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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. 



Wat betekent BYOD voor de ontwikkeling van 
digitale leermiddelen? 

Jan van Miert, uitgeefmanager-VO
Uitgeverij Malmberg 
NIOC congres 4-4-2013 
 



BYOD: wat betekent dit voor 
scholen? 

Aantrekkelijk: 

• Elke leerling steeds een eigen device beschikbaar; 

• Leerling/ouder bekostigt het device; 

• Digitalisering kan echt van start! 

 

Vragen: 

• Een device per leerling maakt nog geen digitaal 
onderwijs; 

• Wat doe je met verschillende devices in de klas?

 

 

 

 

 



BYOD: waarom willen we dit ook 
al weer? 

Digitale didactiek : inzetten ICT om bepaalde leeractiviteiten 
effectiever te organiseren. 

 Leren van lesstof 
 Herhalen en oefenen + feedback 
 Content op maat: voor de docent en voor de leerling 
 Content interactief 
 Informatiebronnen selecteren en bewerken 
 Creëren/produceren 
 Delen van kennis en ervaring door leerlingen en docenten 
 
ICT voor efficiëntere begeleiding van leeractiviteiten door de 

docent: 
 Toetsing: automatisch nakijken, benchmarking; 
 Monitoring leerresultaten stelt docent in staat tot gerichte 

feedback en bepalen van mate van sturing leerproces. 

 

 

 

 

 

 

 



Veranderend krachtenveld voor 
leeroplossingen 

Distributeurs 
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ePack: webbased 



ePack: webbased 
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eBookpack: tablet 



eBookpack: tablet 



Tablet: eBookpack 



eBookpack: tablet 



Woordtrainer: mobiel 



Humboldt: basic en flexibel 

www.humboldt-online.nl 



Is Malmberg klaar voor digitale 
ontwikkeling? 

Ja en Nee 

 

Nee: 

- nog niet het ideale product; 

- methode content nog onvoldoende flexibel 
beschikbaar; 

- In digitale didactiek nog veel te ontwikkelen. 

 

Ja: 

- veel content, veel auteurs, veel kennis + de wil om 
toonaangevend te blijven in ontwikkeling van digitale 
leeroplossingen. 

- veranderende instelling: minder voor en meer met 
scholen/docenten. 

-  flexibele ontwikkeltrajecten, kleine stappen. 

 

 

 

 

 

 



Is het onderwijs klaar voor 
digitale ontwikkeling? 

Leerlingen meer 
verantwoordelijkheid 
eigen leerproces  

Docent centraal 

Scholen meer ruimte 
inrichting onderwijs 

Meer centrale 
kwaliteitseisen en toetsing 

Wens tot hogere 
productiviteit tegen 
lagere kosten  

Hoge kwaliteit 
onderwijs -
kenniseconomie 

Een nieuwe balans, mede dankzij digitalisering  


