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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. 



10 jaar e-Learning 
binnen ING Nederland
D.M.Langbroek
i.s.m. Jean in het Panhuis
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E-learning is:

• Internet
• Stand alone  (CD-Rom)
• Lokaal netwerk
• Blended
• INTERACTIE



© ING

Historie in hoofdlijnen

• 1988: Courseware

• 1990: Geïntegreerd applicatieleren

• 1995: CD-ROM  met  beeld en geluid

• 1998: Internet
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Gebruik e-learning

• 12 maanden 2001

Werkpl  20.000

Man 8.000

Selfs 16.000

• Totaal/jr: 52.000

• 3 maanden 2002

6.000

5.500

5.000

66.000
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Enkele TIPS

Een gedegen scherm-lay-out

Goede gebruikers-interface

Zo min mogelijk vastlegging van data

Zo min mogelijk bewegende hondjes

dus …….  :  MOOI & SOBER
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Lessons learned

• Inhoud en infrastructuur gaan samen
• Geld en uithoudingsvermogen zijn essentieel
• managementsupport is vereist
• Eerst zien, dan geloven
• Regel beheer en onderhoud (wordt vaak 

vergeten)
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Blended learning

• Leerresultaat voorop
• Professionele onderwijskundige analyse en 

daarop gebaseerd curriculum-ontwerp
• Adequate mix van leervormen:

bijvoorbeeld
klassikale instructie: verwerking
e-learning: kennis
case-behandeling: oefenen
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Return On Investment

• Opbrengsten:
- kwaliteit werk
- kortere opleidingstijd (docent + cursist)
- minder reis- en verblijfkosten

• Kosten:
- ontwikkeling inhoud
- infrastructuur
- onderhoud en beheer



© ING

Voorbeeld  ROI

De introductie van Outlook 2000 kost :

traditioneel: Euro 300 per medewerker

e-Learning : Euro 10 per medewerker voor volledige Office suite

Bij een organisatie met 30.000 medewerkers

Voordeel Bruto =  Euro  2.7 miljoen
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Strategie

• Start met een kansrijke pilot
• Zorg voor voldoende geld en capaciteit
• Optimaal is: managementsupport en draagvlak
• Zorg voor (veel) relevante inhoud
• Maak de techniek ondergeschikt
• Relevantie is belangrijker dan technische 

hoogstandjes
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Wat is van belang bij keuze van leverancier

• Standaard tools
• Past de tool en/of de toepassing binnen de 

aanwezige infrastructuur
• Indien aan de orde:

passend binnen de e-HR-omgeving, binnen het 
LMS




