
Stichting Informatica-Actief

De stichting heeft drie doelen:
• Online leermateriaal te publiceren voor 

het vak informatica in het voortgezet 
onderwijs.

• Kennis te verzamelen over het vak 
informatica voor het voortgezet onderwijs 
om leermateriaal te (laten) ontwikkelen.

• Docenten te ondersteunen door middel 
van cursussen voor het vak informatica 
voor het voortgezet onderwijs.

Stichting Informatica-Actief

iA
LEARNING BY DOING

Digitaal lesmateriaal
Interesse? 

Interesse om kennis te maken met de 
methode Informatica-Actief? Vraag een gratis 
proef-account aan! Stuur hiervoor een e-mail 
onder vermelding van je naam en de naam 
van je school naar  
pietervorstenbosch@informatica-actief.nl. 

Informatica-Actief organiseert ook regionale 
bijeenkomsten waar docenten samenkomen 
om ervaringen en inzichten te delen. Houd 
daarvoor de agenda van I&I in de gaten of de 
site https://www.informaticavo.nl/.kijk hier voor de routekaart

Stichting Informatica-Actief publiceert 
lesmateriaal voor middelbare scholen. 
Ons lesmateriaal biedt:

 + Leren door zelf iets te maken.
 + Voor iedere klas een eigen digitaal 

klaslokaal.
 + Inloggen met Entree.
 + Betrouwbare online omgeving met 

Moodle.
 + Een routekaart voor heel het 

examenprogramma.

Wanneer je leerlingen de Entree login 
gebruiken kun je vanuit een andere 
webomgeving gemakkelijk deeplinken 
naar het materiaal. Je leerlingen hoeven 
dan niet extra in te loggen.

Er zijn zo’n 40 cursussen waar je uit 
kunt kiezen in het hoofdmenu. Maar 
om goed om te gaan met je beperkte 
tijd als docent hebben we routekaarten 
gemaakt waarmee je structuur 
aanbrengt in je lesprogramma.



Learning by doing

Bijna alle cursussen zijn zo opgebouwd 
dat leerlingen een product maken. 
Kijk bijvoorbeeld naar onze nieuwe 
cursus Python. Leerlingen maken 
tijdens het leren deelproducten in 
het platform replit waarin zij  kunnen 
communiceren met medeleerlingen en 
de door hun geschreven code kunnen 
controleren. 

Digitale klaslokalen

In de Moodle omgeving van 
Informatica-Actief krijgt iedere klas een 
eigen pagina die je zelf kan inrichten. 
Daar kun je bijvoorbeeld het PTA en de 
planners van je vak neerzetten.
Onze routekaarten importeer je er 
zo in. Als je in de route nog wat wilt 
variëren dan kan dat eenvoudig.
Ook zelfgemaakt lesmateriaal kan 
je er eenvoudig publiceren voor je 
leerlingen.

Routekaart


