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Context

Informatica is met haar 14 jaren in het voortgezet onderwijs een jong vak. Het
is een algemeen vormend vak zonder centraal schriftelijk examen, dat op onge-
veer 60% van de scholen wordt aangeboden. In 2007, in de vernieuwde Tweede
Fase, kreeg informatica meer lesuren. In het examenprogramma is gekozen voor
breedte. Alle fasen van het traject waarin een computerprogramma ontwikkeld
wordt, komen aan de orde. Naast de technische kant, het programmeren, gaat het
daarbij ook om de mensen die de computers gebruiken.

Leraren informatica hebben in het algemeen geen informatica gestudeerd. Zij heb-
ben een eerstegraads bevoegdheid in een ander vak en zijn opgeleid via het Con-
sortium Omscholing Docenten Informatica (CODI). Het CODI heeft van 1998 (toen
informatica examenvak werd) tot 2006 (toen er een eerstegraads opleiding kwam)
de leraren informatica opgeleid.

Het schoolvak informatica kampt met diverse uitdagingen, zoals:

• het onderdeel programmeren ervaren veel leerlingen als een struikelblok.
• de verschillende achtergrond van de leraren leidt tot zeer gevarieerd onder-

wijs.
• er zitten grote verschillen tussen de programmeercompetenties van leerlin-

gen. Het is de vraag of het informaticaonderwijs de beginners voldoende
ondersteunt, en anderzijds de gevorderden voldoende uitdaagt [5].

Binnen Nederland is nog weinig gestructureerd onderzoek gedaan naar informa-
ticaonderwijs. Standaardwerken over onderzoek naar informaticaonderwijs zijn
niet of nauwelijks te vinden in Nederlandse universitaire bibliotheken, en er zijn
geen leerstoelen gewijd aan onderzoek naar informaticaonderwijs.

Onderzoeksvragen

Deze bijdrage beschrijft een verkennend onderzoek waarin we bovenstaande uit-
dagingen nader beschouwen:

• hoe wordt het programmeeronderwijs gegeven?
• wat is de leeropbrengst van het programmeeronderwijs?

Methode

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden bestuderen we

• de centrale leerdoelen voor het onderdeel programmeren
• twee methodes die binnen het programmeeronderwijs gebruikt worden
• hoe leraren met behulp van deze methodes hun onderwijs vormgeven
• hoe leerlingen het onderwijs ervaren
• de resultaten van de leerlingen op een eindtoets programmeren

Om de variatie in het onderwijs enigermate te beperken, hebben we vier scholen
uitgezocht die gebruik maken van één van de twee lesmethoden Enigma [2] of
Fundament [3].
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Discussie van resultaten

Leerdoelen. De eindtermen voor het onderdeel programmeren van (de hand-
reiking bij) het vak Informatica zijn nogal globaal en vrijblijvend gesteld (VWO
leerlingen leren ‘netjes’ programmeren, bijvoorbeeld). Een meer gedetailleerde be-
schrijving van de leerdoelen zou de zeer grote variatie in het informaticaonderwijs
mogelijk wat in kunnen perken. Een nadere specificatie van de eindtermen zou
het mogelijk moeten maken de eindtermen te vertalen naar standaardtoetsen [7].

Lesmethode. De beknopte informaticaleerdoelen voor wat betreft objectgeoriën-
teerd programmeren komen aan bod in beide lesmethoden. Enigma heeft opgaven
met een redelijk gelijke verdeling over de Bloom/SOLO-categoriën [1, 8], terwijl
de verdeling bij de BlueJ-module van Fundament sterk schommelt. Opvallend
is ook dat vergeleken met Enigma, Fundament minder mogelijkheden biedt voor
leerlingen om zich met behulp van opgaven verder te verdiepen in de lesstof. Ook
volgt Fundament weinig of geen suggesties ten aanzien van programmeeronder-
wijs die gegeven zijn in de literatuur, zoals het oefenen met het lezen en het in
eigen woorden beschrijven van programma’s [4] en het gebruik van pair program-
ming [6], terwijl Enigma enkele suggesties (deels) heeft geı̈mplementeerd.

Docenten. De docenten gebruiken de methoden op zeer verschillende manieren:
van achtergrondmateriaal dat eventueel geraadpleegd kan worden, tot leidend bij
de lessen. Twee van de vier docenten gebruiken volledig eigen opdrachten, en de
andere twee maken hun eigen keuze in de opdrachten waaraan de leerlingen moe-
ten werken. Naar aanleiding van onze vraag om aan het onderzoek deel te nemen
hebben we redelijk veel reacties gehad, maar veel docenten maken slechts zeer
beperkt gebruik van de methodes. Veel docenten ontwikkelen eigen onderwijs-
materiaal, gebruiken andere programmeertalen, of andere ontwikkeltools. Aan de
ene kant is het indrukwekkend hoeveel materiaal de informaticadocenten ontwik-
kelen, aan de andere kant is het zorgwekkend dat de docenten zoveel tijd (moeten)
besteden aan het ontwikkelen van materiaal voor hun vak.

Leerlingen. De leerlingen vinden informatica in het algemeen een leuk vak, en ze
waarderen het onderwijs. Hoewel ze in de attitudetesten aangeven het program-
meren moeilijk te vinden na afloop van het onderwijs, geven ze in de interviews
vooral aan dat informatica een relatief eenvoudig vak is, dat niet veel van hun
vraagt buiten de lesuren om. Leerlingen die het vak moeilijk tot zeer moeilijk vin-
den zijn in de interviews in de minderheid. Ook de lesuren zelf worden soms
als een ‘rustpunt’ gekarakteriseerd. De interviews wekken soms de indruk dat de
leerlingen niet genoeg uitgedaagd worden.

Vakinhoudelijke vorderingen. Op alle scholen herkennen leerlingen constructies
beter aan het einde van de onderwijs periode. Bij het herkennen van fouten treden
grote verschillen op tussen de scholen, die niet gerelateerd lijken te zijn aan de ge-
bruikte methode. In het omschrijven van begrippen scoren leerlingen goed op een
aantal begrippen na. Verder begrijpen leerlingen programma’s over het algemeen
goed. Het zelf schrijven van code, al dan niet aan de hand van een klassendia-
gram, vinden leerlingen op alle scholen lastig: minder dan 50% van de leerlingen
beheerst dit goed. In de resultaten voor het zelf schrijven van code valt weinig lijn
te ontdekken.
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De relatie tussen een methode en vakinhoudelijke vorderingen valt lastig te ma-
ken: de resultaten op scholen die dezelfde methode gebruiken lijken net zoveel
uiteen te lopen als de resultaten op scholen die een verschillende methode gebrui-
ken.
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