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Beste student(e), 
  
Welkom bij de lerarenopleiding informatica van Universiteit Utrecht. Via deze brief willen wij je nader 
informeren over het onderdeel vakdidactiek informatica van de opleiding. 
  
De startbijeenkomsten zijn gepland in de Startweek Stage/Baan, op dinsdag 16 augustus van 11-17 uur, 
in Utrecht. Van 11.00 – 13.15 uur is de bijeenkomst voor alle bètavakken gezamenlijk, hiervoor ontvang je 
separaat een uitnodiging. De bijeenkomst specifiek voor informatica is van 13.45 - 17.00 uur gepland.  
 
N.B. Alléén voor studenten die de opleiding in september in deeltijd starten is deze vakbijeenkomst wat 
korter, tot 15.00 uur. Zij volgen de cursus vakdidactiek 1 in een volgende periode. Zodra het rooster 
definitief is vastgesteld vind je het programma hier: https://students.uu.nl/teaching/intro-gst/startweek-
stagebaan). 
 
In de eerste vakbijeenkomst staan zowel kennismaking met elkaar en de cursus als ook een vakinhoudelijke 
verdieping van de inhoud van de clusterbijeenkomst (het maken van een lesplan) centraal.  
  
Tijdens vakdidactiek maken we vooral gebruik van online materiaal en losse artikelen. Daarnaast maken we 
veel gebruik van dit boek: Sentance, S., Barendsen, E., & Schulte, C. (Eds.) (2018). Computer Science 
Education: Perspectives on Teaching and Learning in School. Bloomsbury Publishing.  
  
Ter voorbereiding op de eerste vakbijeenkomst op 16 augustus wil ik je twee dingen vragen:  

- Kijk alvast naar online lesmateriaal uit de (voormalige) methode enigma, dat inmiddels beschikbaar 
is op VOContent. Zie: https://maken.wikiwijs.nl/96699. Vanaf de eerste bijeenkomst zullen we ook 
andere online methodes onder de loep nemen. Het is mogelijk om voor twee methodes een 
proefaccount aan te vragen, zie de sites van instruct-online(https://fundament-online.nl/) en 
informatica-actief (https://www.informatica-actief.nl/). 

- Beantwoord de volgende vragen en neem de antwoorden mee: 
1. Wat vind je de essentie van je vak? 
2. Wat vind je een goede docent? Heb je een ideaalbeeld? 
3. Wat wil je dat leerlingen leren van je vak? 
4. Waar verwacht je dat leerlingen de grootste moeite mee hebben om te leren van je vak? 
5. Wat zou je kunnen doen om de leerlingen bij het onderwerp van vraag 4 zo goed mogelijk te 

ondersteunen bij het leren? 
6. Hoe verwacht je dat je omgang met je leerlingen zal zijn? 
7. Zijn er dingen waar je je op verheugt? 
8. Zijn er dingen waar je tegenop ziet? 

 
Vanaf 2019 is het examenprogramma voor informatica veranderd. Om een totaalbeeld te krijgen van het 
vak is het goed om het advies over het programma, dat inmiddels definitief geworden is, te bekijken. Dit is 
verkrijgbaar via de site van slo:  https://www.slo.nl/sectoren/havo-vwo/informatica/ 
Daar is ook een toelichting op het examenprogramma (handreiking) te vinden. 
  
Heb je nog vragen, aarzel niet om me te e-mailen. 
 
Rest me nog om je een prettige start van de opleiding toe te wensen! 
  
Met vriendelijke groet, 
Christian Köppe  
e-mail : c.koppe@uu.nl 
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