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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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Opleidingen als noodzakelijke factor bij produktie-automatisering

W. Troost
Stichting EX/N, Utrecht
Delft Instruments, Delft

Inleiding
Een industriêle organisatie die zijn 'proces' automatiseert en daarbij uitgaat van integratie van
de informatiesystemen ontkomt niet aan het opleiden van zijn medewerkers. Zonder opleiding
wordt het doel van de automatisering: efficiênter produceren, snel inspelen op wisselende
specificaties van klanten, kortere doorlooptijden, lage voorraden, etc, niet bereikt.

Kern
De internationale ontwikkelingen maken het voor het Nederlandse bedrijfsleven noodzakelijk
om op een fundamentele wijze aandacht te schenken aan het automatiseren van de primaire
processen. Het bedrijfsleven moet co-maker blijven in plaats van toeleverancier van onderde-
len waarbij de specificaties door anderen worden gedicteerd
Voordat tot automatiseren wordt besloten is het noodzakelijk de strategie (JIT, concurrent
engineering, etcetera) vast te stellen en welke doelstellingen beoogd worden. Wil men
efficiênter produceren, streeft men een grotere produktieflexibiliteit na, moet men de kwaliteit in
zijn dienstverlening verhogen, etcetera?
De industriële automatisering loopt in Nederland niet achter bij het buitenland, maar de
dreiging terrein te verliezen is aanwezig. Het management beseft vaak onvoldoende dat
opleidingen (education permanente) een wezenlijke factor is om als bedrijf succes te blijven
boeken, met andere woorden winst te maken.
In Nederland moet met betrekking tot opleidingen in de industriële automatisering het
volgende proces gestimuleerd worden: beeldvorming - bewustwording - besluitvorming. Men
is nu in de bewustwordingsfase, maar extra impulsen blijven nodig.
Hoewel er wel op branche niveau de nodige activiteiten worden ontwikkeld ten aanzien van
produktie-automatisering, (denk aan de demonstratieprojecten van de FME en STIPT) leidt het
nog niet tot voldoende opleidingsinspanningen. Recent onderzoek toont aan dat de op lei-
dingsinspanningen in de produktie-automatisering achterlopen bij die in de administratieve
automatisering.
Van belang is dat naast branche-organisaties ook de overheid via diverse programma's het
bedrijfsleven blijft stimuleren om meer aandacht en ruimte te maken voor opleidingen. De
programma's van de afgelopen jaren waren succesvol, denk aan de bekende programma's
als INSP, NIIO, Print, PBTS, etcetera.

Slot
Een van de organisaties die een stimulerende rol hebben gespeeld in het bewustwordings- en
besluitvormingsproces is NIIO. Een programma waarin zowel deelname aan geavanceerde
opleidingen als het ontwikkelen van geavanceerde opleidingen financieel werd gestimuleerd.
Een van de vruchten van deze aanpak is het Leerplan TIS, waarvan de eerste opleidingen nu
voorzichtig op gang komen.
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