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Wie ben ik?

• Kevin Krul

• 32 jaar

• Roterdam

• Dr. Mollercollege, Waalwijk

• Informatca lessen bovenbouw



Heeft die echt zijn complete presentate in zwart/wit?

JA!



Mijn geschiedenis

• Een jaar back-end PHP ontwikkelaar 

• Twee jaar full-stack Java ontwikkelaar

• Nu nog steeds, freelance full-stack web development

Java, PHP, Javascript, NodeJS, React, Angular, SQL, MongoDB, Kotlin, React Natve



Ik als docent

Vanuit mijn persoonlijke geschiedenis een sterke focus op 
programmeren. 

Met de nieuwste tools en de nieuwste functonaliteit.





Hoe doe ik dat?

• Praktsche onderwerpen schrijf ik zelf uitleg en opdrachten voor

• Ik doe zoveel mogelijk onderwerpen direct in het programmeren 
verwerken

• Ik probeer mijn programmeerlessen zo modern mogelijk te houden



HTML?

Iedere web-ontwikkelaar zal je vertellen; mobile frst!  

Dit sluit ook beter aan bij de belevingswereld van de leerling. 
En je hebt gelijk de nieuwste CSS technologieën nodig; fexbox, grid, etc..







B1: Grondslagen, algoritmes

Als leerlingen weten wat een array is en hoe een FOR loop werkt.

Als eerste dus veel instructe, los van algoritmes

Dan laat ik ze eerst zelf een sorteeralgoritme bedenken in hun hoofd en 
uitschetsen op papier en daarna programmeren.

Daarna bespreken we hun bedachte oplossingen en hebben we het 
over dingen als efciënte vanuit de methode.





Ik zeg natuurlijk niet dat dit de beste methode is voor iedereen. 
Het heeft wel wat nadelen.

• Lastger voor leerlingen

• Vergt veel zelfstandigheid

• Kost meer tjd



Maar ik vind het fjn...

• Leerlingen werken, docent minder

• Ervaring opdoen met programmeren

• Sneller diferentëren 

Ja, uiteindelijk laat ik ze wel zien dat Array.Sort() ook bestaat ;)



Theorie lessen

• Mijn theorie lessen zijn een stuk vloter

• Onderwerpen die niks met programmeren te maken hebben blijven over



Theorie lessen

Twee optes:

• De leerlingen werken geheel zelfstandig zonder klassikale uitleg C1-2

• De leerlingen maken opdrachten na korte klassikale uitleg C4



Een afbeelding bestaat uit pixels met een kleur.
Zoals in het vorige hoofdstuk besproken.

Afbeeldingen die op deze manier worden opgeslagen 
noemen wij bitmap afbeeldingen.

Voorbeeld:
.bmp
.jpg
.png 
etc...



Een andere optie is een vector bestand.
Hier wordt de afbeelding niet opgebouwd door pixels 
Maar door een formule die te schalen is.

Bijvoorbeeld, maak een lijn van 10% links schuin naar 
beneden tot 30% rechts.



Omdat dit niet per pixel is kan het makkelijker worden 
geschaald. Als je de afbeelding groter maakt blijft het beeld 
scherp doordat de formule opnieuw berekend wordt.



Een vector is alleen zinvol voor een afbeelding met 
simpele lijnen en vormen. Een foto heeft te veel lijnen en 
te kleine details om dit goed te laten berekenen. 
Voor een logo is dit wel handig.



Maak de bijbehorende vragen op Fundament-online.nl

C4 
Hoofdstuk 3: Beeld en geluid



Mijn PTA
Havo 4:

Examen Domeinen Weging

PO HTML A, F, O 20
SE Informate Theorie C, F 10
SE Architectuur Theorie A, E 10
PO Programmeren A, D, B 10

Havo 5:

SE Database & SQL A, C, H 15
PO PHP & SQL A, D, H 15
SE Netwerken E, L 20
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