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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. 



Garfield als oplossing voor rekenproblemen 



De context en aanleiding  



Structuur en ambitie

• Speciale doelgroepen

• Kenmerken

• Behoeften

• Gewenste consequenties

• Onderbouwd

• Praktisch

• Specialistisch



Rekenen Eind groep 5
Vmbo/pro



Hoe kan dat? (Ruijssenaars et all, 2017) 

• RUG 

• een grootschalig longitudinaal internationaal onderzoek 

• BAO  SBO VMBO PRO 

• automatiseringstekorten en achterstanden bij rekenen/wiskunde. 

• Resultaat: een goed beeld van de ontwikkeling van de automatisering 
en de samenhang met rekenachterstanden.



•Verschillen in rekenontwikkeling in beeld

•20% haalt 1F niet

•10% blijft al steken op niveau groep 6

•Onderliggende kennis / vaardigheden zijn 
onvoldoende 

•Rekenen is cumulatief van aard

Commissie Meijerink (2008)











(mogelijke) oorzaken

•Doelgroepen
• Leerlingkenmerken
•Behoeften

•Methoden/rekenonderwijs
• Artikel Ruijssenaars en Milo   



Onderwijsbehoeften ‘moeilijke rekenaars’ 



Behoeften docenten van ‘moeilijke rekenaars’ 



Uitgangspunten obv behoeften

• Adaptief

• Fijne motoriek

• Plezier

• Herhaling

• Taalloos

• Plezier

• Garfield 

• Toetsen is tanken

• Succeservaring

• Terugval is oke

•Vieren success 

•Verbanden

• Tijd

•2 jaar lang 15 min. plezier





Criteria 

• Wetenschappelijk fundament

• 2 jaar lang elke dag 15 minuten spelen 

• Aantoonbaar effectief  

• Richten op oudere leerlingen (vanaf 8 jaar) 

• Plezier centraal (duurzaam en non moralistisch) 

• Data generen (gekoppeld aan leeftijd/perspectief) 

• Taal-loos  

• Betaalbaar





Aanpak 

• Wetenschapsteam 

• Ontwerpers

• Game-play experts 

• Onderwijs experts 

• Inrichting ‘achterkant’  (wetenschappelijke data) 

• Testscholen/leerlingen 

• Blokken van 2 weken ‘op en af’







Power Speed 



Doel: Bevrijden van de vrienden 





Toetsen is tanken is data









Spelen!
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Vervolg

• Pilot  

• Onderzoek februari t/m mei

• Afrikaanse interesse

• Aanschaf scholen €10,00 p.l.  + data abonnement (±€2,75 per half jaar) 

• Vanuit lvs te importeren en rubriceren/analyseren

• Aanschaf ouders (playstore) €4,99 per device 

• Gekoppeld aan school-account 

• www.garfieldscountmein.com



a.deboer@effectiefonderwijs.nl


