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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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“A revolution doesn’t happen 
when society adopts new tools,  
 
It happens when society adopts 
new behaviors” 
 
Clay Shirky 





› The Internet of Things (IoT) is a computing concept that describes a 
future where everyday physical objects will be connected to the 
Internet and be able to identify themselves to other devices.  

› The IoT is significant because an object that can represent itself digitally 
becomes something greater than the object by itself. No longer does 
the object relate just to you, but is now connected to surrounding 
objects and database data. When many objects act in unison, they are 
known as having "ambient intelligence."  

 

Definition 





Internet of Things:  
next phase of the .net 

Rob Chandhok (Qualcomm):  

We’re going to a world were we connect trillions of sensors. They connect to 
each other and bring intelligence to us as human beings through the .net. 
Industry has to decide if standards are coming. To develop, use what is out 
there. That will speed-up your time2market. 

 



Industrial Internet of Things:  
80% of total IoT 

Paul Daugherty (Accenture):  

- #IIoT: Connected Equipment, Connected Vehicles,  
   Life Safety, Connected Energy, Connected Health 

- Mastering #IIoT: Operational Technology higher  
   spend than Information Technology, IIoT will bring them  
   together.- Pace & Speed is most important to create and deliver succes 

 





 



 



 



 



Accenture estimates the 
Industrial Internet of Things 
could add US$14.2 trillion to the 
global economy by 2030. 
 



 



 



 





 



 



 



 



 



"If it's free, you're being sold. Steeds meer aspecten van 
ons leven worden vastgelegd. Het bewustzijn 
onder mensen dat hun persoonlijke data geld waard is, 
neemt toe. Partijen als Datacoup, Leaflad,Gigwalk, Data 
is Me (Dime) en Luth Research zijn op allerlei manieren 
aan oplossingen waarvoor de verstrekkers van de data 
geld ontvangen." 



 



Wearables 
need to pass the turn around test 



Sonny Vu (Misfit Wearables) 

The perfect wearable device 
doesn’t have to be charged 
and people would wear it 
even if it did nothing… 
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