
Concept examenprogramma Informatietechnologie vmbo-tl  versie 0.23 
 

Het concept-examenprogramma 
Informatietechnologie vmbo-tl 
 
  TL 
IT/1 Oriëntatie op leren en werken  

1.  De kandidaat heeft inzicht in de plaats en mogelijkheden van ict en informatica in de 
sectoren Zorg & Welzijn, Handel & Administratie, Techniek, Groen en Creatieve Industrie 
(of Informatie- en Communicatietechnologie) zelf. 

X 

2.  De kandidaat kan een bewuste keuze maken voor een beroep en een vervolgopleiding op 
grond van eigen capaciteiten en interesses en mogelijke opleidingen en beroepen. 

X 

 
 
  TL 
IT/2 Professionele vaardigheden  
De kandidaat kan: 

3.  De Nederlandse taal functioneel gebruiken X 
4.  Tijdens de werkvoorbereiding en de werkuitvoering op basaal niveau berekeningen 

maken 
X 

5.  Binnen het vakgebied gericht informatie verwerven, verwerken en verstrekken met behulp 
van geautomatiseerde systemen  

X 

6.  Op systematische wijze werkzaamheden uitvoeren X 
7.  Samenwerken bij het uitvoeren van werkzaamheden X 
8.  Zijn werkzaamheden op een veilige wijze uitvoeren X 
9.  Economisch bewust omgaan met materialen en middelen X 
10.  Hygiënisch werken X 
11.  Milieubewust handelen X 
12.  Voldoen aan de algemene gedrags- en houdingseisen die gesteld worden aan 

werknemers in de branche(s) 
X 

13.  Omgaan met verschillen op basis van culturele gebondenheid en geslacht X 
14.  Een kritische instelling tot eigen belang manifesteren X 
15.  Zich aan- en inpassen in de bedrijfscultuur X 
16.  Reflecteren op het eigen handelen X 

 
 
  TL 
IT/3 ICT-vaardigheden  

17.  De kandidaat heeft inzicht in de basisfuncties van pakketten ten behoeve van 
kantoorautomatisering, waaronder een tekstverwerker, een spreadsheet-, en een 
presentatiepakket en kan dit inzicht toepassen bij de uitoefening van uitvoerende taken. 

X 

18.  De kandidaat kent enkele applicaties om de uitvoering van een eenvoudig onderzoek te 
ondersteunen en kan deze applicaties gebruiken om enkele onderzoekstaken, waaronder 
het verwerken en presenteren van onderzoeksresultaten te ondersteunen. 

X 

19.  De kandidaat kan anderen ondersteuning bieden bij het gebruik van informatiesystemen, 
applicaties en media. 

X 

20.  De kandidaat heeft inzicht in enkele kenmerken van projecten, projectmatig werken en 
daarbij voorkomende rollen en kan dit inzicht toepassen bij het werken in projectverband. 

X 
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  TL 
IT/4 Maatschappij en innovatie  

21.  De kandidaat heeft inzicht in de rol van Informatietechnologie bij maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

X 

22.  De kandidaat heeft inzicht in de normen en waarden bij het gebruik van digitale 
technologie en kan dit inzicht toepassen bij het gebruik en ontwerp van digitale 
technologie. 

X 

23.  De kandidaat kent nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Informatietechnologie. X 
 
 
  TL 
IT/5 Hardware  

24.  De kandidaat heeft inzicht in de globale hardwarearchitectuur van een computer, in die 
van de randapparatuur en in de wisselwerking tussen computer en randapparatuur en 
kan dit inzicht toepassen bij de uitoefening van enkele operationele installatie-, 
vervangings- en reparatietaken op de componenten van een computer en/of zijn 
randapparatuur. 

X 

25.  De kandidaat heeft inzicht in de globale werking van lokale en interlokale 
computernetwerken. 

X 

26.  De kandidaat heeft inzicht in de noodzaak van beveiliging van netwerken en kan enkele 
manieren om netwerken te beveiligen toepassen. 

X 

 
 
  TL 
IT/6 Media ontwerpen  

27.  De kandidaat heeft inzicht in kenmerken van printmedia, digitale formaten en 
vormgevingsprincipes en kan dit inzicht toepassen om planmatig een media-uiting voor 
een printmedium te ontwikkelen. 

X 

28.  De kandidaat heeft inzicht in kenmerken van digitale media en vormgevingsprincipes en 
kan dit inzicht toepassen om planmatig een media-uiting voor Internet en andere digitale 
media te ontwikkelen. 

X 

29.  De kandidaat heeft inzicht in de concepten van driedimensionaal modelleren en kan dit 
inzicht toepassen bij het virtueel ontwerp van eenvoudige driedimensionale objecten en 
hun bewegingsgedrag. 

X 

 
 
  TL 
IT/7 IT Ontwerpen  

30.  De kandidaat kan informatiestromen beschrijven in een kleine organisatie. X 
31.  De kandidaat kan informatiebehoeften analyseren en op basis daarvan een eenvoudige 

database ontwerpen, maken en gebruiken. 
X 

32.  De kandidaat heeft inzicht in enkele eenvoudige programmeertechnieken en kan dit 
inzicht toepassen bij de ontwikkeling van een eenvoudig computerprogramma. 

X 

 


