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Stichting NIOC en de NIOC kennisbank 
 

Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van 

congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 

De stichting NIOC neemt de archivering van de resultaten van de congressen voor zijn rekening. 

De website www.nioc.nl ontsluit onder "Eerdere congressen" de gearchiveerde websites van 

eerdere congressen. De vele afzonderlijke congresbijdragen zijn opgenomen in een kennisbank 

die via dezelfde website onder "NIOC kennisbank" ontsloten wordt. 

 

Op dit moment bevat de NIOC kennisbank alle bijdragen, incl. die van het laatste congres 

(NIOC2023, gehouden op donderdag 30 maart 2023 jl. en georganiseerd door NHL Stenden 

Hogeschool). Bij elkaar bijna 1500 bijdragen! 

 

We roepen je op, na het lezen van het document dat door jou is gedownload, de auteur(s) 

feedback te geven. Dit kan door je te registreren als gebruiker van de NIOC kennisbank. Na 

registratie krijg je bericht hoe in te loggen op de NIOC kennisbank. 

 

 

Het eerstvolgende NIOC zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in 2025 en wordt dan 

georganiseerd door Hogeschool Windesheim. Houd onze website (www.nioc.nl) in de gaten. 

 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling rond Stichting NIOC en de NIOC kennisbank, 

schrijf je dan in op de nieuwsbrief via 

www.nioc.nl/nioc-kennisbank/aanmelden nieuwsbrief 
 

Reacties over de NIOC kennisbank en de inhoud daarvan kun je richten aan de beheerder: 

R. Smedinga kennisbank@nioc.nl. 

Vermeld bij reacties jouw naam en telefoonnummer voor nader contact. 
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Themasessie

Informatietechnologie in het Voortgezet Onderwijs

P. Hogenbirk, Voorzitter
PRINT/VO, Hoevelaken
SLO, Instituut voor Leerplan Ontwikkeling, Enschede
VAVO, PRINT/VE, Hoevelaken
Vereniging Informatica en Informatiekunde, Rhenen

8. van Weering,
C. Verweij,
T. van der Heyden,

Voor drie thema's worden drie uitspraken toegelicht en becommentarieerd door telkens een
voor- en een tegenstander.

Thema 1: Invoering Infonnatietechnologie op scholen VO
Uitspraak: Scholen die informatietechnologie willen invoeren moeten onder bepaalde
voorwaarden extra middelen krijgen.

Volgens de beleidsnotitie 'Enter: De Toekomst' zal de introductie van informatietechnologie in
het voortgezet onderwijs eind 1992 voor een belangrijk deel achter de rug zijn. 'De inhaalslag
is voorbij: in de scholen is een basis gelegd in termen van apparatuur, programmatuur en
deskundigheid'. Is deze analyse juist en is het voor de invoering van informatietechnologie
voldoende dat in de bekostiging normvergoedingen voor onderhoud, vervanging exploitatie en
aanschaf van programmatuur zijn opgenomen?

De uitspraak zal worden becommentarieerd door GA ter Ellen, computercoördinator
Scholengemeenschap Zuid, Proefstation Oost, Enschede en B. van Weering, projectcoördina-
tor informatica, Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO), Enschede.

Thema 2: De coursewareproblematiek in het VO
Uitspraak: De rijksoverheid moet courseware-ontwikkeling blijven stimuleren en financieren.

In de beleidsnota 'Enter: De Toekomst' zijn de volgende uitspraken te vinden:
1. De rijksoverheid trekt zich terug als stimulator van courseware-ontwikkeling en laat deze

aan de direct belanghebbenden: (groepen) scholen en educatieve uitgeverijen.
2. De educatieve uitgevers investeren niet graag in courseware-ontwikkeling.
3. Een klein percentage van de docenten past in zijn lessen informatietechnologie toe:

nieuwe pakketten zijn vooralsnog niet nodig.

Zijn deze uitspraken geldig en/ot wenselijk? of zouden bij voorbeeld aan (groepen) scholen
die zelf financieel investeren, middelen moeten worden toegekend voor geavanceerde,
educatieve software-projecten?

De urtspraak zal worden becommentarieerd door B. Cartigny (Onderwijsbureau, OMO) en R.
Stol (coördinator technologie beleid Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen).

Thema 3: Intormatiekunde in de onderbouw en informatica in de bovenbouw
Uitspraak: Informatiekunde en informatica dienen als aparte vakken binnen het voorgezet
onderwijs een volwaardige plaats te krijgen.

Zijn de aparte vakken informatiekunde en informatica wel een noodzaak? Is implementatie van
informatietechnologie in andere vakken niet genoeg? Of is daarbij juist de steun nodig vanuit
informatiekunde/informatica? Is dat de enige reden tot invoering van de vakken? Of is er
meer? Wat voegen die vakken toe aan het voortgezet onderwijs? Is dat de moeite waard om
de moeizame weg van invoering te bewandelen?

De uitspraak zal worden becommentarieerd door J. Moonen (hoogleraar Universiteit Twente)
en T. van der Heyden (voorzitter Vereniging 1&1).


