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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. 



Computational 
Creativity:  
How New Tools and  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Plan for today
1.    What’s the problem
2.    What’s been done
3.    What’s next



a workshop for teens







consumers, 
not creators



Everyday life is increasingly regulated by complex 
technologies that most people neither understand nor 
believe they can do much to influence.

Bandura, 2001



code



We cannot afford to ignore code or allow it to remain
the exclusive concern of computer programmers and 
engineers.

Hayles, 2005



Programming is the sweet spot, the high leverage point in 
a digital society.

If we don’t learn to program, we risk being programmed 
ourselves.

Rushkoff, 2010



The 4th R … 
provides an alternative to fact-based mastery
and proposes, instead, iterative, process-oriented, 
constructive, innovative thinking.

Davidson, 2012



not just for 
some kids



ALL kids



Everyone should learn
how to read and write

our computational world.



But how can we support
young people’s participation 
as computational creators?

















3,225,784
projects shared�



What’s interesting about 
the learning experience?



creating 
connecting



creating 
connecting



Low Floor

High Ceiling



Low Floor

High Ceiling

Wide Walls



It’s really great to express yourself creatively.
You could do anything with it.
You can make video games, music, art, videos, 
anything.
The possibilities are endless, no limitations, 
really.

“
”�Lindsey, 12 years old















creating 
connecting







projects



comments

projects







projects


