
Stichting NIOC 

 

Versiedatum: 02-04-2023 

 

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. 



6 maart 2018

Michael Franssen (Fontys Hogeschool ICT)

Workshop:

Curricula bijhouden in een 

Curriculumdatabase



Opzet van de workshop

Kort voorstellen

Verwachtingen/wensen inventariseren

Uitleg over de Fontys tool; inclusief demo

(tot in hoeverre is dit bruikbaar?)
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Fontys Hogeschool ICT

 Voltijd Nederlandstalig met 1 startsemester, 4 profielen, 

9 specialisaties; 

 Voltijd Engelstalig met 3 profielen

 Deeltijd en Onderwijs voor Professionals met 4 profielen

 Associate Degree

 In wording: 3-jarige trajecten voor VWO met 4 profielen
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Domeinbeschrijving HBO-i

 Verantwoording van eindtermen t.a.v. het ICT 

beroepenveld

 Vertaalt twee Dublin descriptoren naar ICT beroepenveld

 Vijf activiteiten (competenties): beheren, analyseren, 

adviseren, ontwerpen en realiseren

 Toegepast op vijf aspecten (architectuurlagen): 

gebruikersinteractie, bedrijfsprocessen, infrastructuur, 

software en hardware interfacing

 Elke combinatie is op 3 beheersingsniveaus beschreven 

in een aantal beroepstaken (prestatie-indicatoren (PI))

 Niveau 3 is bachelorniveau (=niveau 6 EQF)
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Eindtermen van een afstudeerrichting
Per architectuurlaag en competentie wordt aangegeven 
welk eindniveau er wordt bereikt
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Daartoe ontwerp je een curriculum …

6



met vakken gekoppeld aan PI 
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met vakken gekoppeld aan PI 
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Aanpassen curriculum
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Documentatie altijd actueel
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Eindtermen
(OER)

Focusdocumenten
(afstemmen met werkveld)

Opleidingsgids
(voor JZ en externen)

…

Blokboeken
(voor studenten)

curriculumdatabase



Vragen?


