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Aad van de Wijngaart

Winnaars IWI-tender 1998 vooral
praktische ICT-projecten

Drs. A. van de Wijngaart is journalist.

Jaarlijks stelt de Stuur-
groep Innovatie van
de Wetenschappelijke
Informatievoor zie-
ning (IWI) subsidie be-
schikbaar voor projec-
ten die aspecten van
vernieuwing moeten
onderzoeken of reali-
seren. In het algemeen
wordt daarbij het
principe van ‘mat-
ching’ gehanteerd: IWI

neemt ongeveer de helft van de totale
kosten voor haar rekening. In de eerste
door IWI gesubsidieerde projecten be-
gin jaren negentig, werd relatief veel
aandacht besteed aan technische as-
pecten. Nu echter de netwerkinfrastruc-
tuur haast overal binnen de universitei-
ten is doorgedrongen en er ook steeds
betere software beschikbaar komt,
wordt de nadruk verlegd van het mid-
del naar het doel: informatie op maat
bij de eindgebruiker.

In de tender voor 1998 konden universiteiten en
onderzoekscholen projectplannen indienen voor de

volgende thematische velden: ‘content-projecten’, ‘elek-
tronische syllabi en readers’, ‘opleiding, training en
voorlichting’ en ‘toegang tot commerciële databases’.
Met name de eerste twee aandachtsgebieden moesten
garanderen dat de eindgebruiker daadwerkelijk betrok-
ken zou raken bij de beoogde innovaties, want er moest
geopereerd worden op facultair en vakgroepsniveau,
binnen de primaire processen van onderwijs en onder-
zoek.

Die wens werd vervuld. Bovendien was de Wetenschap-
pelijk Technische Raad van SURF, die de project-
plannen in opdracht van IWI onderzocht, dit jaar ‘zeer
ingenomen’ met de kwaliteit. Dat maakte de keus des te
moeilijker, want er waren liefst 25 projectvoorstellen
ingediend. In totaal wensten die ruim drie miljoen
gulden subsidie te ontvangen, terwijl het IWI ‘slechts’
1,25 miljoen beschikbaar had. Uiteindelijk werden ne-
gen projecten uitverkoren.

Elektronische syllabi en readers

Voor het thema ‘elektronische syllabi en readers’ was de
strijd het hevigst, want zeven (consortia van) universitei-
ten streden hier om één plaats. Daar was ook het hoogste
individuele subsidiebedrag aan verbonden: drie ton.
Winnaar werd de Digitale Studentenboekerij, een project
van de Universiteit van Amsterdam en de Open Univer-
siteit. Zij gaan bestaand onderwijsmateriaal in elektro-
nische vorm gieten voor studieonderdelen bij biologie,
economie, rechtsgeleerdheid en tandheelkunde. Boven-
dien wordt de digitale leeromgeving verrijkt door er
zaken in op te nemen als bewegend beeld, statistische
software, databases op Internet, interactieve oefeningen
en communicatie met docenten. Zo zullen economie-
studenten onder meer bestanden van het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek kunnen gebruiken, terwijl bij
tandheelkunde de talrijke foto’s, video’s en microfiches
over gebitsprotheses on line beschikbaar komen, evenals
tijdschriftartikelen, syllabi, handboeken en COO-soft-
ware.
Om dit alles mogelijk te maken, wordt door de beide
universiteiten een koepelproject georganiseerd, dat zich
bezighoudt met een drietal aspecten: het regelen van
gebruiksrechten op auteursrechtelijk beschermd mate-
riaal, de evaluatie van bestaande softwaregereedschap-
pen en Internet/Intranet als logistiek medium binnen de
digitale leeromgeving. De uitkomsten van het koepel-
project worden verwerkt in handleidingen en moeten
ten goede komen aan het hele hoger onderwijs.

Zoals gezegd, was er slechts ruimte voor één project in
het themaveld elektronische syllabi. Dat veranderde
echter toen IWI concludeerde dat de beide aanvragen
voor het thema ‘opleiding, training en voorlichting’
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onder de maat waren. Daarmee kwam anderhalve ton
vrij, die grotendeels werd bestemd voor een tweede
onderwijsproject. Dit draagt de naam KOMES

(KennisOverzichtbestand Multi-Etnische Samenleving)
en is opgezet door de Open Universiteit. Het project is
in twee opzichten vernieuwend. In de eerste plaats door
de multidisciplinaire benadering, die inzichten van de
rechtsgeleerdheid en vele sociale wetenschappen wil
integreren om een beter beeld te scheppen van migratie-
problematiek. In de tweede plaats doordat KOMES
wordt gebouwd met behulp van Mercator, een ‘tool’ die
de Open Universiteit zelf heeft ontwikkeld. Hiermee
kunnen relatief gemakkelijk leeromgevingen worden
gecreëerd, die volop gebruikmaken van de digitale mo-
gelijkheden.
KOMES moet ‘hoogwaardig intercultureel onderwijs-
materiaal’ opleveren, dat aansluit bij een studenten-
populatie die in etnisch opzicht steeds gevarieerder
wordt. De Open Universiteit wil het materiaal dan ook
uitgeven op cd-rom en Internet en gebruiken in haar
onderwijs.

Content-projecten

Het grootste deel van het beschikbare subsidiegeld -
zeven ton - heeft IWI bestemd voor projecten die weten-
schappelijk materiaal elektronisch beschikbaar willen
stellen. Zes van de tien aanvragen werden goedgekeurd.
De Universiteit van Amsterdam gaat het oudste
zoölogische tijdschrift van Nederland ook in elektroni-
sche vorm uitgeven. Contributions to Zoology/Bijdragen tot de

Dierkunde heeft een wereldwijde adviesraad en wordt
geïndexeerd door alle belangrijke bibliografische data-
bestanden. Voor het eerst sinds de oprichting in 1848
wordt het nu mogelijk grote aantallen kleurenfoto’s,
databestanden en zelfs geluid en bewegend beeld aan de
artikelen toe te voegen. Ook de superieure zoek-
mogelijkheden en het linken aan andere publicaties op
het world wide web zijn pluspunten van een elektroni-
sche versie. Leveranciersonafhankelijkheid en converti-
biliteit bepaalden de keuze voor het bestandsformaat
sgml, dat in ieder geval voor de opslag van het materiaal
wordt gebruikt. De lezer zal wellicht html gepresenteerd
krijgen.
Het project reikt verder dan het betrokken tijdschrift.
Het moet leiden tot een modelproces voor het uitgeven
van elektronische tijdschriften, en zelfs tot een Amster-
dams expertisecentrum op dit gebied. Diverse tijdschrift-
redacties hebben al interesse getoond.

Ook de Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW) wil
een bestaand tijdschrift voorzien van een digitale pen-
dant met multimediale bijlagen. Het Netherlands Journal of

Agricultural Science (NJAS) is redelijk invloedrijk, ook
buiten de landsgrenzen. Het kan naar zijn aard profite-
ren van de toevoeging van (al dan niet bewegend) beeld,

geluid en programmatuur. De bedoeling van de LUW
en zijn partner, uitgeverij Cereales, is dat de elektroni-
sche NJAS zichzelf bedruipt. Voorlopig zal hij parallel
lopen met de papieren uitgave. Een belangrijke secun-
daire doelstelling is bewustmaking van onderzoekers in
de landbouwwetenschappen, die tot dusver nog weinig
oog hebben voor nieuwe publicatievormen.

Een andere benadering werd gekozen door de universi-
teiten van Utrecht en Eindhoven bij hun project Core

Collections in Physics. In de inleiding van de aanvraag
wordt een toekomst geschilderd, waarin een natuurkun-
dige zowel thuis als op het werk onbelemmerde toegang
heeft tot ‘full text’-versies van alle mogelijke publicaties:
‘Imagine you are a physicist...’ Met een eenvoudige
zoekvraag worden de relevante artikelen, boeken en
conferentieaankondigingen razendsnel opgespoord voor
de denkbeeldige onderzoeker. Verderop legt de project-
leiding uit dat elektronische tijdschriften niet alleen de
nadelen van papieren publicaties moeten opheffen, maar
ook de voordelen moeten behouden. Die zijn betrouw-
baarheid, gebruiksvriendelijkheid en kritische massa
(dat wil zeggen: niet te veel tijdschriften per vakgebied).
Daarom willen de beide universiteiten in eerste instantie
alleen de honderdvijftig belangrijkste tijdschriften voor
fysica en sterrenkunde ontsluiten via een gebruiks-
vriendelijke uniforme interface en zoekmechanisme.
Op dit moment wordt slechts een kwart van deze tijd-
schriften digitaal aangeboden, maar dat verandert snel.
Het gebruik zal nauwkeurig worden gevolgd, zodat
vervolgonderhandelingen met uitgevers een concrete
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basis krijgen. De fysici en astronomen vormen een goed
georganiseerde gemeenschap. Dit zal de slagingskans
van Core Collections ten goede komen.

Een volledig nieuw tijdschrift is Sign Language & Linguistics.
Opmerkelijk genoeg willen de Universiteit Utrecht en
de landelijke onderzoekschool Taalwetenschap dit blad
niet alleen op cd-rom en Internet, maar ook op papier
gaan uitgeven. De overweging is aansluiting te zoeken
bij de traditionele praktijk. De projectleiding vindt zelfs
dat de elektronische versie een consequente pagina-
nummering moet bezitten, identiek aan die van de
papieren uitgave. Daarom koos men als enige project in
deze tender voor pdf als format.
Hoewel gebarentaal zich op papier veel lastiger laat
beschrijven dan met een gedigitaliseerde videoclip, zijn
de Utrechtenaren niet bij voorbaat overtuigd van de
superioriteit van elektronisch uitgeven. Zowel het digi-
tale blad als zijn papieren pendant zal zich waar moeten
maken in commerciële exploitatie door een echte uitge-
ver. IWI vindt het mede daarom een interessant project.

De Technische Universiteit Delft kiest met Design research

on Internet een diametraal tegengestelde koers. Niet alleen
wordt dit nieuwe tijdschrift over ontwerpprocessen puur
elektronisch uitgegeven, ook het traditionele concept
van het artikel als eindproduct wordt losgelaten. De
projectleiding onderscheidt twee modellen voor elektro-
nisch publiceren: het handelsmodel (eindproducten met
een prijskaartje) en ‘idea sharing’. Dat tweede model
wordt ook wel omschreven als ‘scholarly skywriting’,
ofwel net zolang doorgaan met de discussie tot een
geconsolideerde tekst ontstaat. Het tijdschrift is dus
tevens een elektronisch discussieplatform, een dyna-
misch onderdeel van het wetenschappelijk bedrijf.
IWI was zich ervan bewust dat dit concept niet erg
gebruikelijk is, al helemaal niet in de technische weten-
schappen. Bovendien veronderstelt het een nog onge-
bruikelijker openheid bij potentiële schrijvers van we-
tenschappelijk werk. Daardoor is het echter des te
interessanter als experiment. Het zou nieuwe wegen
kunnen aangeven voor het wetenschappelijk uitgeven.

Het laatste content-project, de Internet Law Library (ILL),
is een samenwerkingsverband van Tilburg met Utrecht
en Maastricht. Het moet een volwassen Internet-
bibliotheek worden, die in de eerste plaats materiaal
bevat waarop in principe geen auteursrechten rusten:
wets- en verdragsteksten en jurisprudentie. Publicaties
van medewerkers van de deelnemende universiteiten
zullen daaraan worden gekoppeld. Dit alles wordt ont-
sloten met normale Internetzoekrobots, die hun werkge-
bied echter beperken tot de ILL en andere betrouwbare
juridische sites.
De motivatie voor dit project is tweeledig. Enerzijds

willen de deelnemers de monopolisering bestrijden van
juridisch bronnenmateriaal door enkele grote uitgevers.
Anderzijds willen ze juristen afhelpen van ICT-koud-
watervrees. De projectleiding is ervan overtuigd dat
‘elektronische toegang tot juridische informatie wezen-
lijk kan bijdragen tot een grotere effectiviteit in het
gebruik en tot een meer democratische disseminatie van
informatie.’ Te zijner tijd zullen andere juridische facul-
teiten zich gemakkelijk kunnen aansluiten bij de ILL. De
Wetenschappelijk Technische Raad van SURF voelde
zich blijkens haar advies aan IWI ‘enigszins in verlegen-
heid gebracht’ door dit voorstel. Hoewel het niet hele-
maal binnen de tender valt - in feite gaat het om een
database - was het belang voor onderzoek, onderwijs en
maatschappij te groot om de Internet Law Library niet
te steunen.

Toegang tot commerciële
databases

Voor het laatste themaveld was een ton beschikbaar.
Die ging naar de universiteiten van Leiden, Rotterdam
en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hun medische
bibliotheken hebben een gezamenlijk project opgezet
voor toegang tot commerciële databanken via www. De
kernvraag was tweeledig: hoe kan de prijs van elektroni-
sche informatie tot een aanvaardbaar niveau worden
teruggebracht, en hoe geef je eindgebruikers zo goed
mogelijk toegang tot die informatie?
Het antwoord op beide vragen begint met consortium-
vorming. De drie deelnemers zullen samen de nieuwe
‘licensing principles’ van het UKB, het samenwerkings-
verband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken,
de Koninklijke Bibliotheek en NIWI,  testen op het
overzichtelijke terrein van de medische wetenschappen.
De uiteindelijke prijsonderhandelingen met de uitge-
vers zullen ook plaatsvinden onder leiding van het UKB.
Daarnaast zullen de drie bibliotheken een model ont-
wikkelen voor beschikbaarstelling. Daarin moeten za-
ken worden geregeld als beheer van de informatie,
transparante ontsluiting, en verrekening van het gebruik
(vaste prijs of ‘pay per use’).

Seminar

Een hoofddoel van de IWI-tenders is het opdoen én
delen van ervaring binnen de Nederlandse academische
wereld. Kennisdisseminatie - digitaal, op papier of ‘live’
- is dus een voorwaarde voor subsidiëring. Na afronding
van de lopende projecten wil IWI ook een seminar
organiseren over de meest interessante en belangwek-
kende aspecten die in de projecten terugkwamen. Be-
moedigend is het verder dat de meeste projecten zich op
termijn willen verbreden naar andere instellingen en/of
vakgebieden.


