
Opdracht vernieuwingscommissie 
informatica 2014-2015 

I. Aanleiding 
In aansluiting op het rapport Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs (Lenstra et al., 
2012) van de KNAW heeft SLO onderzoek gedaan naar het functioneren van het huidige 
examenprogramma informatica (Tolboom, Krüger, & Grgurina, 2014). Dit onderzoek wees uit dat 
het wenselijk is om op een aantal punten tot verbeteringen te komen. Zie hiervoor de 
samenvatting van dit onderzoek. 

II. Opdracht 
• De vernieuwingscommissie heeft de opdracht een nieuw examenprogramma te ontwerpen 

voor het vak (profiel)keuzevak informatica in de tweede fase van havo en vwo;  
• Doel van de nieuwe examenprogramma's is de kwaliteit van het vak te verhogen door de 

eindtermen te actualiseren en te moderniseren; 
• De examenprogramma's moeten globaal worden geformuleerd, zodanig dat het voor 

docenten duidelijk is wat met het examenprogramma inhoudelijk wordt beoogd en er voor 
scholen ruimte is om een eigen invulling te geven aan het programma; 

• De examenprogramma’s voor havo en vwo kennen voldoende onderscheid, zonder dat er 
sprake is van twee totaal verschillende programma's. 

• Ieder examenprogramma bestaat uit enkele kerndelen en keuzedelen. De keuzedelen 
sluiten aan bij de karakteristieken van de vier profielen in de tweede fase. Ze zijn 
toegankelijk voor alle leerlingen die informatica hebben gekozen, ongeacht in welk profiel 
ze examen afleggen.  

• De examenprogramma’s zijn opgesteld op basis van de context-/conceptbenadering.  

III. Randvoorwaarden 
De VC moet bij de formulering van het nieuwe examenprogramma rekening houden met de 
volgende randvoorwaarden: 

1. Het examen informatica bestaat uit een schoolexamen. 
2. De examenprogramma's sluiten zo veel mogelijk aan bij nog te ontwikkelen plannen voor 

de onderbouw van havo en vwo. 
3. De huidige studielast voor informatica blijft gehandhaafd op 440 uur (vwo) en 320 uur 

(havo). 
4. Overladenheid van het programma moet worden voorkomen, het programma moet in de 

beschikbare tijd kunnen worden uitgevoerd. 
5. Het examenprogramma dient didactisch neutraal te zijn. Het ‘wat’ wordt 

voorgeschreven, niet het ‘hoe’. 
6. Het nieuwe examenprogramma moet kunnen rekenen op draagvlak onder de leraren. In 

dat verband is communicatie met de vakvereniging i&i essentieel. 
7. Houd uitgevers op de hoogte van de ontwikkelingen. Methodes moeten af zijn op het 

moment dat het nieuwe programma wordt ingevoerd. 

IV. Rapport 
In november 2015 levert de vernieuwingscommissie een rapport op met daarin: 

• Explicitering van de inhoudelijke uitgangspunten van de commissie. 
• Een concept-examenprogramma voor havo en vwo (de globale eindtermen). 
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• Een toelichting op de gemaakte keuzes. 
• Een verantwoording van de wijze waarop draagvlak is gecreëerd onder de docenten. 
• De resultaten van de veldraadplegingen. 
• Een advies over de mogelijke invoering van het programma, in het bijzonder met 

betrekking tot kwaliteitsborging van de onderwijspraktijk en het daarbij wenselijke 
tijdspad. Belangrijk punt daarbij is de mate van wenselijkheid voor het uitvoeren van 
(deel)pilots van het vernieuwde examenprogramma, voordat dit landelijk wordt ingevoerd. 
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