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Design & Technology en Informatica



De digitale revolutie verandert ons leven en onze 
maatschappij, stelt nieuwe uitdagingen én biedt 
nieuwe kansen. Informatietechnologie en digitale 
media zijn een essentieel onderdeel geworden van de 
samenleving. Scholen die voorop lopen op dit gebied, 
bieden het vak informatica en informatietechnologie 
aan om leerlingen klaar te stomen voor de digitale 
maatschappij. Het DevelsteinCollege doet dit met het 
examenvak informatica voor havo en vwo en met het 
examenvak Design & Technology voor vmbo-t. Dit 
zijn uitdagende vakken, waarbij leerlingen zelf aan de 
slag gaan met onder meer programmeren en 
ontwerpen, robots en websites, informatiesystemen, 
applicaties, media en vormgeven. Het schoolgebouw is 
hiervoor uitgerust met een uitgebreid ICT-lokaal, een 
mediatheek met veel PC’s, meerdere iPad-karren en 
PC’s in het bètalab. 

NIEUW: Design & Technology 
Met het examenvak Design & Technology, ook wel 
informatietechnologie (ITTL) genoemd, worden 
leerlingen van vmbo-t klaargestoomd voor de 
toekomst. ICT pas je in alle beroepen toe en de vraag 
naar professionals stijgt nog altijd. Bij Design & 
Technology leer je om te gaan met vormgevings-
programma’s, ga je echt programmeren, ontdek je  
de mogelijkheden van 3D-technieken en kun je  
jouw digitale en creatieve nieuwsgierigheid  
gebruiken om fantastische dingen te maken!

Informatica
Met het examenvak informatica op de havo 
en het vwo draait alles om ICT: Informatie- 
en Communicatie technologie. Informatica 
gaat over het verwerken van informatie met 
computers, toepassingen, techniek, 
netwerken, de inzet van ICT in organisaties 
en nieuwe ontwikkelingen. Van games en 
websites bouwen tot ontwerpen en program-
meren; het is een veelzijdig vak waarbij 
praktijk en theorie elkaar afwisselen. 
Informatica is een vak met alleen een school-
examen, waarvan het cijfer voor tenminste 
de helft uit praktijktoetsen bestaat.

Denk als je computer!
Bij informatica en Design & Technology leer je nieuwe 

vaardigheden zoals digitale geletterdheid en 

Computational Thinking en digitaal communiceren. 

Informatietechnologie is heel breed: sleutelen aan 

computers, robots, games, programmeren, ontwerpen, 

websites vormgeven en nog veel meer. Wil jij later 

binnen ICT aan de slag als systeembeheerder, 

programmeur, software engineer, webmaster, 

contentmanager, wegdesigner, database beheerder, 

ICT architect, netwerk beheerder of data

communicatie  specialist? Dan leg je de basis hier!

Ben jij:  • creatief;

 • visueel ingesteld;

 • en hou je ervan om puzzels op te lossen?

>   Dan is Design & Technology het examenvak voor jou!  
Tijdens de lessen ligt de nadruk op doen: met veel 
opdrachten ga je zelf of in samenwerking met je 
medeleerlingen aan de slag. Je sluit het vak af met  
een schoolexamen.  

Wist je dat…
...  meisjes op veel terreinen van informatica minstens  

zo goed of zelfs beter zijn dan jongens? Zij richten zich 

vaak niet op de techniek, maar op de vraag: ‘wat kun 

je ermee?’ En dat is eigenlijk de belangrijkste vraag 

bij dit vak! 
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