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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. 



Koek
presentatie

De Nederlandse Informatica Olympiade

M.J.M. Koek
SLO, Instituut voor Leerplanontwikkeling, Enschede

Inleiding
Dit jaar wordt voor de derde keer de Nederlandse Informatica Olympiade (NIO) georganiseerd.
Het is een wedstrijd voor middelbare scholieren in het oplossen van algoritmische problemen
met behulp van een zelf geschreven programma.
SLO en PRINT hebben een Lesbrief ter voorbereiding op de eerste ronde ontwikkeld waarmee
leerlingen, ook zonder voorkennis van programmeren, zich kunnen voorbereiden op de eerste
ronde. In de tweede ronde, die op Universiteiten en Hogescholen wordt gehouden, moeten
leerlingen enkele pittige opgaven oplossen.
De beste twee meisjes en beste twee jongens worden uitgenodigd deel te nemen aan de
Internationale Olympiade.

Geschiedenis
Athene, vrijdag 24 mei 1991, Christos Kilias, de voorzitter van het Griekse organiserend comité
bij de prijsuitreiking van de Internationale Informatica Olympiade (101): 'And now ladies and
gentlemen a third price winner: mister, excuse me, miss Fieke Dekkers from the Netherlands.'
De staatssecretaris van onderwijs, mevrouw Kelly Bourdara, reikt met zichtbaar genoegen de
prijs aan Fieke uit en vraagt opnieuw het woord. Ze zegt blij verrast te zijn dat 'just a girl from
the Netherlands and only sixteen years old' in staat is gebleken onder 'the best of the very
best' een derde prijs te behalen. Ze roept alle landen op volgend jaar meer meisjes naar de
olympiade te sturen.

Toen eind 1989 de directeur van de SLO door UNESCO benaderd werd over een mogelijke
deelname aan de tweede Internationale Informatica Olympiade in Minsk in 1990 heeft hij twee
leden van de projectgroep informatica van de SLO gevraagd om:
- na te gaan of deelname aan een internationale informatica olympiade zinvol is
- daartoe op proef deel te nemen aan de 101 in Minsk
- na te gaan of en onder welke voorwaarden een nationale informatica olympiade te ontwikke-

len is.

Dit resulteerde in deelname aan de tweede 101 in Minsk USSR in 1990 door drie Nederlandse
middelbare scholieren (twee meisjes en een jongen), georganiseerd en begeleid door de SLO.

De deelname aan de 101 in Minsk was succesvol:
- het beste meisje van de honderdachtentwintig deelnemers uit achtentwintig landen was een

Nederlandse
- één van de begeleiders werd uitgenodigd om zitting te nemen in het Internationaal Olym-

pisch Comité van negen landen.

In Athene werd dit resultaat overtroffen door een derde plaats van Fieke Dekkers.

OrganisatievOO1l
In 1990 werd het project Nederlandse Informatica Olympiade bij de SLO gestart. Vervolgens
werd een Platform Nederlandse Informatica Olympiade opgericht waarin organisaties,
Universiteiten en Hogescholen zitting hebben. Daarnaast zijn een aantal personen gevraagd
op te treden als speciale adviseur van de NIO.
Inmiddels heeft het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen de NIO erkent als één van de
vijf olympiades. Daardoor wordt aan het begin van het schooljaar een poster en brochure aan
alle scholen voor voortgezet onderwijs gestuurd.
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Doel
Het doel van de NIO is leerlingen uit het voortgezet onderwijs te interesseren voor informatica.
De eerste ronde kent vijf relatief gemakkelijke opgaven die in ongeveer tien weken thuis
moeten worden opgelost. In de tweede ronde, die op universiteiten en hogescholen wordt
georganiseerd, moeten leerlingen in een beperkte tijdsduur enkele opgaven oplossen.

De lesbrief
In het voortgezet onderwijs is het oplossen van algoritmische problemen met behulp van een
zelf geschreven programma geen onderwerp dat veel aandacht krijgt. De ervaringen bij de
scholing van de deelnemers aan de 101 in Minsk en Athene hebben geleerd dat talentrijke
leerlingen in korte tijd en met grote diepgang zich een aantaloplossingsmethodieken eigen
kunnen maken. De ervaringen van deze scholing zijn met behulp van PRINT en SLO omgezet
in een boekje 'Lesbrief Nederlandse Informatica Olympiade voor de eerste ronde'. Het is
verkrijgbaar bij de SLO. Ongeveer vijfhonderd exemplaren hebben hun weg in het onderwijs
gevonden. Honderdtweeëntwintig leerlingen zijn door de eerste ronde gekomen.

Het Certificaat
De leerlingen die minstens drie van de vijf opgaven uit de eerste ronde juist hebben opgelost
krijgen het Certificaat NIO uitgereikt en worden daarmee toegelaten tot de tweede ronde.

Twee meisjes twee jongens
Zowel in Minsk als in Athene bleek de beste Nederlandse deelnemer een meisje. Niettemin
was het aantal deelnemende meisjes zeer laag: twaalf in Minsk en twee in Athene. Dat heeft tot
een pittige discussie geleid in de internationale vergadering. Een voorstel van Nederland om
beide sexen vertegenwoordigd te laten zijn in elk team heeft het net niet gehaald. Bij de
oprichtingsvergadering van het Platform NIO in februari 1991 is vastgelegd dat vanuit
Nederland evenveel meisjes als jongens naar de 101zullen worden gezonden.

Slot
De NIO en de 101zijn nog volop in ontwikkeling. UNESCO heeft de SLO gevraagd voorstellen
voor de ontwikkeling van de 101 in te dienen.
De resultaten, in organisatie en wat betreft deelname, zijn bemoedigend. De erkenning van het
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen alsmede de reacties van leerlingen, scholen,
vervolgopleidingen en bedrijfsleven geven de organisatoren de overtuiging dat de NIO een
bijdrage levert aan het informaticaonderwijs in Nederland.
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