
Delft voor Docenten Bijeenkomst informatica 

 

Op donderdag 24 januari 2013 wordt in het kader van Delft voor Docenten (DvD) een 

programma voor informatica-docenten georganiseerd. De kosten zijn slechts 25 euro, dankzij 

een bijdrage vanuit het Computer Science for High Schools fonds van Google. Het thema 

voor deze bijeenkomst is projecten en methodieken. 

 

Het eindproject vormt een onderdeel van het vak informatica op de middelbare school. Maar 

hoe kun je dit eigenlijk het beste vormgeven? En welke softwareontwikkelmethodiek past 

daarbij? Veel docenten worstelen met deze en meer vragen. Tijdens deze DvD bijeenkomst 

gaan we daar op in.  

 

In het eerste deel zal Rini van Solingen samen met Willy Wijnands een presentatie houden 

over Scrum: een ‘agile’ ontwikkelmethodiek die de laatste tijd veel aan populariteit heeft 

gewonnen. Scrum is echter ook inzetbaar in de klas. 

Rini van Solingen is docent aan de TU Delft en schrijver van onder meer het boekje: De 

kracht van Scrum. Willy Wijnands is betrokken bij eduscrum.nl: een bewerking van Scrum 

voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.  

 

Na het diner zullen enkele docenten informatica uit het middelbare onderwijs hun aanpak en 

ervaringen met u delen. Hoe geven zij het eindproject in HAVO en VWO vorm? Maken ze 

gebruik van een specifieke methodiek? Welke succeservaringen hebben zij? Tegen welke 

problemen lopen zij aan?  

 

Tijdens het diner zal er natuurlijk voldoende tijd zijn om bij te praten met uw vakgenoten. Het 

programma vindt u hieronder.  

 

U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 18 januari via de volgende link: 

http://www.thesistools.com/web/?id=293141 

 

Programma 

 

15.30 – 16.00     Ontvangst met koffie en thee 

 

16.00 – 16.10     Opening DvD informatica-bijeenkomst door Martin Bruggink 

 

16:10 – 17.30     Scrum door Rini van Solingen en Willy Wijnands 

 

17.30 – 18:30     Diner 

 

18.30 – 19.30     Docenten over hun ervaringen 

 

19.30 – 20.00     Discussie: hoe geef je het eindproject vorm? 

 

De laatste DvD bijeenkomst voor dit schooljaar is:  

 Donderdag 18 april 2013 over de lesmodule: ontwikkelen van mobiele apps. 

http://www.thesistools.com/web/?id=293141

