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De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). 

Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens voortgezet onderwijs en 

draagt zorg voor de kwaliteit en het niveau van de examens.  

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is belast met de praktische uitvoering en organisatie van de 

staatsexamens. Met vragen over deze vakinformatie kunt u contact opnemen met de afdeling 

Examendiensten van DUO: (050) 599 89 33 of staatsexamens@duo.nl. 
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1 Kernpunten 

 
 Het examen bestaat schriftelijk college-examen en een mondeling college-examen. 

 

 Het schriftelijk college-examen en het mondeling college-examen tellen beide voor de 

helft mee bij het eindcijfer. 

 

 

2 Schriftelijk college-examen 

 
 Wat, waar, wanneer 

Het schriftelijk college-examen bestaat uit één zitting van 120 minuten. De examenstof staat 

in hoofdstuk 4, de voorlaatste kolom van de tabel. De kandidaat moet eenvoudige relationele 

informatievraagstukken bij gegeven tabellen kunnen analyseren. 

 

Bij de aanmelding geeft de kandidaat een voorkeurplaats voor de schriftelijke examens op. 

Het examenrooster schriftelijk staat op de site: DUO/particulieren/staatsexamenkandidaat.  

De examenoproep voor de schriftelijke examens verstuurt DUO uiterlijk twee weken voor 

aanvang van het examen. Daarin staan datum, tijd en locatie vermeld. 

 

Hulpmiddelen 

 basispakket hulpmiddelen (zie: bijlage 2), dat de kandidaat zelf meebrengt 

 een bijlage met de syntax van het programmeren en SQL zoals u die vindt in de 

bijlage 3 en 4 wordt bij het examen uitgereikt 

 

Oefenen 

Oude examens zijn geschikt om ervaring op te doen. Ga hiervoor naar: duo.nl, kies 

‘staatsexamenkandidaat’ en vervolgens ‘Oefenen’. 

 

Beoordeling schriftelijk college-examen 

Het cijfer voor het schriftelijk college-examen telt voor 50% mee voor het eindcijfer. 

 

 

3 Mondeling college-examen 

 
Wat, waar wanneer 

Het mondeling examen van 40 minuten vindt plaats in de periode juni/juli/augustus. 

Kandidaten kiezen zelf een locatie via de site van DUO. Zij ontvangen twee weken voor het 

examen een oproepbrief met informatie over de dag en tijd. 

De examenstof staat in hoofdstuk 4, de laatste kolom van de tabel 

  

Direct vóór het mondeling examen krijgt de kandidaat gedurende 20 minuten de tijd om zich 

voor te bereiden op het examen aan de hand van een casus (een artikel en/of afbeelding) 

die hij in het voorbereidingslokaal ontvangt.  

 

Bij het mondeling examen wordt aandacht besteed aan: 

 

1.  De casus, die betrekking heeft op één of meer domeinen van informatica. Over deze 

casus worden vragen gesteld, waarbij wordt nagegaan of de kandidaat de informatie 

heeft begrepen, verwerkt en een standpunt kan innemen of een conclusie kan trekken. 

 

2.  Een algemeen deel met vragen over alle domeinen en subdomeinen van informatica. 
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Overzicht: 

 

voorbereiding   mondeling examen 

vraagstukken 

naar aanleiding 

van de casus 

bespreking vraagstukken 

naar aanleiding van de casus 

beantwoorden van vragen en 

oplossen van vraagstukken 

overige domeinen 

20 minuten ca. 15 minuten ca. 25 minuten 

 deelcijfer a deelcijfer b 

 

 

Hulpmiddelen 

 basispakket hulpmiddelen (zie: bijlage 2), dat de kandidaat zelf meebrengt 

 een bijlage met de syntax van het programmeren en SQL zoals u die vindt in de 

bijlage 3 en 4 wordt bij het examen uitgereikt 

 

 

Oefenen: Een voorbeeld-casus staat op staat op de site van duo.nl. Ga hiervoor naar: duo.nl, 

kies ‘staatsexamenkandidaat’ en vervolgens ‘Oefenen’. 

 

 

Tip: Bekijk de informatiefilm over het mondeling college-examen. Deze film staat op de site 

onder het kopje: ‘Hoe het staatsexamen vo werkt’. 

 

 

Beoordeling mondeling college-examen 

 één deelcijfer voor de beantwoording van vragen over de casus:  deelcijfer a 

Dit cijfer telt voor 25% mee bij het eindcijfer.     

 één deelcijfer voor de beantwoording van vragen over de overige domeinen en 

subdomeinen behorend tot de examenstof van het mondeling college-examen.  

Dit cijfer telt voor 25% mee bij het eindcijfer.  deelcijfer b 
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4 Examenstof (schematisch weergegeven) 
 

informatica 
college-examen 

schriftelijk mondeling 

Domein A: 

Informatica in 

perspectief 

Subdomein A1: Wetenschap en 

technologie 

X X 

Subdomein A2: Maatschappij X X 

Subdomein A3: Studie en 

beroepsomgeving 

 X* 

Subdomein A4: Individu X X 

Domein B: 

Basisbegrippen 

en vaardigheden 

Subdomein B1: Gegevensrepresentatie 

in een computer  

X X 

Subdomein B2: Hardware X X 

Subdomein B3: Software X X 

Subdomein B4: Organisaties X X 

Domein C: 

Systemen en  

hun structurering 

Subdomein C1: Communicatie en 

netwerken 

X X 

Subdomein C2: Besturingssystemen X X 

Subdomein C3: Systemen in de praktijk X X 

Subdomein C4: Informatiesysteem-

ontwikkeling 

X X 

Subdomein C5: Informatiestromen X X 

Subdomein C6: Informatieanalyse X X 

Subdomein C7: Relationele databases X X 

Subdomein C8: Interactie mens-machine X X 

Subdomein C9: Systeemontwikkeltraject X X 

Subdomein C10: Nieuwe ontwikkelingen X X 

Domein D: Toepassingen in samenhang  X X 

 

* Subdomein A3: Studie en beroepsomgeving wordt alleen geëxamineerd in combinatie met 

het profielwerkstuk 

 

In bijlage 1 van deze vakinformatie staat een beschrijving van de examenstof. 

Bij het bestuderen van de examenstof is het raadzaam om gebruik te maken van een 

lesmethode of examenkatern.  
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Bijlage 1 Beschrijving examenstof 
 

Informatica is bij uitstek een vak dat aan snelle veranderingen onderhevig is.  

 Omdat al op korte termijn aspecten van de informatica verouderd kunnen zijn en nieuwe 

aspecten naar de voorgrond kunnen komen, wordt in deze uitwerking niet vastgelegd welke 

stof exclusief bekend dient te zijn. 

 Deze uitwerking dient dan ook gelezen te worden als voorbeeldmatig en richtinggevend, 

maar niet bij voorbaat beperkend. De uitwerking heeft de volgende functies: 

 een verduidelijking van globaal geformuleerde eindtermen te verschaffen, 

 een interpretatie van de omvang van de in de eindtermen genoemde stof te geven, 

 voorbeeldmatige opsommingen van mogelijkheden te geven. 

 

 

Domein A: Informatica in perspectief 

 

Subdomein A1: Wetenschap en technologie 

De kandidaat kan de geschiedenis van informatica en ICT, de huidige toepassingen ervan en 

de perspectieven van de jongste ontwikkelingen beschrijven. 

 

De kandidaat kan: 

1 aan de hand van voorbeelden de volgende kenmerken van informatica herkennen en 

toelichten: 

 - informatica bestrijkt de basisprincipes en de (systematische) toepassing van  

  methoden, 

 - informatica kent technieken en technologische hulpmiddelen inzake  

  gegevensverwerking en communicatie, 

 - informatica integreert en is geïntegreerd in aspecten uit alfa-, bèta- en  

  gammawetenschappen, 

 - informatica heeft een grote wisselwerking met andere wetenschapsgebieden en  

  technologieën, 

 - informatica kent een dynamische ontwikkeling; 

2  de geschiedenis van de ontwikkelingen in de informatica/ICT in hoofdlijnen beschrijven en 

aangeven welke toekomstperspectieven die ontwikkelingen bieden; 

3  de examenstof toepassen bij het integreren van informatica met andere vakgebieden en 

toepassingen van informatica in de context van onderwerpen uit die vakgebieden 

gebruiken en beoordelen op bruikbaarheid. 

 

Subdomein A2: Maatschappij 

De kandidaat kan beschrijven wat de rol is van informatica en ICT bij maatschappelijke 

ontwikkelingen zowel in het verleden als nu. 

 

De kandidaat kan: 

4  aan de hand van voorbeelden in de huidige maatschappij de volgende kenmerken van 

een informatiemaatschappij herkennen en toelichten: 

- informatisering is in vrijwel alle geledingen van de maatschappij doorgedrongen, 

- een informatiemaatschappij is een maatschappij waarin de belangrijkste sociale,  

economische en productieactiviteiten liggen op het gebied van gegevens-verwerking 

en communicatie; 

5  aan de hand van voorbeelden in andere vakgebieden aangeven dat informatica/ICT de 

maatschappij in tal van haar facetten ingrijpend verandert; 

6  aan de hand van voorbeelden aangeven welke ingrijpende veranderingen informatica/ICT 

veroorzaakt in bedrijfsprocessen, werkprocessen, beroepen en werkgelegenheid.  
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Hij kan: 

7  uitleggen waarom er in een organisatie behoefte bestaat aan een positieve houding ten 

opzichte van informatica/ICT en dat voor het ontwikkelen van systemen vakkennis nodig 

is, 

8  aangeven dat informatica/ICT geen wondermiddel is voor elk probleem, dat de resultaten 

wel eens tegenvallen en dat soms de ontwerper teveel belooft of de gebruiker teveel 

verwacht, 

9  aangeven welke effecten automatisering heeft op het beroepenscala, welke 

verschuivingen er optreden en welke beslissingen er van belang zijn voor de omvang van 

de werkgelegenheid. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

De kandidaat heeft informatie ingewonnen over nieuwe ontwikkelingen in concepten, 

apparatuur en programmatuur. 

 

Subdomein A3: Studie- en beroepsomgeving 

De kandidaat kan vakspecifieke functies en taken beschrijven waarin informatici en  

ICT-ers werkzaam zijn en de rol van informatica/ICT bij vervolgopleidingen en beroepen in 

het algemeen. Hij kan inschatten in hoeverre de eigen capaciteiten en interesses hiermee 

overeenkomen. 

 

De kandidaat heeft: 

10 informatie ingewonnen over de rol van informatica/ICT in vervolgopleidingen, 

11 informatie ingewonnen over de rol van informatica/ICT in beroepen en de 

beroepsomgeving. 

De kandidaat kan: 

12 informatica/ICT functies en taken benoemen en onderscheiden binnen: 

 - de gespecialiseerde informatica/ICT beroepsomgeving, 

 - andere beroepsomgevingen waarin informatica/ICT een rol speelt. 

Hij kan toelichten dat er verschuivingen optreden in de taken van informatica/ICT  

specialisten en gebruikers. 

 

Subdomein A4: Individu 

De kandidaat beheerst de vakspecifieke werkwijzen van informatici en ICT-ers, met name 

het werken in projectverband. Hij kan beschrijven welke ethische normen en waarden bij 

gebruik van informatica/ICT een rol spelen. 

 

De kandidaat kan: 

13 de algemene en studievaardigheden gebruiken bij het toepassen van de examenstof, 

14 de examenstof toepassen bij het beoordelen van argumenten bij een zelf gekozen of 

gegeven standpunt over ethische normen en waarden betreffende het gebruik van 

informatica/ICT, 

15 privacygevoelige aspecten binnen toepassingen van informatica/ICT herkennen. Hij kan 

aangeven waarom en hoe de privacy beschermd kan worden. 

 

De kandidaat is nagegaan: 

16 in hoeverre hij capaciteiten en interesses bezit die wenselijk zijn dan wel noodzakelijk 

worden geacht voor vervolgopleidingen waarin informatica/ICT een centrale rol speelt. 

 

 

 

Domein B: Basisbegrippen en vaardigheden 

 

Subdomein B1: Gegevensrepresentatie in een computer 

De kandidaat kan gangbare digitale coderingen van gegevens beschrijven en 

toepassen. 
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De kandidaat kan: 

1 uitleggen dat een computer een apparaat is dat door middel van codering gegevens 

representeert. Hij kan voorbeelden van codering benoemen en in toepassingen gebruiken. 

 

Subdomein B2: Hardware 

Werking van de computer 

De kandidaat kan de functies van een computer benoemen, aangeven welke hardware  

en bijbehorende gangbare randapparatuur deze functies uitvoeren en de wisselwerking  

tussen deze functies beschrijven. 

 

De kandidaat kan: 

2 de essentiële functies binnen een computer benoemen en de wisselwerking tussen de 

verschillende functies beschrijven, alsmede de hiervoor benodigde hardware herkennen 

en de werking ervan beschrijven, 

3 parallelle en seriële verwerking beschrijven. 

 

Randapparatuur 

De kandidaat kan: 

4  in- en uitvoerapparatuur en opslagmedia van een computer beschrijven en aangeven 

wanneer deze apparaten ingezet worden en enkele van deze apparaten gebruiken. 

 

Subdomein B3: Software 

De kandidaat beheerst eenvoudige datatypen, programmastructuren en 

programmeertechnieken. 

 

Programma's als gestructureerde oplossing 

De kandidaat kan: 

5  een probleem splitsen in deelproblemen. Hij kan bij de oplossing van een probleem de 

basisprincipes herhaling, voorwaardelijke keuze en volgorde van uitvoering toepassen. Hij 

kan de beginselen van een structureringstechniek gebruiken en het verband aangeven 

tussen de structuur en het bijbehorende programma, 

6  enkele eenvoudige datatypen beschrijven en in programma's gebruiken. Hij kan aangeven 

hoe enkelvoudige parameteroverdracht tussen procedures plaatsvindt. Hij kan aangeven 

hoe gegevens worden geconverteerd van het ene naar het andere datatype. 

 

Toepassing van software 

De kandidaat kan: 

7 verschillende toepassingsmogelijkheden van programmatuur onderscheiden. Hij kan 

aangeven elke programmatuur toe te passen is in een bepaalde situatie. Hij kan met 

enkele ervan eenvoudige bewerkingen uitvoeren. 

 

Subdomein B4: Organisaties 

De kandidaat kent globaal de organisatiestructuren van bedrijven. Hij kent de 

kenmerken van een projectorganisatie en kan aangegeven waarom bij grote 

wijzigingen van het informatiesysteem in een bedrijf vaak voor een 

projectorganisatie wordt gekozen. 

 

De kandidaat kan: 

8  verschillende fasen en andere hoofdkenmerken van projectmanagement beschrijven, 

9  aangeven waarom bij veranderingen in een lijnorganisatie in het kader van een 

automatiseringstraject in veel gevallen voor een projectorganisatie gekozen wordt. 

 

 

Domein C: Systemen en hun structurering 

 

Subdomein C1: Communicatie en netwerken 

De kandidaat kan de topologische structuur en de communicatielagen van een 
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netwerk benoemen en de bijbehorende kenmerken beschrijven. Ook kan hij een eenvoudig 

communicatieprotocol beschrijven en de elementen ervan onderscheiden. Tevens heeft hij 

zicht op aspecten van internetbeveiliging. 

 

De kandidaat kan: 

1 de topologische structuur van een netwerk benoemen en de bijbehorende kenmerken 

beschrijven en de meest geschikte topologie voor een bepaalde situatie kiezen, 

2 de diverse lagen in de communicatie tussen computers in netwerken onderscheiden en de 

functies ervan beschrijven. 

 

Communicatie 

3 De kandidaat kan aan de hand van voorbeelden: 

- de betekenis aangeven van de afstemming tussen zender, ontvanger en boodschap, 

- de functie van een eenvoudig communicatieprotocol beschrijven en de elementen 

ervan onderscheiden, 

- een werkstation in een netwerk gebruiken voor (inter)nationale telecommunicatie en 

het verwerven van informatie. 

 

Subdomein C2: Besturingssystemen 

De kandidaat kan van gangbare besturingssystemen de basisfuncties beschrijven met 

betrekking tot het beheer van de processortijd, het werkgeheugen, de dataopslag-media, de 

randapparatuur en de toegangsrechten. 

 

4  De bestuderingssystemen hebben betrekking op opslagmedia, randapparatuur, 

toegangsrechten en de kandidaat kan de basisfuncties van een besturingssysteem 

benoemen die toepassingsprogrammatuur en kan die in een praktijkvoorbeeld gebruiken, 

5  De kandidaat kan de kenmerken aangeven van besturingssystemen die: 

 - één of meer taken tegelijk ondersteunen, 

 - één of meer gebruikers tegelijk ondersteunen, 

6  Hij kan de kenmerken van de verschillende besturingssystemen in een praktijkvoorbeeld 

beoordelen. 

 

Subdomein C3: Systemen in de praktijk 

De kandidaat kan de kenmerken van en verschillen tussen real-time systeem, 

kennissysteem, simulatiesysteem en embedded systeem benoemen. 

 

De kandidaat kan: 

7  (geautomatiseerde) systemen in de eigen omgeving herkennen en een aantal concepten 

en kenmerken van systemen beschrijven, 

8  aan de hand van een beschrijving van een systeem de volgende kenmerken van een 

systeem herkennen: 

- hiërarchisch, 

- open of gesloten, 

- niet-deterministisch of deterministisch, 

- niet-bestuurd of bestuurd; 

9  kenmerken benoemen van processors, besturingssystemen, randapparatuur, 

programmatuur en systeemontwikkeling die bepalend zijn voor het functioneren van 

systemen in de praktijk. 

De kandidaat ken de kenmerken benoemen van een: 

10 real-time systeem, 

11 kennissysteem, 

12 simulatiesysteem, 

13 embedded systeem, 

14 voorbeelden van systemen benoemen en classificeren als: real-time systeem, 

kennissysteem, simulatiesysteem of embedded systeem. 
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Subdomein C4: Informatiesysteemontwikkeling 

De kandidaat kan globaal de fasering van een systeemontwikkeltraject beschrijven met  

de te verrichten activiteiten en de producten. 

 

De kandidaat kan: 

15 de fasering van een systeemontwikkeltraject beschrijven en de te verrichten activiteiten 

aangeven, 

16 de projectmatige aspecten van systeemontwikkeling beschrijven en in voorbeelden 

aangeven. 

 

Subdomein C5: informatiestromen 

De kandidaat kan informatiestromen beschrijven in een kleine organisatie. 

 

De kandidaat kan: 

17 informatiestromen beschrijven aan de hand van een voorbeeld van een kleine organisatie, 

18 al dan niet geautomatiseerde informatiestromen in de moderne maatschappij beschrijven. 

 

Subdomein C6: informatieanalyse 

De kandidaat kan informatie en informatiebehoeftes analyseren en het 

bijbehorende informatiemodel bouwen/aanpassen. 

 

De kandidaat kan: 

19 uit een gegeven informatiebeschrijving de informatie objecten en de structuur van een 

informatiemodel afleiden, 

20 een informatiemodel met beperkingsregels lezen en toelichten, 

21 uit een bestaand informatiemodel van een organisatie afleiden of binnen een bestaand 

informatiesysteem aan een gewijzigde informatiebehoefte kan worden voldaan. 

 

Gegevensverwerkende systemen 

De kandidaat kan: 

22 een gegeven informatievraag interpreteren en uit vastgelegde gegevens informatie 

verwerven en presenteren. 

 

Subdomein C7: Relationele databases 

De kandidaat kan de elementen van een relationeel schema benoemen en de 

betekenis van de elementen beschrijven, en een informatiebehoefte omzetten in een  

opdracht in een vraagtaal voor een relationele database. 

 

 

De kandidaat kan: 

23 de elementen van een relationeel schema benoemen en de betekenis van de elementen 

beschrijven, 

24 een informatiebehoefte in een vraagtaal voor een relationele database formuleren, 

25 op basis van een gegeven casus een passende relationele database met meerdere 

tabellen, velden, relaties en de juiste datatypen ontwerpen. 

 

Databasemanagementsystemen 

De kandidaat kan: 

26 de kenmerken en aspecten van databasemanagementsystemen beschrijven en voor 

specifieke systemen benoemen en gebruiken. 

 

Subdomein C8: Interactie mens-machine 

De kandidaat kan mens-machine interactie bij informatiesystemen herkennen, de kenmerken 

ervan benoemen en keuzecriteria in het ontwerp van gebruikersdialogen benoemen en 

hanteren. 

 

De kandidaat kan: 
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27 mens-machine interactie in voorbeelden van systemen herkennen en de kenmerken ervan 

benoemen, 

28 keuzecriteria in het ontwerp van mens-machine interactie benoemen en in eenvoudige 

voorbeelden hanteren. 

 

Subdomein C9: Systeemontwikkeltraject 

De kandidaat kan van een eenvoudig systeemontwikkeltraject de voortgang 

beoordelen, een prototype testen, controleren of het eindproduct aan de specificaties van de 

opdrachtgever voldoet en beoordelen of het systeem aan de eisen en wensen voldoet vanuit 

het perspectief van de gebruiker. 

 

De kandidaat kan aan de hand van een eenvoudig voorbeeld voor een 

systeemontwikkeltraject: 

29 aangeven of het systeem aan de eisen en wensen voldoet vanuit het perspectief van een 

gebruiker, 

30 als gebruiker een gerealiseerd systeem (of prototype) testen, 

31 aan de hand van het voorbeeld rapporteren over onderdelen van het 

systeemontwikkeltraject. 

 

Subdomein C10: Nieuwe ontwikkelingen 

32 De kandidaat heeft informatie ingewonnen over nieuwe ontwikkelingen in concepten, 

apparatuur en programmatuur; 

 

33 De kandidaat kent het verschil tussen SI en de vanaf 1998 door IEC (International 

Electrotechnical Commission) gestandaardiseerde binaire voorvoegsels  

34 Bijvoorbeeld:kB of KB (103=10001 bytes; kilobyte) en KiB (210=10241 bytes; kibibyte) 

 

Domein D: Toepassingen in samenhang 

 

Subdomein D1: Systeemontwikkeling en projectmanagement 

35 De kandidaat kan de methoden en technieken van projectmanagement en de 

projectmatige aspecten van systeemontwikkeling beschrijven. 

 

 

Een uitgebreide beschrijving van de examenstof staat in de handreiking van SLO.nl 
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Bijlage 2 Hulpmiddelen 
 

 

  

Toegestaan 

De hulpmiddelen hieronder zijn toegestaan bij alle examens. Zij zijn niet alle nodig: 

  

Basispakket 

Het standaard basispakket bij alle centrale examens en college-examens bevat: 

- schrijfmateriaal  

- tekenpotlood 

- blauw en rood kleurpotlood 

- liniaal met millimeterverdeling 

- passer 

- geodriehoek  

- vlakgum 

- elektronisch rekenapparaat  

  

Ook is het toegestaan om hulpmiddelen mee te brengen die geen relatie hebben met de 

exameneisen maar wel functioneel kunnen zijn, zoals: markeerstift, puntenslijper, leesliniaal 

(loep). 

  

Woordenboek 

Een eendelig verklarend woordenboek Nederlands is toegestaan bij alle schriftelijke 

examens. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt 

worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (de thuistaal van de 

kandidaat). 

  

Een digitaal woordenboek is niet toegestaan. 

  

  

  

  

Uitgebreide informatie over de hulpmiddelen voor de centrale examens en 

hulpmiddelen voor kandidaten met een beperking staat in de Regeling toegestane 

hulpmiddelen. Kies: examenblad.nl/ vwo of havo/ onderwerpen/ hulpmiddelen/ 

2017 
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Bijlage 3 Syntax programmeren 

 

Declareren van variabelen: 

Dim leeftijd As Integer 

Dim lengte As Double 

Dim naam As String 

Dim namen(10) As String – dimensioneert een array van 11 elementen 

 

Syntax keuzestructuur:    

IF  …………  THEN …………  END IF 

IF  …………  THEN …………  ELSE  …………  END IF 

(Na IF kan gebruik gemaakt worden van de operatoren NOT, AND en/of OR. 

 

Syntax Herhalingstrucutuur 

FOR  …………  I=0  to N  …………  NEXT I 

WHILE  …………  WEND  

 

Objecten met hun methoden: 

Naam Methode Voorbeeld 

 
Label Label1.Text  Label1.Text=”Hallo” 

 

 
Button Button1.Text Button1.Text=”Print” 

 

 
TextBox TextBox1.Text TextBox1.Text=”Aap” 

 

 

ListBox  

Het eerste item van een ListBox heeft index 0 

 

ListBox1.Items.Add(…) ListBox1.Items.Add(“Aap”) 

 ListBox1.Items.Clear 

 ListBox1.SelectedIndex x=ListBox1.SelectedIndex 

 ListBox1.Items.Count aantal= ListBox1.Items.Count 

 ListBox1.Items.RemoveAt(index As integer) 

  Listbox1.Items.RemoveAt(3) 

 

 
CheckBox CheckBox1.Text CheckBox1.Text=”Keuze1" 

 CheckBox1.Checked   CheckBox1.Checked=True 
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RadioButton RadioButton1.Text RadioButton1.Text=”Keuze1” 

 RadioButton1.Checked RadioButton1.Checked=True 

 

Casten 

De inhoud van een variabele met die een getal bevat naar een string:  

CStr(leeftijd) of met de method toString, bijvoorbeeld  leeftijd.toString. 

De inhoud van een variabele die een string bevat naar een integer: 

Cint(textbox1.text)      

De inhoud van een variabele die een string bevat naar een double: 

CDbl(textbox1.text) 
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 Bijlage 4 Overzicht SQL-instructies 
N.B. Alles tussen [ ] is niet verplicht, | betekent ‘of’, … betekent ‘1 of meer’. 

Basisstructuur SELECT  query: 

SELECT  [DISTINCT] <kolommen en/of functies> [geen dubbele rijen] 

FROM  <tabellen> 

[ WHERE <voorwaarden> ] 

[ ORDER BY <sorteer-kolommen> ] 

[ GROUP BY <groepeer-kolommen>] 

[ HAVING <groep-voorwaarden>]  

Kolommen: 

<kolomnaam> |  <tabelnaam>.<kolomnaam> | * | functie 

Functies 

COUNT(*) aantal rijen 

SUM(<kolomnaam>) totaal 

AVG(<kolomnaam>) gemiddelde 

MAX(<kolomnaam>) maximum 

MIN(<kolomnaam>) minimum 

Logische operatoren 

=, <, >, <=, >= of <> om te vergelijken 

BETWEEN … AND … vanaf eerste waarde tot en met tweede waarde 

NOT, AND en OR om voorwaarden om te keren en te combineren. 

LIKE:  ? voor één onbekende letter 

* voor willekeurig aantal letters 

IS NULL om te testen of er in een veld iets is ingevuld 

Sorteren 

ORDER BY <één-of-meer-kolommen> ASC | DESC 

ORDER BY rangnummer van de kolom uit SELECT 

Subquery 

WHERE <kolomnaam> IN ( <subquery> ) 

WHERE  [NOT] EXISTS ( <subquery> ) 

Basisstructuur INSERT  query: 

 INSERT INTO <tabel> (veldnaam1, veldnaam2, …) VALUES (waarde1, waarde2, …)  

Basisstructuur UPDATE query: 

 UPDATE <tabel> SET veldnaam1=waarde1, veldnaam2=waarde2, …  

 WHERE <voorwaarden> 

Basisstructuur DELETE query: 

 DELETE FROM <tabel> WHERE  <voorwaarde> 
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