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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. 



Pleij
poster

Datacommunicatie en Netwerken

RWA Pleij, M. Voennan, Th.C.H. Knipping
IMPACT Automatisering bv, Utrecht

Doel
Het doel van de postersessie is om deelnemers te laten zien hoe IMPACT cursussen op het
gebied van Datacommunicatie en Netwerken ontwikkelt en verzorgt. Qua onderwerpen, lesstof,
doelgroep en werkwijze hebben wij bepaalde gedachten die we graag onder de aandacht van de
congresdeelnemers willen brengen.
De onderwijssector waarbinnen wij ons bevinden is die van de bedrijfsopleidingen.
De doelgroepen zijn mensen met een algemene automatiseringskennis die op het gebied van
netwerkbeheer hun kennis willen bijspijkeren.

Te tonen materialen
Getoond wordt cursusmateriaal, onder andere op het gebied van:
- Datacommunicatie
- PC-Lan
- Operating systems
- Glasvezel installaties
- Cliënt-server technieken.

Opzet en werXwijze
Op het gebied van netwerkapparatuur zal in de postergalerij een opstelling te zien zijn waarin een
aantal van de belangrijkste operating systems en netwerk protocollen zijn samengebracht.
De cursusmaterialen worden uitgestald. Tevens draaien er enkele slide-shows en staat er een
netwerkopstelling waar we enkele voorbeelden van de cursusontwerpen tonen.

onderwijsinhoud
onderwijsuitvoering
onderwijssector

informatietechnologie
curriculum
scholing en training


