
 

P E R S B E R I C H T 

  

 
Woensdag 22 april 2015 was de jaarlijkse Informatica Inspiratiedag in het Wartburg College. 
Tijdens deze dag zijn er interessante presentaties en workshops gegeven en vond ook de 
feestelijke prijsuitreiking van de Instruct Informatica Prijs plaats. 

De dag is speciaal bedoeld voor docenten Informatica die Informatica doceren in de bovenbouw 

Havo/VWO. De uitreiking van de 3i Award is een vast onderdeel. Het niveau van de inzendingen voor 

de 3i Awards was dit jaar erg hoog. 

 

Voor de pauze was er een plenaire pitch door de genomineerde leerlingen. Daarna gingen de 

leerlingen naar een stand waar ze hun inzending uitgebreid presenteerden. Dat werd door de 

aanwezigen als zeer inspirerend ervaren.  

 

Eerste juryprijs VWO ging naar een tweetal leerlingen van het Wolfert Lyceum. Oordeel van de jury: 

“De Sudokuplotter is een heel mooi ontwerpproduct, waarbij zowel informatica als werktuigbouwkunde 

en natuurkunde terugkomen."  

 

Eerste juryprijs HAVO was voor 3 

leerlingen van het Cambreur 

College met hun PWS ‘Besturing 

d.m.v. de hersenen’. Juryoordeel: 

"Uitstekend opgebouwd en volledig 

PWS, met duidelijke hoofd en 

deelvragen en hypothese voor het 

onderzoek. Een mooi opgebouwde 

theoretische basis en daarna de 

stap naar de praktische uitvoering, 

conclusies en logboeken." 

 

Quincy Kools, leerling van het Newmancollege kreeg met zijn WUVVO tekstverwerker de publieksprijs 

HAVO. De winnaars van de publieksprijs VWO zijn 2 leerlingen van het Wartburg met hun 

Sprayrobot.  

 

Bekijk hier de inzendingen van de winnaars en foto's van de dag 

 

Verder waren er twee interessante workshops: 

 Html5 en Webdesign door Nico van Aken. (Download hier de presentatie).  

 Alice en Oracle door: Bas Kamsma en Frans Peters.   

De reacties waren erg enthousiast: 

"Een zeer inspirerende en gezellige dag om ook collega Informatica docenten te spreken." 

"Uit de workshop HTML5 heb ik zelf ook weer nieuwe dingen geleerd." 

"De pitches van de leerlingen vond ik het leukste deel van de dag, wat een prachtige dingen hebben 

de leerlingen gemaakt!" 

Instruct kijkt terug op een informatieve en geslaagde dag.  

http://www.instruct.nl/product/298/informaticaprijs
http://www.instruct.nl/exec/file/download/208

