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AANSPREEKPUNTEN binnen INFORMATICA-Actief 

 
INFORMATICA-Actief is na de 

start in 2007 fors gegroeid. 

Deze cursus maken ongeveer 

85 scholen, 115 docenten en 

7650 leerlingen gebruik van 

de digitale leeromgeving. 

De hosting en technische 

ondersteuning is inmiddels 

uitbesteed. 

Daarnaast is besloten om het 

aantal aanspreekpunten 

vanaf 1 januari 2010 uit te 

breiden tot drie personen: 

 

Administrator van de digitale leeromgeving van INFORMATICA-Actief is Pieter 

Vorstenbosch. 

Email: pieter.vorstenbosch@kpnplanet.nl 

Pieter is het aanspreekpunt voor bijdragen voor de docentenkamer, zoals antwoorden, 

PP-presentaties, bruikbare software, enz.  

Daarnaast beheert Pieter ook alle leerling/docentaccounts en alle klaslokalen van de 

verschillende scholen. 

Bij technische vragen/problemen kunt u als eerste contact opnemen met Pieter. 

 

Eindredacteur van het lesmateriaal binnen de digitale leeromgeving is Paul Bergervoet. 

Email: pbergerv@xs4all.nl 

Paul is het aanspreekpunt bij inhoudelijke of tekstuele opmerkingen over de inhoud van 

het lesmateriaal. 

 

De financiële administratie wordt verzorgt door Kees Hommel. 

Email: keeshommel@planet.nl 

Kees is het aanspreekpunt bij vragen over facturen e.d. 

Daarnaast neemt Kees, bij afwezigheid van Pieter, de taak als administrator waar. 

 

KENNISMAKINGS-accounts 
 

Docenten/scholen, die overwegen om met ingang van de cursus 2010-2011 te starten 

met de digitale leeromgeving van INFORMATICA-Actief, kunnen via de website een  

kennismakingsaccount aanvragen: 

 

www.informatica-actief.nl/index.php?pagina=aktie  

 

Met de kennismakingsaccount kunt u gedurende een aantal weken kosteloos rondkijken 

in de digitale leeromgeving. 
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Digitale studiewijzers 
 

INFORMATICA-Actief maakt voor het beschikbaar stellen van het digitale lesmateriaal 

gebruik van MOODLE. 

Binnen MOODLE kun je de ‘eigen’ klaslokalen het ‘Weekformat’ geven met 52 weken. 

 

 

Deze 52 weken kun je vervolgens inrichten als digitale studiewijzer voor je leerlingen. 

Met links naar het lesmateriaal, toetsen, inleveropdrachten, enz. 

Bij de start van een nieuw cursusjaar hoef je dan alleen de startdatum van het 

cursusjaar te wijzigen, en je studiewijzer staat al weer klaar.  

 

 

Tip: Epic Games 
 

Epic Games heeft zijn 

development kit van Unreal 

Tournament opengezet voor 

het onderwijs. 

 

Deze kan worden 

gedownload via: 

 

www.udk.com. 

 

Via  

 

www.udn.epicgames.com  

 

zijn vele uren videotutorials 

beschikbaar. 
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Nieuwe multimedia 
 

INFORMATICA-Actief laat ieder jaar 

nieuwe multimedia ontwikkelen door 

studenten van de Hogeschool 

Arnhem en Nijmegen. 

 

Dit cursusjaar is multimedia 

toegevoegd bij: 

 

 H1: medische 
beeldbewerking. 

 H2: protocollen en 
computercriminaliteit. 

 H3: biometrie. 
 H4: functies van het OS.  

 

 

 

 

 

 

BTW-tarief digitaal lesmateriaal omlaag! 
 

Met ingang van 1 januari 2010 is het BTW-tarief voor digitaal lesmateriaal verlaagd van 

19% naar 6%. De digitale lesmethode van INFORMATICA-Actief wordt door deze BTW 

verlaging fors goedkoper. 

 

Voor de cursus 2009-2010 bedroeg de prijs van een leerlingaccount € 20,83 (€ 17,50 + 

19% BTW).  

M.i.v. de cursus 2010-2011 wordt de prijs van een leerlingaccount € 18,55 (€ 17,50 + 

6% BTW). 

 

 

 


