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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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But…



How do we make this 
interestingness accessible to 

more young people?











Won’t school destroy all of 
the interestingness that 

we see with 
out-of-school learning?





structure



Homogeneity in activity 
Learning as individual process



creating 
connecting
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connecting

















When you do run into difficulties, it’s not time to give 
up or cry. 

It’s time to think about the strategies that you have to 
solve your problem or to look for help. 

No reason to break down or give up – you keep at it.

Taylor, Elementary School Teacher
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connecting







How are you using the Scratch website?
Coming from an English background, it was really 
important to me that there was a “publication” step. As 
a writer, the last step is always sharing, getting 
feedback, and critiquing.

My middle-schoolers are mostly inspired by the 
feedback they get from their peers and the gratification 
they get from sharing their projects in such a public 
way.

Jess, Middle School Teacher



So what’s next?
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in school vs. out of school



in school vs. out of school vs. 



Scratch lets you explore your imagination.
You design your own stuff, and once you start, 
you just don’t want to stop.
Because as you learn more, you can see there are
more possibilities, and the more possibilities there
are, the more you want to expand on what
you just learned.

“
”�Bradley, 12 years old



karen_brennan@gse.harvard.edu
http://scratch.mit.edu/
http://scratch-ed.org/


