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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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Trends	&	Future	ICT/Media	Onderwijs	en	Bedrijf	

CIO	Platform	en	de	arbeidsmarkt	‐	Samenwerken	essentieel	
Door: Foppe Vogd en René van den Berg (CIO Platform) 

Kernwoorden: onderwijs en bedrijfsleven, samenwerking CIO Platform en onderwijs, acties voor 

realisatie, Workforce race for the CIO 

 

Foppe Vogd en René van den Berg gingen in deze bijdrage in op de trendmatige ontwikkelingen die 

de leden van het CIO Platform zien en op de ICT‐arbeidsmarkt zoals ze die waarnemen. Ook werd 

succesvolle samenwerking getoond binnen het CIO Platform en daarbuiten met partners 

waaronder het beroepsonderwijs. Daarna kwamen interessante ontwikkelingen in de 

arbeidsmarkt aan de orde. De sprekers maakten de toehoorders deelgenoot van de visie van het 

CIO Platform daarop. Waar liggen de kansen, en hoe kunnen we die verzilveren? 

 

Foppe Vogd (programmadirecteur CIO Platform) is een man van de praktijk. Hij ziet de chief 

information officer als eindverantwoordelijk binnen een organisatie voor alles wat betreft 

informatietechnologie. Hij stelt: ‘Jullie stellen vakdidactiek centraal, maar ik vertegenwoordig die 

kant van het bedrijfsleven die jullie studenten en IT‐consultants aanneemt, en gebruikmaakt van de 

mensen om het werk te doen. Als CIO‐platform hebben wij ruim honderd leden, zoals de Shell, Rabo, 

ABN/Amro en we vertegenwoordigen ruim 800 miljard omzet in het bedrijfsleven, de bv. Nederland.  

Link tussen het bedrijfsleven en het onderwijs 

Jaarlijks organiseert het CIO Platform een event met studenten en organisaties om elkaar te 

ontmoeten. We organiseren bij de bedrijven schoolbezoeken om te ontdekken hoe leuk het vak is. 

We willen het vak op de kaart zetten. Maar we pleiten te vaak voor eigen commissies, daarom willen 

we graag studenten in curriculacommissies, en ook pas‐afgestudeerden. Die pas‐afgestudeerden 

kunnen zeer goed aangeven of de competenties die zij hebben aansluiten bij het werkveld. De grand‐

coalition met bedrijven zoals Oracle, zijn leverancier gestuurd. Zij hebben er baat bij zoveel mogelijk 

producten/consultants te verkopen. Ónze leden hebben er baat bij zo góed mogelijke mensen te 

krijgen. Sommige mensen van onze leden zitten al in curriculumcommissies.’ 

Studenten en pas‐afgestudeerden! 

Ik denk dat het NIOC een goed platform is om van gedachten te wisselen. Maar in 2015 zou ik graag 

meer studenten aan boord willen hebben. Ik wil studenten die pas afgestudeerden. Volgens mij 

kunnen we daar samen met jullie erg veel van leren. Het gaat namelijk om die mensen die moeten 

excelleren. 

Wat wil het bedrijfsleven? 

Onder onze leden, de CIO’s, hebben we een enquête uitgevoerd die vroeg naar de belangrijkste 

trends voor de komende jaren. Ook hebben we gevraagd wat voor impact dat heeft voor de mensen 

die zij nodig hebben daarbij. Daarop gaat René van den Berg vandaag verder. 

 

Wilt u reageren op deze presentatie? Neem dan contact op met: 

Foppe Vogd, Programmadirecteur bij het CIO Platform Nederland. 

foppe.vogd@cio‐platform.nl   


