
Informatietechnologie is in onze huidige samen
leving onmisbaar, zegt Ad Keller. “Het helpt enorm  
als er meer mensen zijn die daar verstand van  
hebben. En wel zodanig dat ze de techniek  
kunnen toepassen die uit de ICT volgt. Het vak IT 
komt tegemoet aan de vraag van de arbeidsmarkt. 
Daar is grote behoefte aan arbeidskrachten die 
beschikken over ICTvaardigheden in relatie tot 
techniek. Dat zijn mensen die hele creatieve ideeën 
hebben en die willen werken met hun handen.  
De leerlingen die op de mavo kiezen voor IT zouden 
we in hun vervolgopleiding voor deze tak van sport 
moeten zien te behouden.”

Het Krimpenerwaard College stond met een aantal 
scholen aan de basis van de ontwikkeling van  
het vak Informatietechnologie op de theoretische 
leerweg van het vmbo. Inmiddels is het sinds  
augustus 2016 een officieel keuzevak in het vrije  

deel van het examen voor de gemengde en  
theore tische leerweg. Informatietechnologie is  
een algemeen vormend vrij keuzevak. Dit schooljaar  
hebben twee derde klassen voor het vak gekozen  
en was er één eindexamenklas. In de onderbouw 
wordt Informatietechnologie via de vakken ICT en 
Techniek geïntroduceerd bij de leerlingen, zodat  
de overgang naar het vak in de derde klas soepel 
verloopt.

Doorlopende leerroute
Ad Keller: “In principe bieden we het vak vier jaar  
aan, waarbij de eerste twee jaar zijn gericht op het 
leren van algemene ITvaardigheden. In de derde  
en vierde klas is de stof veel meer specifiek.  
Gaandeweg de 2e klas krijgen de leerlingen een steeds 
beter beeld van wat IT inhoudt, zodat ze het vak niet 
gaan onderschatten. Tweedejaars met bijzondere  
interesse in IT krijgen een programma op maat  

Al sinds 2010 neemt het vak Informatietechnologie (IT) een belangrijke plaats  
in op het Krimpenerwaard College in Krimpen aan de IJssel. Rector Ad Keller:  
“De missie van onze school luidt: ‘wij werken samen aan een kansrijke toekomst’. 
Wij zijn ervan overtuigd dat IT bijdraagt aan een glansrijke toekomst. We geven 
het in hoofdzaak op de mavo, maar ook op het havo en vwo. Niet op hele grote 
wijze, maar het is een kenmerkend item voor onze school.”
 

Kennis die in je 
hoofd zit omzetten 
in een product
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INFORMATIETECHNOLOGIE KENMERKEND VAK  
VOOR KRIMPENERWAARD COLLEGE

Leerlingen van klas Mavo-3 aan het werk tijdens de les Informatietechnologie.  
Op de achtergrond in blauw geblokt shirt docent Albert Vuijk.



aangeboden waardoor ze als ze het vak kiezen  
makkelijker in de derde klas kunnen beginnen.  
Dat is de opbouw, de doorlopende leerroute, die we 
op school hebben uitgezet.”

Goede cijfers
“Ik ben er heel goed in”, zegt de 15jarige Julian van 
Helden. Informatietechnologie vindt de derde klasser 
één van de leukste vakken op school. “Al vanaf de  
eerste klas scoor ik goede cijfers. We zijn met ICT  
eenvoudig begonnen met het leren van Word en  
Excel en daar zijn steeds nieuwe aspecten bijge
komen. Dit schooljaar hebben we websites leren 
bouwen, beelden en video bewerken, photoshop  
toepassen en 3D ontwerpen. We krijgen telkens  
opdrachten met veel vrijheid om zelf uit te zoeken 
hoe je de opdracht aanpakt.”

Handig
Digitale geletterdheid vindt Julian belangrijk met  
het oog op zijn toekomst. “Computers worden steeds 
belangrijker in ons leven. Dan moet je er wel verstand 
van hebben. Mijn ouders bijvoorbeeld roepen soms 
mijn hulp in als er iets op de computer moet worden 
gedaan. Bankzaken lukken nog wel, maar een aantal 
items in één document plaatsen is al een stuk moei
lijker voor ze.” Julian wil na het vmbo marketing & 
communicatie gaan studeren op het mbo en daarna 
nog naar het hbo. “Dan is het wel handig als je iets 
weet van informatietechnologie. Daarom houd ik  
het vak ook volgend schooljaar.”

Eureka
In drie mavo krijgen de leerlingen het vak twee uur 
per week. De lessen bestaan vooral uit opdrachten 
maken, veel doen. “Proberen. Zelf proberen. Zelf ont

dekken”, zegt docent IT, Albert Vuijk. “Daar leren  
ze veel meer van dan wanneer ik een half uur voor 
het bord iets sta uit te leggen. Als je het zelf ontdekt  
en een eurekamomentje beleeft, komt de motivatie 
écht van binnen.” Hij geeft zijn leerlingen de vrij
heid om binnen de kaders van de opdrachten veel te 
experimenteren als ook om samen te werken. “Ik kan 
ervan genieten als ze elkaar spontaan gaan helpen. 
Dan zitten ze naast elkaar met hun laptop en hoor je: 
‘Dit kan zo makkelijker’, of ‘dit gaat zo sneller’, of ‘heb 
je dit al geprobeerd?’ Samenwerken, leren van ande
ren, daarvoor is dit vak uitermate geschikt.”

Maakplaats
IT kent een grote verscheidenheid binnen het vak, 
zegt Vuijk. Van programmeren tot 3D ontwerpen en 
het maken van producten met de lasercutter, van het 
werken met beelden en video’s tot het ontwerpen van 
spellen, van 2D tekenen tot het bouwen van websites. 
Het is zijn wens dat zijn leerlingen volgend schooljaar 
vaker les zullen krijgen in de Maakplaats die een jaar 
geleden is ingericht als technieklokaal met moderne 
apparatuur. “Dat is de plek waar ICT en Techniek  
bij elkaar komen en leerlingen met behulp van de  
3D printer of lasercutter concrete producten zien 
ontstaan.”
“Klopt helemaal”, zegt Ad Keller. “De lasercutter heeft 
bijvoorbeeld een prachtige houten cadeauverpakking 
voor flessen wijn gesneden die het Krimpenerwaard 
College cadeau doet aan relaties. Maar ook sleutel
hangers en vogelhuisjes, van alles. De Maakplaats is 
dé perfecte plek voor integratie van ICT en Techniek. 
Daar zijn we dit schooljaar mee gestart en dat gaan 
we in onze lessen verder uitbouwen. Overigens is 
de Maakplaats niet alleen bedoeld voor onze mavo
leerlingen, maar ook voor het havo en vwo.  
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Ad Keller, 
rector van het Krimpenerwaard College



klus. Ad Keller: “Het mbo heeft een bepaald volume 
nodig om de lijn te kunnen doortrekken. Dat is het 
probleem waar we tegenaan lopen. Er zijn in de regio, 
sowieso in het land, nog niet heel veel scholen die 
IT aanbieden. Ik moet scholen dus zien te bundelen 
en dat is een behoorlijke uitdaging. Tegelijkertijd zou 
ik willen dat het mbo onze leerlingen een verkorte 
ITroute kan bieden. Omdat ik vind dat leerlingen 
die op de mavo een bepaald niveau hebben bereikt, 
mogen worden beloond met een korter leertraject in 
het mbo. Maar hoe het ook zij: de lijn die we op onze 
school hebben ingezet, blijven we volgen, omdat we 
denken dat die goed is voor onze leerlingen.”

“DE COMPUTER HEEFT
DE MENSHEID VEEL
VOORUITGANG GEBRACHT”
Neomi Edwards, leerling Mavo-3

De 15jarige Neomi Edwards heeft in de derde klas 
ook gekozen voor IT. En ze gaat er in de vierde mee 
verder. Want na de mavo wil Neomi naar het Grafisch 
Lyceum in Rotterdam om zich verder te bekwamen 
in animeren. “Een creatief beroep op de computer 
spreekt me zeer aan. Mocht het met animatie op de 
één of andere manier niet lukken, ga ik wellicht  
richting defensie of politie.” De computer heeft de 
mensheid veel vooruitgang gebracht, zegt ze.  
Alhoewel er nog altijd veel mensen moeten leren  
mee om gaan. “We communiceren tegenwoordig 
door middel van appjes met elkaar.  
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Iemand die de behoefte heeft om iets te maken,  
onafhankelijk van welke afdeling, kan daar terecht. 
Dat is de gedachte.”

“IK HOOP DAT IT
WORDT ERKEND ALS
PRAKTIJKGERICHT VAK”
Ad Keller  

Informatietechnologie is nu nog een avovak.  
Dat is logisch, zegt Keller. “Want het Krimperwaard 
College is een vmboT school en die scholen bieden 
tot nu toe alleen avovakken aan. Wat ik hoop –  
en met mij andere scholen – is dat in de nieuwe  
leerweg, als TL en GL samenkomen, het ministerie  
van OCW IT erkent als een praktijkgericht vak als  
verrijking van het theoretisch leren. Want IT is bij 
uitstek praktijkgericht; het is hoofdzakelijk doen, het 
is op de praktijk gestoeld en gericht op werken met je 
handen. De 21e eeuwse vaardigheden die leerlingen 
moeten leren (leren samenwerken, open staan voor 
feedback, jezelf leren presenteren, leren ontdekken 
enz.) zitten er ook allemaal in. Als GL en TL samen 
komen is dit een perfect praktijkgericht vak dat toe
komstgericht is, geïntegreerd en tegemoet komt aan 
de vraag van de samenleving.”

Doorlopende leerroute
Het Krimpenerwaard College heeft de ambitie om met 
Informatietechnologie een doorlopende leerroute te 
realiseren naar het mbo. Maar dat is nog een lastige 

Julian van Helden (links) en Neomi Edwards



Breed aanbod
Het allerbelangrijkste is, sluit Ad Keller af, dat een 
leerling op het Krimpenerwaard College de gelegen
heid krijgt om te ontdekken waar zijn talenten liggen. 
Dat kan alleen als de school een breed aanbod heeft 
waardoor er de ruimte is om dat te ontdekken.  
“Dat hebben wij en in dat brede aanbod vinden wij  
dat IT een plaats moet hebben. Dit vak is net zo  
belangrijk als bijvoorbeeld biologie, natuur of  
scheikunde en past prima bij onze profielen.  
Voor IT vinden wij het belangrijk dat kinderen met 
hun handen werken. Dat ze geïntegreerd denken en 
handelen. Dat ze de kennis die in hun hoofd zit leren 
omzetten in een product. En dat kunnen ze leren op 
alle niveaus. Natuurlijk op de mavo, maar leerlingen 
in het havo en vwo hebben daar net zo goed behoefte 
aan.”
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Zonder de computer zouden we waarschijnlijk nog 
rooksignalen uitsturen.”  


