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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. 



Toekomst ICT

Ruud Smeulders, BrilliantBrains
Renée Prins & Jan Dirk Schagen, HBO-i 

4 april 2013
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de “oude” toekomst
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maar er zijn nog niet veel vliegende auto’s
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wel overvolle steden en files op de wegen
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ontwikkelingen gaan wel steeds sneller
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• komt door de wet van Moore
• en de utbreiding van die wet door 

Ray Kurzweil
• Ook wetenschap en techniek 

ontwikkeld zich sneller

Ray Kurzweil

iPad2 > Cray2 
Super-computer 
1985 

En in 1994 nog  
in top 500 lijst 
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met smart robots (slimmer dan de mens?)
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toekomst van ICT?
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• Het is moeilijk om naar toekomst te kijken
• maar met trends krijg wel wel een goede 1ste 

indruk
• 2 trends als voorbeeld hoe die toekomst eruit kan 

zien
• Vergrijzing
• Big Data

we worden gemiddeld steeds ouder en 
blijven langer fit 
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80-jarige Cecil Dell’Orefice

Oudste moeder Omkari Panwar (70) en haar man 
Charan Singh Panwar (77) uit India gebruikten IVF

Walter Breuning is in 2011 op 114-jarige leeftijd 
overleden

Besse Cooper, the world’s oldest person (116)

Walter Breuning is in 2011 op 114-jarige leeftijd 
overleden



daardoor dreigt arbeidstekort

• in ieder geval voor komende 5-20 jaar 
• in ICT krijg je daardoor een steeds 

sterkere concurrentie uit emerging 
markets (India, Oost Europa)

• maar in de zorgsector? Hoe wordt het 
daar opgelost?
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met robots als vervanger?
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Door de mens zelf bionic te maken (2020) 
of met hulp nano technology (2050)
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of door 3d printing van vitale organen (>2020)

14

Antony Atala,TED2011



ook steeds meer data

• trend naar big data
• vooral door social media
• en door trend “Internet of Things” (D2D)

• veel meer digitale data dan analoge data ooit
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door data van sensoren in (smart) homes 
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BEN KRÖSE
Living in a ROBOT



door smart web & smart everything
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door 3d printing data
(zoals voor eten, organen, apparaten, huizen
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door straks vooral virtueel te reizen?
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maar welke beroepen passen daarbij?

• orgaan ontwikkelaar
• robot monteur
• food reconstructor
• virtuele reisagent
• cross data analist
• techno fashion designer
• DNA sequencer
• financial computer translator

• (van website: http://
www.betamentality.nl/?
pid=282&page=DE
%20TOEKOMSTBEROEPEN
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welke beroepen nog meer?

• 3d printing expert
• robot programmeur
• augmented reality ontwerper
• virtuele wereld designer
• data visualisatie expert
• TST specialist
• Security expert
• embedded software programmeur sensoren
• domotica expert
• creatieve vaardigheden specialist
• smart grid ontwerper
• smart materials specialist
• designer semantic web applicaties
• ethicus robot intelligentie
• extended brain specialist
• smart home ontwerper
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voorbeeld: security expert

• door data explosie ook meer beveiliging 
nodig

• mafia richt zich steeds meer op digitale 
criminaliteit

• beveiliging steeds complexer
• mensen willen toch diensten gemakkelijk 

kunnen gebruiken
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nodig
• mafia richt zich steeds meer op digitale 

criminaliteit
• beveiliging steeds complexer
• mensen willen toch diensten gemakkelijk 

van 92 naar 82 miljoen euro
mensen willen toch diensten gemakkelijk 
kunnen gebruiken

maar wel verschuiving eerst 
van skimmen naar pishing en 

nu naar malware



hoe inspelen op perceptie van consument
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daardoor minder gebruik 
internetbankieren en webdiensten

bijvoorbeeld specialist context gebruik
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wrap up

• ICT ontwikkelingen gaan steeds sneller
• de toepassing van ICT meer en meer verbonden 

met andere technologie en andere vakgebieden
• vele compleet nieuwe beroepen mogelijk
• de juiste opleiding en juiste skills van mensen 

volgen uit aantal mogelijke combinaties
• zo zal bijvoorbeeld context technologie en 

beveiliging nieuwe ICT uitdagingen geven
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Discussie

• welke opleiding en skills zijn dan nodig?
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uit: Digitale geletterdheid in VO, KNAW, 2012 http://www.betamentality.nl/?pid=282&page=DE%20TOEKOMSTBEROEPEN



welke opleiding & skills nodig?

• leiden we nu de mensen juist op?
• worden de beste toekomst gerichte 

vakken gedoceerd? 
• wat voor vakken?

• Infomatie en communicatie wordt 
vak voor basiskennis in onderbouw 
(ipv informatica voor bovenbouw)

• bijvoorbeeld programeren in 
Scratch

• wat voor skills?
• digitale geletterdheid
• computational thinking (problemen 

oplossen met technieken uit 
informatica)

• vakgebieden combineren
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•Rekenen aan taal (profiel Cultuur & Maatschappij).
•Genetwerkte samenleving (profiel Economie & 
Maatschappij).
•robots in de zorg (profiel Natuur & Gezondheid).
•Programmeertalen (profiel Natuur & Techniek).


