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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. 





 

 Digivaardig & ‘meeting the future’  
 Roy Tomeij  

voorzitter Digivaardig 

&  

José de Leeuwe,  

directeur IT operations Eneco  

werkgroep eCF  
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info@digivaardigdigiveilig.nl 

5 april 2013 



Kansen benutten 

ICT biedt kansen voor economische groei 

60% van onze economische groei terug te voeren op ICT door: 
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Versterken concurrentiepositie NL in open wereldeconomie en 
vergrijzende samenleving: slimmer werken 

Innovatie met ICT 

Minder regeldruk  
(o.a. door ICT) 

Productiviteit  
verhogen  

(overheid en  
bedrijfsleven) 

Meer ruimte voor  
ondernemen 

Verdienvermogen  
NL’s bedrijfsleven  

verhogen 

Sterke ICT-sector 

info@digivaardigdigiveilig.nl 



Waarom maken we ons druk...... 
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ICT vormt een kritieke infrastructuur voor vele economische 
en maatschappelijke processen: het vaardig (dus ook veilig!) 
kunnen omgaan met ICT is onontbeerlijk. 
  
Een gebrek aan digitale vaardigheden op alle niveau’s remt de 
economische en maatschappelijke groei, remt innovatie en 
maakt Nederland en Europa kwetsbaar.  
 



Met partners aan de slag (PPS) 
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… 

Niveau’s van Digitale Vaardigheden 
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ICT-professionals 

ICT-gebruiker 
(slim inzetten) 

Digivaardige 
gebruiker 

(goed toepassen) 



… 

Focus bij start in 2009 
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Digivaardige 
gebruiker 

(goed toepassen) 



2009 -2012 
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• Nederlandse bevolking 
 
• Basisvaardigheden (laag 1 & 2 en elementen van 3 & 4    
   van de piramide) 
 
• Vele initiatieven, bijv.  
   -Maatschappelijke Digistage 
   -Klik & Tik,  
   -Aardigdigivaardig 
   -Campagnes 
 

 
 

 



online digitale basisvaardigheden leren 
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  Focus sinds 2012 
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•  Nederlandse Beroepsbevolking (incl. in opleiding) 
 
• Vergroten bewustzijn belang  van digitale vaardigheden   
   verbeteren van  digitale vaardigheden.  
   a. Beroepsbevolking digivaardiger   
       niveau 3, 4, 5 van piramide. 
   b. Balans in vraag en aanbod van ICT      
       professionals, niveau 6 piramide. 
 

Digitale Agenda Nederland:  
- Kennis die werkt 

- Voldoende digitaal vaardige beroepsbevolking 





… 

   Focus sinds 2012   
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Doel Digivaardig 
Vergroten van de digitale vaardigheden  
van de (aankomende) beroepsbevolking 

ICT-professionals 

ICT-gebruiker 
(slim inzetten) 



 Onderzoek toont aan         
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Rapport Ctrl Alt Delete   Digivaardig & Digiveilig  2012 
 

• De Nederlandse werknemer is per dag een half uur    
  kwijt door slecht functionerende ICT én gebrekkige   
  digitale vaardigheden 
 
• Productiviteitsverlies in Nederland is 
  19 miljard € per jaar 
  
 

Universiteit Twente 
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• Managers en werknemers amper bewust van   
   productiviteitsverlies. 
 
• Organisaties sturen nauwelijks aan op ontwikkelen 
   van digitale vaardigheden van hun werknemers 
 
• ICT-cursussen hebben grote impact op de  
   productiviteit van werknemers 
 
• Kwalitatieve tekorten verwacht aan ICT professionals 
 
 

    Inzichten           



info@digivaardigdigiveilig.nl 

Werkgroepen  

• Publiek-privaat samengesteld 

• Leden uit programmacommissie Digivaardig: MBO raad, 
HBO raad, IBM, KPN, UPC, Ziggo, SIDN, SIOB, EZ, CIO 
Platform NL, EuroCIO, CA-ICT Kennisnet.  

• 10 werkgroepen met elk 3 trekkers (EZ, één private 
partner en het programmabureau) 
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 Werkgroepen Digivaardig         



… 

   Activiteiten ICT-gebruiker 2013   
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ICT-gebruiker 
(slim inzetten) 



 





info@digivaardigdigiveilig.nl 

• Generieke aanpak voor digitale 
vaardigheden van werknemers 
(obv Mediacompetenties) 

• Doel: nog 3 sectoren die aanpak 
adopteren 

• Status: 
– toekomstprofielen 2020  creatieve 

sector beschikbaar 
– Toekomstprofielen toetsen aan huidige 

opleidingen Creatieve sector, ism HBO 
Raad  

– Generaliseren toekomstprofielen 
aanpak tbv werkgevers, werknemers, 
opleiders, instromers in andere sectoren 
(bv. onderwijs) 

– Opnieuw CTRL ALT DEL 
 

– Digivaardigheden in Human Capital 
Agenda / Top sectoren (Q4) 
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    Toekomstprofielen      activiteiten 2013  
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Kennisbank voor sectoren 

• Verspreiden van kennis en 
good practices 

• Doel: 10% van de 
stakeholders binnen aantal 
(top)sectoren bereiken 

• Status: 

– Kennisbank Q2 gereed 
(onderdeel van 
www.digivaardigdigiveilig.nl)  

– Verzending eerste 
nieuwsbrief in Q2 
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    Kennisbank        activiteiten 2013  
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CE Digitale Vaardigheden 

• Digitale vaardigheden 
onder de aandacht van 
werkgevers 

• Doel: onderdeel van 
minimaal 100 
kwalificatiedossiers 

• Focus op Pabo’s door 
Werkgroep: HBO Raad, 
Kennisnet en CA-ICT.  Zij 
onderzoeken adoptie CE 
DV door Pabo’s 

    Gezocht:  

    ambassadeurs  voor 
CE DV bij onderwijs en 
bedrijfsleven.  
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    CE Digitale Vaardigheden    activiteiten 2013  
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Digital Battle: app wedstrijd VO 

• Digibattle 
 Innovatief inzetten van ICT 

en digivaardigheden in 
beroepspraktijk 

• Doel: minimaal 100 
deelnemers (14-18 jaar) 

• Status: 
– 8 april: inschrijving open op 

www.digibattle.nl 
– Jury bekend: oa Jake Blok en 

Midas Kwant 
– Film & persbericht 
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    App wedstrijd      activiteiten 2013  



… 

   Ook actie t.b.v. ICT professionals nodig 
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ICT-professionals 



Hiernaast is méér nodig in Nederland 
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• In 2015 paar honderdduizend ICT-professionals tekort 
   in EU: stagnering productiviteit en innovatie     
• Negatief imago ICT-vak  (ook weinig vrouwen in IT) 
• Grote verzameling termen ICT beroepsprofielen en   
   competenties. Diffuus. 
• Onderwijssysteem anticipeert nog onvoldoende op 
   ICT ontwikkelingen 
• Ontoereikende match en balans tussen  
   - opleidingen en bedrijfsleven 
   - vraag en aanbod van ICT professionals 

   Waarom? 



 Naar een betere match van V&A 
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• Bestaande creatieve en effectieve initiatieven 
• nog veel los van elkaar, geen eenheid van ‘taal’  
• bestaande initiatieven beter benutten en verbinden 
• ook coordinatie voor deze beroepsgroep nodig 
• In NL en EU 
 

• e-CF biedt gezamenlijk referentiekader  
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e-CF  

• Europees raamwerk dat 
ICT competenties van ICT 
professionals beschrijft  

• Doel: adoptie en borging in 
Nederland 

• Status: 
– raamwerk vertaald in NL 

door NEN 
– adoptieplan  en 

communicatieplan gereed  
– Nederlandse website gereed 
– convenant 15 november a.s. 
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    European e-Competence Framework   activiteiten 2013  

www.ecompetences.eu 

www.e-cf.nl 



• Digivaardig & Digiveilig algemeen 

– Overgoo 13 Leidschendam (tel. 070-4190309) 

– www.digivaardigdigiveilig.nl  

 

• Heleen Kist 

– Programmacoördinator 

– heleen.kist@ecp.nl  

 

Contact 
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