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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. 
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Themasessie

Kwaliteit en professionaliteit

H. Stam, Voorzitter
Cursuscoördinator PBNA, Arnhem
Educatief Manager, NO VI, Maarsen
Consultant, IBM, Utrecht
Studierichtingsleider BI, Hogeschool Alkmaar

J. van Nieuwstad,
J.J. Snijder,
M. Wingen,

Stellingen
- Bij het ontwikkelen van informatica-opleidingen moet worden uitgegaan van beroepsprofielen

die representatief zijn voor de beroepspraktijk van nu en in de nabije toekomst.

- De docent en/ot de ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient het perspectief van de
student als uitgangspunt te nemen.

- De docent van informatica-opleidingen moet niet alleen de leerstof kennen; hij of zij moet die
stof ook kunnen overdragen.

- De docent én/ct ontwikkelaar van informatica-opleidingen dient de middelen te hebben om
kwaliteit te kunnen leveren.

- Certificatie van opleidingsinstituten door branchorganisaties of door onafhankelijke organen
zal een beter middel zijn voor het onderscheiden van goede en slechte opleidingsinstitu-
ten/opleidingen dan de Wet Erkende Onderwijsinstellingen (WEO).

Toelichting
Studenten van de informatica-opleidingen hebben recht op kwaliteit. Om de gewenste kwaliteit
waar te maken dienen opleidingen en cursussen met zorg, op een professionele wijze, te
worden ontwikkeld en uitgevoerd.
Kwaliteit van informatica-opleidingen betekent in de eerste plaats dat de door studenten
verkregen kennis en vaardigheden relevant is voor de beroepspraktijk. Daarbij gaat het niet
alleen om datgene dat gisteren en vandaag van belang is. Informatica-opleidingen dienen
zoveel mogelijk te anticiperen op ontwikkelingen die voor een nabije toekomst van belang zijn.
Ook bij het ontwikkelen en uitvoeren van informatica-opleidingen is deskundigheid op het
gebied van de onderwijs-/opleidingskunde gewenst. Dit stelt eisen aan docenten en ontwikke-
laars. Zij zullen dan ook over de middelen moeten kunnen beschikken om aan die eisen te
kunnen voldoen.
Het is noodzakelijk dat er controle is op de kwaliteit van opleidingen en cursussen. Er moet
derhalve een selectiemiddel zijn om goede en slechte opleidingsinstituten van elkaar te
onderscheiden.

Op grond van het voorgaande zijn een vijftal uitspraken geformuleerd. Natuurlijk vertegenwoor-
digen deze uitspraken niet alle aspecten van het brede terrein van kwaliteit en professionaliteit
van het informatica-onderwijs.


