

automatisch feedback op de gegeven antwoorden. 

Kenmerken online leeromgeving:

• Het lesmateriaal bestaat uit korte teksten met vragen en opdrachten;

• Er is een didactische lijn met gestapelde uitleg;

• Extra ondersteuning met video’s, animaties, interactieve elementen en

afbeeldingen;

• De leerstof kan zowel klassikaal als zelfstandig doorgewerkt worden.
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ONLINE LEEROMGEVING
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Met ingang van schooljaar 2019-2020 is er een nieuw examenprogramma ingevoerd. De tekst van het volledige

examenprogramma kun je op de website van SLO downloaden. Het gehele examenprogramma bestaat uit een

kernprogramma (6 domeinen) en keuzethema’s (12 domeinen). De omvang is voor havo en vwo verschillend:

• Havo, 320 uur: kernprogramma 200 uur, keuzethema’s 120 uur

• Vwo, 440 uur: kernprogramma 200 uur, keuzethema’s 240 uur

Bovenstaand schema is een uitwerking van het examenprogramma. Hierin is aangegeven welke

domeinen behandeld moeten worden. Je kunt ook zien bij welke profielen er aansluiting is. 

(Dit overzicht is kosteloos in postervorm (A1) of digitaal bij ons aan te vragen, zie pagina 9 van dit document.)

EXAMENPROGRAMMA
INFORMATICA 2019



KERNPROGRAMMA
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KEUZETHEMA'S

Het kernprogramma geldt voor alle leerlingen en is

opgedeeld in zes domeinen. Domein A bestaat uit grote

opdrachten en projecten. De domeinen B t/m F

bevatten theorie en opdrachten. Hiernaast staat een

korte beschrijving van alle domeinen van het

kernprogramma.

De ontwikkeling van lesmateriaal voor de keuzethema’s

is een taak van de SLO. Instruct heeft er desondanks

ook voor gekozen om zelf lesmateriaal voor de

keuzethema’s te ontwikkelen. De keuzethema’s van het

SLO zijn/komen ook in onze leeromgeving beschikbaar.

De volgende eigen ontwikkelde keuzethema’s zijn op dit

moment in Fundament beschikbaar:

Vaardigheden

Bestaat uit projecten om opgedane kennis en vaardigheden op een

praktische manier toe te passen. Domein A bevat grote, domein

overstijgende opdrachten.

Domein A

Grondslagen

Algoritmen - denken over problemen en oplossingen

Datastructuren - slimme manieren om gegevens op te slaan

Eindige automaten - structuur aanbrengen en de basis van de computer

Grammatica - over talen en vertalen

Bevat nieuwe en abstracte onderwerpen zoals:

Domein B

Informatie

Informatie en data - van informatiekwaliteit tot big data

Standaardrepresentaties - van een afbeelding naar enen en nullen

Gestructureerde data - werken met databases en SQL

Bevat drie thema’s rondom informatie:

Domein C

EXAMENPROGRAMMA

Domein H: Databases

Domein I: Cognitive computing (A.I.)

Domein J: Programmeerparadigma’s (gelieerd aan C#)

Domein L: Netwerken

Domein N: Security (eind 2021 beschikbaar)

Programmeren

Hier worden basis programmeervaardigheden aangeleerd. De leerstof vormt

de basis voor onder andere opdrachten uit domein A en keuzedomein J. De

aangeboden programmeertalen zijn Python, C# en PHP7 (vanaf september

’21 PHP8).

Domein D

Architectuur

Dit domein gaat in op hardware, software en netwerken. Een belangrijk

onderwerp in dit domein is security. Er worden technische risico’s en

maatregelen besproken.

Domein E

Interactie

Hier besteden we aandacht aan de maatschappelijke aspecten van

informatica, privacy en security. Ook is er aandacht voor design en usability:

het maken van een goed ontwerp voor een digitaal product.

Domein F
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LESPROGRAMMA

Het lesmateriaal is gestructureerd volgens de indeling van SLO. Het is aan te bevelen om zoveel mogelijk praktisch met

de lesstof te werken. Bij sommige domeinen ligt dat voor de hand: domein D (Programmeren) en subdomein C5 (SQL)

zijn daar goede voorbeelden van. Ook onderdelen met meer theorie kun je aan praktijkopdrachten koppelen,

bijvoorbeeld de domeinen B, C en E. Bij de theorie in deze domeinen staan veel praktische vragen en opdrachten.

Daarnaast adviseren we om ze te koppelen aan domein A (Vaardigheden). Onze aanbeveling is om in de vierde klas te

starten met (onderdelen van) de domeinen B t/m F en daaraan projecten uit domein A te koppelen. Er ontstaat dan een

mooie combinatie van theorie en praktijk. In de vijfde (en zesde) klas kun je de keuzethema’s behandelen. 

VEEL RUIMTE VOOR PRAKTIJK 
Instruct heeft in Fundament een gedetailleerd overzicht gemaakt van de mogelijkheden die je als docent hebt voor wat

betreft de invulling van het kernprogramma. De conclusie daarvan is: je hebt heel veel vrijheid! Het is geen enkel

probleem als je je lesprogramma (bijna) volledig wilt opbouwen uit praktijkopdrachten en projecten. En het is ook heel

goed mogelijk om de diepte in te gaan met interessante theorie en met leuke lesvormen. Binnen het examenprogramma

kun je diverse leerroutes maken en zijn er veel mogelijkheden tot verdieping en verbreding. Fundament biedt dat

allemaal. Het is wel belangrijk om per onderwerp goede keuzes te maken: alles doen is geen optie. 

WEGWIJS IN ALLE MOGELIJKHEDEN 
In de toelichting voorafgaand aan ieder subdomein in Fundament benoemen we onder andere de leerdoelen, de

voorkennis en de opbouw van de stof. Ook staan er handreikingen over de wijze van behandelen, de studielasturen en

de toetsing. In onze voorbeeld-PTA’s op het docentendashboard en op de 3iblog staan nog meer voorbeelden. Je kunt

dus op meerdere manieren met het programma omgaan. De verschillende werkwijzen zorgen ervoor dat je prima kunt

differentiëren.

STEL HEM ZELF SAMEN



Instruct werkt volgens het 3i-principe: Instruct Informatica Inspiratie,

oftewel 3i. Zo onderscheiden we:

3i TOPGROEP
Voor de ontwikkeling van Fundament werken we al jaren met een groep

ervaren docenten en andere vakspecialisten. Deze groep geeft reflectie

en feedback vanuit de lespraktijk.

3i INSPIRATIEDAG DIGITALE GELETTERDHEID EN INFORMATICA
Ieder jaar organiseert Instruct een inspiratiedag voor docenten. Tijdens

deze dag worden presentaties en workshops verzorgd. Het programma

bevat ook de feestelijke prijsuitreiking van de 3i Award.

3i AWARD
De 3i Award gaat jaarlijks naar het beste profielwerkstuk van havo en

vwo-leerlingen, waarin een belangrijke informatica- en ICT component

aanwezig is. Leerlingen kunnen zich daarvoor aanmelden. Zie 3i

award.nl. 

3i BLOG
Via de 3i Blog blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen, 

de methode en al onze activiteiten op het gebied van 

informatica. Zie 3iblog.nl.
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ONS 3i 
PRINCIPE
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Er is een ‘Big Brother’ functie om de voortgang van

leerlingen te monitoren.

Voor de docent zijn er ook PowerPoint presentaties,

antwoorden op veel gestelde vragen en

toetsen.

Het is mogelijk om eigen opdrachten in de leeromgeving

op te nemen. Dat kun je beschikbaar

stellen aan de leerlingen.

DOCENT
OMGEVING
Je hebt een docentlicentie nodig om toegang te krijgen

tot het docentendashboard. Daar kun je onder andere

naar de leeromgeving, antwoorden van leerlingen

bekijken, berichten sturen en groepen aanmaken.
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POSTERS
We hebben een poster ontwikkeld waarop het examenprogramma

is uitgewerkt. Er staat onder andere een korte uitleg van de

diverse domeinen op. De poster is zeer informatief, zowel voor de

leerling als voor de docent. Ideaal om in het klaslokaal op te

hangen. Ook is er een poster “Kies informatica” en “Doe mee en

win de 3i Award”.

WEBSITE
Om leerlingen te inspireren en te stimuleren om het vak

informatica te kiezen, heeft Instruct een webpagina

(instruct.nl/kiesinformatica) gemaakt. Op deze pagina vind je

het filmpje ‘Kies informatica’ waarin twee leerlingen uitleggen

waarom zij het vak hebben gekozen. Handig voor

informatieavonden!

Flyers
We hebben ook flyers voor de leerlingen gemaakt: de “3i

Award” flyer van pagina 7 en de “Kies Informatica” flyer die

hiernaast staat. Beide zijn bedoeld om aan leerlingen uit te

delen.

Decanen en docenten informatica kunnen de poster en flyers

kosteloos bij Instruct bestellen: stuur een e-mail naar

fundament@instruct.nl.

PROMOTIEMATERIAAL
INFORMATICA



Met name voor het mbo zijn onderdelen uit de online lesstof ook in

boekvorm uitgebracht.

HTML5 & WEBDESIGN
Dit boek gaat uitgebreid in op HTML5 en op het realiseren van een

goed webdesign. Dat is uniek, meestal is het één van beide! Door

middel van opdrachten wordt gewerkt aan het bouwen van een goede,

professionele website. Er wordt gewerkt volgens de laatste

ontwerpstandaarden voor het web.

✓ Het lesmateriaal onderscheidt zich door de unieke combinatie van

coderen en designen.

✓ Leerlingen leren stapsgewijs een ontwerp te maken en te realiseren.

✓ In de zomer van 2019 volledig geüpdatet.

PHP8 & MySQL
In dit boek worden de belangrijkste PHP-kenmerken en -statements

behandeld en wordt ingegaan op de combinatie van PHP en MySQL.

Leerlingen leren al snel leuke webapplicaties te bouwen.

✓ Leerlingen leren op een gestructureerde wijze werken met PHP.

✓ Er zijn veel voorbeelden in de vorm van codefragmenten en

screenshots.

✓ Dit boek is een doorontwikkeling van ons PHP7 en 

MySQL boek.

NB

• De inhoud van HTML5 & Webdesign en PHP8 & MySQL 

is via de licentie met de keuzethema’s beschikbaar in de 

online leeromgeving.
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BOEKEN



LEERLINGLICENTIES

PRIJZEN FUNDAMENT IS OPGEBOUWD
UIT DRIE COMPONENTEN. 

Fundament Informatica, 1 jarige leerling licenties:

Fundament, kernprogramma + keuzethema’s 978-90-460-0249-0 € 28,00

LEEROMGEVING

DOCENTOMGEVING

Per school is een leeromgeving nodig. Daarin staat het lesmateriaal. Een leeromgeving moet door Instruct 

aangemaakt worden. Als de leeromgeving definitief wordt, wordt eenmalig een vast bedrag berekend.

Per docent is een docentomgeving nodig om groepen/leerlingen aan te maken, toetsen beschikbaar te stellen,

antwoorden en resultaten van leerlingen te bekijken enzovoort.

Fundament Informatica, docentlicentie, per jaar Via Instruct € 75,00

�Een leeromgeving kan uitsluitend bij Instruct besteld worden met vermelding van naam, voorletter(s) en e-mailadres.

 Toegang tot de leeromgeving kan elk moment ingaan en geldt voor 12 maanden, daarna wordt het abonnement automatisch verlengd. 

 De opzegtermijn is 1 kalendermaand.

ABONNEMENTSVOORWAARDEN
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Fundament, kernprogramma 978-90-460-0848-5 € 21,00
Fundament, keuzethema’s 978-90-460-0849-2 € 14,00

Online bestellen via fundament-online.nl:

Leerling licentie, individueel, 1 jarig Via i-Deal € 28,00

Leerling licentie, groepsbestelling, 1 jarig Via Instruct € 28,00€ 23,52 -

Leeromgeving, per locatie, eenmalig Via Instruct € 200,00

BOEKEN
Fundament Programmeren, PHP8 & MySQL 978-90-460-0871-3 € 22,00

Fundament Programmeren, HTML5 & Webdesign  978-90-460-0740-2 € 22,00

1

1

In de licentie met de keuzethema’s zijn ook de twee programmeermodules (PHP8 & MySQL en HTML5 & Webdesign) beschikbaar.1

A.C. Gijssen

N. van Aken
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ONTMOET
ONS
TEAM

Ben je geïnteresseerd in Fundament

Informatica of één van de andere methodes

van Instruct? Wij helpen je graag verder.

In een vrijblijvend gesprek of tijdens een

online presentatie informeren we je over de

mogelijkheden.

Neem hiervoor rechtstreeks contact met ons

op of vul het formulier in op de website

instruct.nl.

H A F I D A  M A K I O U I
Sales Manager

M A R K  V A N  D E N  B O S
Adviseur

E N I S A  J A H I C
Adviseur

06-13461107 | hafida@instruct.nl

06-89971798 | mark@instruct.nl

06-89972305 | enisa@instruct.nl



IEDEREEN
DIGITAAL 
VAARDIG

Instruct Educatieve Uitgeverij heeft al ruim 30

jaar ervaring met het ontwikkelen van

lesmateriaal voor basisonderwijs, voortgezet

onderwijs, mbo en opleidingsinstituten.

Betrokken en enthousiaste werknemers van

Instruct ontwikkelen de producten in nauwe

samenwerking met docenten. Daarbij worden

de producten regelmatig aangepast en

verbeterd om een optimale bijdrage te kunnen

leveren aan het onderwijs. Instruct biedt

methoden voor digitale geletterdheid, social

media, taal en rekenen, computervaardigheid,

informatica/ICT en typevaardigheid.

         0172-650983

         instruct@instruct.nl

         instruct.nl

D I G I T - P O
primair onderwijs

D I G I T - V O
voortgezet onderwijs

D I G I T - U P D A T E R
docenten po en vo

D I G I T - M B O
middelbaar beroepsonderwijs

D I G I T - S T A R T
digitaal laaggeletterden
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