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Het leren van nieuwe dingen kan soms aan-
voelen of je een buitenaards wezen bent op 
een nieuwe planeet.

in dit boek ga jij veel dingen leren die nieuw zijn. en dat is leuk! 
 Tenminste, het is leuk als je het uiteindelijk snapt. Als je dingen leest 
en doet waar je niets van snapt is dat niet leuk. en wat niet leuk is 
dat willen je hersenen ook niet onthouden. Dus gaan wij het anders 
doen. ik ga je in dit boek de nieuwe dingen op een aantal verschil-
lende, soms verrassende manieren uitleggen.

Door verschillende manieren te gebruiken is de kans dat je ‘het’ 
snapt veel groter. elke keer als je iets nieuws leert, komt er dat ‘aha’- 
moment, en dat moment voelt als een overwinning. Je hersenen en 
je emoties houden van overwinningen. Denk maar eens terug aan 
toen je voor het eerst snapte hoe je een filmpje op het internet kon 
 opzoeken, wow, dat was een overwinning!

De eerste nieuwe wereld die we gaan verkennen is die van het 
 informatiesysteem. ik voel een overwinning...

NIeuwe wereldeN 
verkeNNeN

Yeh!
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Waarom een informatiesysteem?
Straks gaan we praten over wat een informatiesysteem is, maar eerst wil ik het met je erover 
hebben waar informatiesystemen vandaan komen. 

Dus als je veel gegevens hebt, is het handig om deze te laten verwerken door een informatie-
systeem. Maar je hebt niet altijd een uitgebreid informatiesysteem nodig, soms kun je ook 
gewoon de weg vragen...

wij mensen verzamelen gegevens over van alles en nog wat. Zo onthouden 
jouw hersenen de straten rondom je huis, dat vind je handig. want wanneer 
je dan naar school fietst zul je niet verdwalen. Als je aan de andere kant 
van de stad, bij je oma moet zijn, dan kun je oma je uitleggen hoe je moet 
fietsen. Tot nu toe gaat het prima.

Maar wanneer je een vakantieliefde in Frankrijk wilt opzoeken, 
dan zul je een heel eind moeten fietsen. en de route zal te lang 
zijn om te onthouden, dus heb je een fiets en een wegenkaart 
nodig om niet te verdwalen. Deze wegenkaart is een analoge 
(niet-digitale) vorm van een informatiesysteem.

Mocht je naar meerdere onbekende locaties gaan, dan kun je ook 
 gebruikmaken van een navigatiesysteem. Zo’n navigatiesysteem, wat 
ook een informatiesysteem is, bevat ten eerste heel veel verschillende 
kaarten. Maar hij kan ook andere dingen zoals berekeningen  uitvoeren, 
de kortste route, de snelste, zonder tolwegen, zonder files, hij kan 
 vaststellen waar je bent, en nog veel meer.
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Ik moet straks 
wel mijn diploma 

halen!

“
 Een informatiesysteem is een systeem 
dat gegevens kan verwerken.

Om je letterlijk een beeld te geven bij wat een informatiesysteem is, geef ik je hierbij een 
 schematische weergave. Het is misschien een romantisch beeld van een informatiesysteem, 
maar in grote lijnen is dit wat elk informatiesysteem doet.

ik geef je een aantal voorbeelden van de dingen die een informatiesysteem kan met informatie:

Wat is een informatiesysteem?
Zoals je net hebt kunnen lezen, hebben we informatiesystemen om gegevens te verwerken 
die we niet eenvoudig zelf kunnen verwerken. Maar wat is een informatiesysteem nu precies?  
Die vraag heb niet alleen jij gesteld, maar ook vele mensen voor jou. en veel leerlingen, maar 
ook veel iCT-professionals vinden het moeilijk hier een eenvoudig antwoord op te geven.
er zijn heel veel boeken over geschreven en als je op het internet gaat zoeken, vind je tien tallen 
hele lange en ingewikkelde definities. Maar gelukkig is het ook heel simpel uit te leggen.  
Ben je er klaar voor?

Ta da da, hier komt het: 

Ja ja, 
zo makkelijk 

kan het niet zijn. 

ik weet dat het simpel klinkt. Maar jawel hoor, het is echt zo simpel. Alleen kunnen de 
 manieren van  verwerken wel heel verschillend zijn.
ik noem een aantal voorbeelden van  dingen die een informatiesysteem kan met gegevens:

Het informatiesysteem 
geïllustreerd

Invoer

Filteren

Sorteren
Analyseren

Uitvoer

Bewaren

• Analyseren
• Uitvoeren

• Filteren
• Sorteren

• Invoeren 
• Bewaren
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Google Maps
Dit is de eerste oefening van het boek. Door het boek heen staan verschillende doe-opdrach-
ten zoals puzzels. Het is heel belangrijk dat je die ook echt maakt. want elke keer dat je zo’n 
opdracht maakt leren je hersenen de informatie weer op een andere manier, en dat helpt jou 
alles nog beter te onthouden, op weg naar weer een overwinning!

Google maps is een enorm uitgebreid informatiesysteem. 
Hier staan een aantal bevindingen over Google maps.

Invoeren

Bewaren

Filteren

Sorteren 

Analyseren

Presenteren

Een informatiesysteem is een systeem 
dat gegevens kan verwerken.>

Beelden van auto’s op snelwegen

informatie over verschillende snelwegen opslaan

Alle file-informatie van één snelweg samenvoegen

De snelwegen sorteren van langste naar kortste file

Uitrekenen of er snelwegen zijn die vaak een 
extra lange file hebben

Kaart van Nederland met file-informatie

Je kunt ook fietsroutes laten bereke-
nen. Als een fietspad nog niet op de 

kaart staat kun je dat zelf toevoegen.

er zijn wereldwijd verschillende  
datacentra waar alle informatie  

opgeslagen ligt.

Je kunt in Google je zoekopdracht 
beperken tot een bepaald gebied.

Je kunt bij een routeberekening 
 kiezen tussen de snelste en de 

 kortste route.

Je kunt een route berekenen tussen 
twee punten.

een gebied kun je bekijken  middels 
de kaartweergave, de satelliet-

weergave en de streetview-weergave.

!

!

!

!

!

!

!  Filteren

!  Uitvoeren

!  invoeren

!  Sorteren

!  Bewaren 

!  Analyseren

       bij de juiste zin komen te staan.

Voorbeeld van een 
informatiesysteem

Teken lijnen zodat de juiste `dingen`’ 

Nu kun je kijken wat ik bedoelde met ‘gegevens verwerken’.

informatiesystemen zijn er in alle soorten en maten. van kleine informatiesystemen die 
 alleen van jou zijn, tot wereldwijde systemen die door miljoenen mensen per dag gebruikt 
worden. laten we eens kijken naar een voorbeeld.

Op de meeste snelwegen in Nederland zijn camera’s geplaatst. Deze camera’s zijn 
 aangesloten op een groot informatiesysteem, laten we dit voor het gemak het camera- 
informatiesysteem noemen. laten we onze definitie van een informatiesysteem erbij pakken.
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NAAM wAT iS HeT DATABASelAAG APPliCATie- 
lAAG

PreSeNTATie- 
lAAG

Google maps Online informatiesysteem 
met geografische gegevens

BigTable Java
C++
Python

HTMl
CSS
Javascript

exact Nederlands informatie-
systeem voor onder andere 
boekhouding

Microsoft 
SQl Server

ASP.NeT HTMl
CSS
Javascript

data.overheid.nl informatiesysteem met 
enorm veel openbare data 
van de overheid

MySQl PHP
Apache 
SOlr

HTMl
CSS
Javascript

Facebook Online informatiesysteem 
met persoonlijke data van 
miljoenen mensen

MySQl
Apache 
Cassandra

PHP
C++
Java
Python 
erlang

HTMl
CSS
Javascript

VLC PLAyer

OS X

Informatiesysteem stack
ik hoor je alweer denken, ‘stack?’. Ja, stack is engels voor stapel, maar het wordt veel in 
de iCT gebruikt in allemaal verschillende situaties. Zo ben je misschien al bekend met het 
 OSi-model in de datacommunicatie, dit is een stapel communicatielagen. Of misschien 
ken je een voorbeeld van een software-stack. wanneer je bijvoorbeeld een film kijkt op je 
 computer, heb je een besturingssysteem nodig, software om films af te spelen, een codec 
die het bestandsformaat van de film decodeert en tot slot het filmbestand zelf. Hieronder zie 
je de software-stack die het afspelen van een film illustreert.

een informatiesysteem kan op verschillende manieren gegevens verwerken. Deze  manieren 
zijn ook in te delen in een ‘informatiesysteem-stack’. Hieronder zie je de verschillende 
 manieren om gegevens te verwerken gekoppeld aan de bijbehorende laag.

UItVOeren

FILmBeStAnd

PreSentAtIeLAAg

dIVX

In
VO

er
en

Ve
r

zA
m

eL
en

A
n

A
Ly

Se
r

en

COdeC

APPLICAtIeLAAg

medIA-SOFtWAre

BeWAren

BeStUrIngSSySteem

dAtABASeLAAg

SOCIALnetWOrk.AVI

Dit is een technisch boek, en technische boeken hebben nu eenmaal tabellen. Dus bij  
deze een tabel met verschillende informatiesystemen en de software-stack die ze  
gebruiken.*

valt je iets op aan bovenstaande tabel? Kijk nog eens goed naar de presentatielaag. Precies, 
bijna alle moderne informatiesystemen gebruiken een web-gebaseerde presentatielaag.

Een tabel omdat het moet

* Let op! Deze tabel is een versimpelde versie 
van de software-stack. Dat is zodat je snapt hoe 
een informatiesysteem in het algemeen werkt. 
De specifieke details leer je later.
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    gereedschap
Als je een informatiesysteem wilt bouwen heb je gereedschap nodig. er zijn vele soorten 
 gereedschap en de kunst is om het juiste gereedschap voor de juiste taak te vinden.
voor het maken van een informatiesysteem heb je de volgende soorten gereedschap:

voor het maken van een informatiesysteem heb je de volgende soorten gereedschap:

Softwarepakketten

Programmeertalen

Raamwerken

Kant-en-klare software die ontworpen is om specifieke dingen te doen. Heerlijk, 
is al klaar, hoeft alleen nog ingericht te worden en je kunt gelijk aan het werk. 
een nadeel is dat het moeilijk uit te breiden is als je iets wilt dat het pakket niet 
kan. Ook heb je weinig invloed op het werkproces of de workflow, en ook moet je 
voor elk informatiesysteem weer andere software kopen.

Zelf programmeren, alle vrijheid om te doen wat je wilt, kun je eindeloos uit-
breiden, de enige beperking is de programmeertaal zelf en de tijd. want dat is 
wel een nadeel, je bent opnieuw elk onderdeel aan het uitvinden, dat kost veel 
tijd. Ook wordt de klant afhankelijk van de programmeur als deze geen hele 
transparante en gemakkelijk overdraagbare code heeft geschreven.

een raamwerk is een modulair opgezette verzameling van ofwel software-
programma’s ofwel programmeerfuncties. Het is dus een soort lego, je hebt 
zelf allemaal verschillende bouwblokken, en je kunt ervoor kiezen hoe je je 
bouwwerk maakt. Dit is flexibel, je kunt het goed overdragen en redelijk snel 
opzetten. een nadeel is wel dat je eerst bekend moet zijn met het raamwerk 
voordat je een informatiesysteem kunt bouwen.

Dus...
Samengevat 

zijn informatie-
systemen systemen 

die  gegevens kunnen 
verwerken. De manieren om 

 gegevens te verwerken 
kun je verdelen in 

drie lagen.
En ik gebruik 
dagelijks heel 

veel verschillende 
informatie systemen.

precies 
allemaal 

goed!
ik wist het wel, overwinningsmomenten komen 
vanzelf. Je hersenen zijn ervoor geprogrammeerd.

Ja!

Op naar een nieuwe wereld!
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Net als bij de eerste kennismaking met informatiesystemen kan de eerste kennismaking met 
Drupal overweldigend voelen. Over wat Drupal precies is bestaan ook vele  omschrijvingen, 
maar in dit boek houden we vast aan de volgende definitie:

Fijn hè, weer zo’n makkelijke definitie. wat maakt dit raamwerk dan zo bijzonder dat wij  
het gaan gebruiken? in het kort:

•  Web-gebaseerd
•  Eenvoudig om zelf je informatie te structureren
•  Multi-user
•  Basisfuncties werken gelijk na installatie
•  Eindeloos uit te breiden
•  Zeer flexibel
•  Open source

Drupal als persoon 
 genaamd ‘Druplicon’

Wat is drupal?

“Drupal is een raamwerk waarmee 
 informatiesystemen gebouwd kunnen worden.>

in dit boek leer je hoe je alles over informatiesystemen. Dit gaat het beste aan de hand van 
een raamwerk, zodat jij je dan bezig kan houden met bouwen en niet met bijzaken. Je kan 
dan verschillende informatiesystemen bouwen terwijl je maar één raamwerk hoeft te leren.

wat je echt nodig hebt is een volwaardig raamwerk. Dit raamwerk moet flexibel zijn, zeer 
 modulair,  makkelijk uit te breiden, web-gebasseerd, en het liefst wereldwijd gebruikt 
zodat het door eenieder te onderhouden of uit te breiden is. Tot slot moet het een  raamwerk 
zijn waarbij je niet hoeft te programmeren maar waar het wel mogelijk is indien dat nodig is.

Gelukkig heb ik precies de oplossing voor je...

c:\Documenten\documenten\memo\nov

Documentes

Tekst

Memo

sep

okt

nov

een soort tussenvorm van software en raamwerk 
is  Microsoft Access. van oudsher wordt Microsoft 
Access op veel scholen gebruikt om studenten 
te leren hoe je een informatie systeem bouwt.  
Twee redenen hiervoor zijn:

•  de database-, applicatie- en presentatielaag 
zitten in één softwarepakket

• het is redelijk eenvoudig aan te leren.

er kleven echter ook wat nadelen aan: het is 
niet geschikt voor meerdere gebruikers tegelijk, 
het is zeer beperkt in  mogelijkheden binnen de 
 applicatielaag en presentatielaag, het is niet uit 
te breiden en tot slot is het geen web-gebaseerde 
 oplossing maar moet je het op je pc lokaal draaien.

Maak kennis met: 
raamwerken
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Oké, nou als dat Drupal dan zo geweldig is, geef dan eens wat voorbeelden van informatie-
systemen die daarmee gebouwd zijn!

Prima, vier voorbeelden van uiteenlopende Drupal-informatiesystemen:

1. Overheidsdata raadplegen
Het eerder genoemde http://data.overheid.nl bevat alle openbare 
data van de  Nederlandse overheid, van de Nederlandse begroting tot 
specifieke rOC-cijfers.

2. kunst kijken
een van de grootste en oudste (6 hectare en uit 1793) musea van 
de wereld, het louvre. Om alles te bekijken heb je meerdere dagen 
 nodig. Maar je kunt nu alle kunstwerken met achtergrondinformatie 
online doorzoeken. www.louvre.fr/en

3. democratie organiseren
in de verenigde Staten kun je op de website van het witte Huis (ook 
Drupal) zelf een petitie (handtekeningenactie) starten om actie van de 
regering te vragen. https://petitions.whitehouse.gov

4. Servers monitoren
via de applicatie https://servercheck.in is het  mogelijk eenvoudig  
de uptime van servers en websites te  monitoren. Compleet met  
dashboard en e-mail- & SMS-service.

Drupal informatie systemen

Geachte heer Druplicon, ik lees nu dat Drupal een raamwerk is om informatie-
systemen mee te bouwen, maar ik dacht altijd dat het een systeem was om 
websites mee te maken.
Dat is geen gekke gedachte, Drupal wordt ook volop gebruikt om websites mee 
te maken. Maar de grens tussen een website en een informatiesysteem is steeds 
vager aan het  worden. in het  algemeen kun je zeggen dat de meeste geauto-
matiseerde informatiesystemen al  web- gebaseerd zijn of dit op korte termijn 
willen worden. Maar het klopt dat wanneer je eenmaal informatie systemen met 
Drupal kunt bouwen, je ook standaardwebsites met Drupal kunt bouwen.

Dus Drupal is te gebruiken om websites en informatiesystemen te bouwen, 
zijn er nog meer dingen waar je Drupal voor kunt gebruiken?
Jazeker, Drupal wordt volop gebruikt voor sociale platforms, intranetten, 
nieuws platforms, fora enzovoort.

Hmmm, zijn dat niet gewoon allemaal verschillende soorten websites?
Ja, dat zou je kunnen zeggen, maar je zou ook kunnen zeggen dat het allemaal 
verschillende soorten informatiesystemen zijn.

Oké, dat snap ik. Maar als ik op het internet kijk zie ik bij Drupal ook allerlei 
termen zoals CMS. Hoe zit het daar dan mee?
CMS ofwel Content Management System is de term die je inderdaad het  meeste 
tegenkomt als mensen het over Drupal hebben. Het betekent gewoon een 
 systeem waarmee je informatie, dus gegevens, kunt beheren.

Ik wil misschien ook wel websites gaan bouwen, kun je een paar voorbeelden 
geven van Drupal-websites die ik misschien ken?
Ja natuurlijk, een aantal grote sites zijn die van Ubuntu (www.ubuntu.com), het 
witte Huis (www.whitehouse.gov) en Amnesty international (www.amnesty.org).

Dat is indrukwekkend. Dus ik kan Drupal gebruiken om informatiesystemen 
te bouwen, wat is mijn volgende stap?
ik zou zeggen, kijk even naar de Drupal-stack, dat vertelt je iets meer over hoe 
Drupal  opgebouwd is en daarna kun je van start.

Interview met 
Druplicon
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Horizontaal 2.  Technologie-stack die Drupal gebruikt 
    7.  een systeem dat gegevens kan verwerken
      8.   Software die vroeger vaak gebruikt werd om informatiesystemen  

te leren

Verticaal 1.  Drupal als persoon
    3.  De webserver die meestal voor PHP gebruikt wordt 
      4.  Hoe je hersenen een leermoment ervaren
        5.  Deze laag bestaat bij moderne informatiesystemen vaak uit HTMl & PHP
          6.  Deze database wordt vaak gebruikt als databaselaag voor Drupal  

Daar is weer die ‘stack’, we zouden natuurlijk ook gewoon ‘stapel’ kunnen zeggen, maar dat 
is onprofessioneel. in principe hebben we twee stacks:

• een technologische stack, ofwel de software-stack
• een functionele stack, ofwel hoe drupal opgebouwd is

Nu concentreren we ons alleen op de technologische stack, de inhoudelijke werking van   
Drupal komt later.

Drupal draait op nog meer webservers en databases, maar dit zijn de meest gebruikte 
 componenten.

Omdat de meest gebruikte combinatie Apache, MySQl en PHP is, spreekt men vaak van  
de AMP stack. ik adviseer je deze term zo af en toe te laten vallen, daar kun je indruk 
mee maken.

PHPPrOgrAmmeertAAL

APACHeWeBSerVer

mySQLdAtABASeSerVer

LInUX, UnIX, OS X, WIndOWSBeStUrIngSSySteem

Drupal Stack

1

2

7

8

5

4

6

3

(spreek op z`n Engels uit `emp stek`’)

NieUwe werelDeN verKeNNeN
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Over
DENKEN

DENKEN

Je bent al bijna klaar om echt aan de slag te gaan, maar eerst wil ik je nog even 
iets vertellen over hoe dit boek is opgebouwd.

Het doel van dit boek is om je te leren hoe je informatiesystemen ontwikkelt en 
implementeert. wat dat precies betekent leer je later in het boek.
Maar zonder een raamwerk of software blijft het idee van een informatiesysteem 
heel vaag. Dus ga je eerst Drupal leren zodat je de vaardigheden en kennis krijgt 
om echte informatiesystemen te bouwen. Op deze manier wordt een informatie-
systeem concreet, kun je het zien en ruiken, je snapt wat er met de verschillende 
onderdelen bedoeld wordt.

Bij het leren werken we steeds van binnen naar buiten. ik vind het belangrijk 
dat je eerst weet waarom we informatiesystemen gebruiken en wat informatie-
systemen precies zijn, voordat we aan de slag gaan met de specifieke onder-
delen van een informatiesysteem. Het ‘waarom’ heb je kunnen lezen bij ‘waarom 
een informatiesysteem’ (om informatie te kunnen verwerken) en het ‘wat’ staat 
bij ‘wat is een informatiesysteem’ – ken je de definitie nog?

Je leert de onderdelen beter als je hersenen de kern snappen en we daarna naar 
de details kijken.

Op dezelfde manier leren we in de volgende hoofdstukken Drupal. Jij gaat straks 
gelijk aan de slag met een bestaand informatiesysteem, hiermee kun je spelen 
en het helemaal aanpassen naar je eigen wensen. Pas wanneer jij snapt hoe 
Drupal in het dagelijks gebruik werkt, gaan we zelf een systeem bouwen en naar 
de verschillende onderdelen van Drupal kijken.


