
Nascholing Informatica Amsterdam 2012-2013
 
Het Steunpunt Informatica (its academy Amsterdam) organiseert in het seizoen 2012-1013 een 
viertal nascholingsbijeenkomsten voor VO-docenten Informatica. De bijeenkomsten worden 
gehouden aan de Universteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, op de donderdagen 27 
september, 13 december, 7 maart, en 30 mei, steeds van 16:00-20:00 uur.
 
De eerste bijeenkomst vindt plaats aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Het thema van deze 
bijeenkomst is “Inleiding programmeren in Javascript”. In deze eerste bijeenkomst gaan we in 
op de rol die Javascript vervult in het web, zowel in de browser als aan de kant van de server. 
Daarna gaan we verder in op het gebruik van functies in Javascript, één van de centrale en 
bijzondere aspecten van de taal. Naast de theorie zal er ook ruim gelegenheid zijn om hiermee 
praktisch aan de slag te gaan. Docenten die hierdoor de smaak te pakken gekregen kunnen 
een vervolgcursus via het web volgen, met de nodige ondersteuning.
 
Zowel aan de bijeenkomst als aan de cursus zijn kosten verbonden:

● deelname aan de nascholingsbijeenkomsten: 50 euro per dag
● deelname aan de Javascript-vervolgcursus, eerste deel, 10 weken: 100 euro

○ deze cursus is via het web te volgen, met begeleiding op afstand
○ mogelijk wordt na de tweede nascholingsbijeenkomst een vervolg hierop 

gegeven.
 

Docenten die nog intensiever met programmeren in Javascript aan de slag willen kunnen 
zich aanmelden voor een Docent Ontwikkel Team over dit onderwerp. In 8 bijeenkomsten 
van 4 uur, aangevuld met 32 uur huiswerk met begeleiding via het web, wordt lesmateriaal 
over dit thema ontwikkeld dat door de deelnemers en hun collega’s gebruikt kan worden. De 
nascholingsbijeenkomsten van 27 september en 13 december maken deel uit van deze 8 DOT-
bijeenkomsten.

● De kosten voor deelname aan het Docent Ontwikkel Team zijn 800 Euro in totaal, 
inclusief de genoemde vier nascholingsbijeenkomsten.

 
Docenten die interesse voor deze bijeenkomst(en) hebben kunnen een aanmeldingsformulier 
aanvragen bij de steunpunt coördinator, Eelco Dijkstra, eelco@infvo.com.
 

mailto:eelco@infvo.com
mailto:eelco@infvo.com
mailto:eelco@infvo.com
mailto:eelco@infvo.com
mailto:eelco@infvo.com

