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Inleiding

In universitaire kring bestaat grote belang-
stelling voor het ontwikkelen van postdocto-
rale beroepsopleidingen, dit is echter geen
eenvoudige zaak.
De oorsprong van de problematiek ligt in het
tweefasen model. Uitgaande van dit model
lag het voor de hand dat ook binnen de
informatica werd onderzocht of het zinvol is
om een beroepsopleiding na de eerste fase
tot stand te brengen. Onder andere aan de
Universiteit van Amsterdam werden bijvoor-
beeld al in een vroeg stadium plannen tern-
ke opgesteld. De reactie van de kant van het
departement was niet enthousiast; de plan-
nen werden zonder overtuigende motivering
afgewezen of naar de ijskast verwezen. Hier-
door liep de animo om over de vormgeving
van de tweede fase na te denken sterk terug
en tevens ontstond (binnen de informatica)
de tot nu toe voortdurende merkwaardige
situatie dat veel docenten menen dat aanko-
mende studenten eventueel een tweede fase
zullen kunnen volgen maar tevens elk in-
zicht in het hoe en wat daarvan missen.

Situering van de tweede fase beroepsoplei-
ding
Het doel van een tweede fase beroepsoplei-
ding is na een algemene eerste fase een
gerichte beroepsopleiding aan te bieden.
Een goed voorbeeld is hier de lerarenoplei-
ding die men na veel vakstudies kan volgen.
Het verschil met een HBO-opleiding is pri-
mair gelegen in de vooronderstelde weten-
schappelijke vooropleiding, en de nadruk op
het leren toepassen van de resultaten van
wetenschappelijk onderzoek in praktische si-
tuaties. Een kleinschalig voorbeeld van zo'n
opleiding trof men vroeger aan bij IWIS-
TNO te Wageningen. Deze instelling gaf
aankomende statistici de gelegenheid om
gedurende een jaar een Engelse universiteit
een zeer gespecialiseerde opleiding in de
statistiek te volgen.

Financieel zelfstandig
Het is gewenst wanneer een tweede fase in
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134 zo duidelijke mate in een behoefte voorziet
dat de (toekomstige) werkgevers van de stu-
denten een zeer groot deel van de kosten van
de opleiding willen dragen. Ter financiering
van een nieuwe tweede fase opleiding biedt
het ministerie dan ook in eerste instantie de
mogelijkheid van een startsubsidie, met als
doel (verwachting) dat de opleiding binnen
vijf jaar in grote mate zichzelf financiert.

Het Haagse initiatief

Praktisch ziet de zaak er zo uit dat, conform
het standpunt van de minister, in Den Haag
een opleiding zal ontstaan die tevens als taak
heeft om voor het gehele land de tweede fase
opleidingen informatica te realiseren.

Oorsprong
Het is wellicht zinvol om op dit punt iets te
zeggen over de oorsprong van het Haagse
initiatief. Onder de naam Initiatiefgroep In-
formatica Universiteit heeft een aantal top-
managers uit verschillende delen van het
bedrijfsleven een voorstel uitgewerkt voor de
oprichting van een Informatica Universiteit
(zie Initiatiefgroep, 1985).
De motivering hiervoor had drie aspecten:
(a) de gevoelde behoefte aan informatici met
een topopleiding.
(b) de overtuiging dat de universitaire eerste
fase informatica geen topopleiding is en dat
de universiteiten de slagvaardigheid zullen
missen om in de tweede fase een beroepsge-
richte topopleiding tot stand te brengen.
(c) de opvatting dat de universiteiten vakin-
houdelijk op het verkeerde spoor zitten en
dat kwalitatief nieuwe eindtermen gedefi-
nieerd zullen moeten worden, wil men ade-
quaat in de voorspelde personeelsbehoefte
kunnen voorzien.

Inmiddels staat het volgende vast:
De initiatiefgroep heeft nu de steun van het
departement in de vorm van een aanzienlijke
financiele toezegging (ten laste van de gel-
den die ook aangesproken moeten worden
voor het geven van startsubsidies voor uni-
versitaire tweede fase opleidingen). De nieu-

we opleiding zal in Den Haag gevestigd
worden, en in eerste instantie samenwerken
met de universitaire en HBO opleidingen in
Zuid-Holland. De opleiding moet op den
duur een capaciteit van 250 studenten per
jaar bereiken.
De opleiding zal een landelijke faciliteit voor
tweede fase informatica-onderwijs zijn, in die
zin dat aanvragen voor startsubsidies van
andere locaties naar alle waarschijnlijkheid
zullen worden afgewezen. De opleiding in
Den Haag kan het algemene probleem van
een tekort aan informatica-docenten gaan
oplossen door (buiten de universitaire in-
schalingssystematiek om) zeer hoge inko-
mens aan te bieden. De opleiding zal niet
Informatica Universiteit gaan heten maar,
naar het zich laat aanzien Graduate School
of Informatics. De gemeente Den Haag wil
de opleiding inbedden in een zeer ambitieus
opgezette onderwijsentourage die moet ont-
staan door concentratie van de locale HBO
instellingen. (Uit een interview in Computa-
ble van 15-8-1986 met de Haagse wethouder
Martini blijkt dat op deze wijze een Informa-
tica Universiteit met tussen 10.000 en 20.000
studenten zou kunnen ontstaan.) De hier
besproken topopleiding zal van deze Infor-
matica Universiteit slechts een klein, doch
wezenlijk, onderdeel vormen. Met dit plan
zullen investeringen, van honderden miljoe-
nen gepaard gaan die door gemeente, rijk en
bedrijfsleven opgebracht kunnen worden.
Mocht dit plan gerealiseerd worden dan past
minder visionaire organisaties en locaties
slechts een respectvol saluut.

Nadere probleemstelling

Op zich zou men met de hiervoor genoemde
stand van zaken vrede kunnen hebben ware
het niet dat er betreffende de in Den Haag te
starten topopleiding een aantal vraagtekens
bestaan. Deze vragen zullen hier nader wor-
den uitgewerkt.

De gehele materie kan niet los gezien wor-
den van een begripsmatige analyse van de
termen informatica" en informatiekun-



de", Geprobeerd zal worden deze begrippen
op overzichtelijke wijze te omschrijven. Ver-
volgens beschrijf ik de consequenties die
naar mijn mening ten aanzien van de univer-
sitaire studierichting informatica getrokken
zouden moeten worden uit het bestaan van
een welomschreven vakgebied informatie-
kunde.
Daarna komen onderwijskundige aspecten
van tweede fase informatica-onderwijs aan
de orde en geef ik twee voorbeelden van
denkbare invullingen van een tweede fase.
Vervolgens komt kort aan de orde welke
initiatieven de instellingen uit de regio Am-
sterdam-Utrecht hopen te ontplooien, en ten
slotte bespreek ik nogmaals het Haagse initi-
atief en in het bijzonder de verschillen in
zienswijze tussen de initiatiefgroep en de
meeste universitaire informaticadocenten.
Overigens heb ik eerder kritiek geleverd op
de werkwijze van de Initiatiefgroep, en in het
bijzonder op de opstelling van het departe-
ment inzake tweede fase informatica-onder-
wijs in: Folia van 25-10-1985, De Telegraaf
van 2-11-1985, en met L. 0. Hertzberger in
Computable van 27-6-1986.

Vragen over het Haagse
initiatief

(1) In welke mate is het inderdaad de bedoe-
ling dat deze opleiding een adequate tweede
fase voor afgestudeerde informatici zal bie-
den? En als dit de bedoeling is welke ideeen
bestaan er dan omtrent een curriculum voor
deze doelgroep? Welke delen van de infor-
matica zullen in de Haagse opleiding wor-
den gerepresenteerd, en hoe valt daar, indien
gewenst, wijziging in aan te brengen?
(2) Is het niet zo dat de in Den Haag gepro-
jecteerde opleiding zich richt op de informa-
tiekunde, terwij1 er voor informatica weinig
plaats is ingeruimd? Wat is de relatie van de
Haagse opleiding tot de andere opleidingen
die dit thema bestrijken (Nijenrode, het Ho-
ger Informatica Onderwijs, de tweede fase
informatiekunde aan de Katholieke Univer-
siteit Brabant, en verschillende opleidingen
in de bestuurlijke informatica en in de be-

drijfs- en bestuurskunde)?
(3) Welke invloed hebben de universiteiten
(in het bijzonder de universiteiten buiten
Zuid-Holland) op deze opleiding? Hoe be-
reikt men dat er in deze instelling door de
docenten onafhankelijk gedacht en onder-
zocht kan worden (dit in het licht van de
beoogde financieringsstructuur en manage-
mentsstructuur)?
(4) Waarom heeft het initiatief tot deze oplei-
ding een subsidiegarantie gekregen terwijl
de uitwerking van het curriculumn (Initia-
tiefgroep 1985) ver beneden peil was?
Opmerkingen: (i) Ik weet niet of er in het
overleg met het departement wel een ade-
quaat uitgewerkt curriculum heeft gecircu-
leerd, (n) als Van Oosterom (voorzitter van
de curriculumcommissie van de Initiatief-
groep) in een interview in het Computable
Supplement van 6-6-1986 stelt dat er onge-
looflijk weinig kritiek is geweest op het curri-
culum lijkt mij dit een misverstand; wel is
juist dat zulke kritiek vanuit de Universitiare
hoek in de publiciteit niet voldoende duide-
lijk naar voren is gekomen. Globaal gesteld
komt de kritiek er op neer dat het informati-
ca-onderwijs aan de voorgestelde opleiding
nauwelijks het niveau van een universitaire
propedeuse informatica zal bereiken.
(5) In welke mate gaat deze nieuwe instelling
(op een locatie waar van universitaire infor-
matica-beoefening tot dusverre geen sprake
was) tevens een aanslag doen op de schaarse
middelen die te lande voor informatica-on-
derzoek voorhanden zijn? Is het denkbaar
dat men vanuit Den Haag in de buidel van
het SPIN (de researchpoot van het Informa-
tica Stimulerings Plan) wil tasten, zodat de
mogelijkheden voor andere instellingen om
zich middels SPIN-subsidie in zeer praktisch
georienteerd onderzoek te begeven worden
verminderd?
(6) Moet men verwachten dat het financie-
rende bedrijfsleven zich voortaan voorname-
lijk zal concentreren op het subsidieren van
activiteiten in Den Haag, al was het maar om
op lange termijn de overheidsgaranties veilig
te stellen? En zal hiervan het resultaat zijn
dat het voor de Universiteiten nog moeilijker
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136 gaat worden om via het bedrijfsleven aan
fondsen te komen? (Merk op dat ontwikke-
ling haaks zou staan op het overheidsstreven
naar kennistransfer van universiteit naar be-
drijfsleven.)
(7) Op welke termijn kan aan welke studen-
ten enige toezegging gedaan worden betref-
fende mogelijkheden voor het volgen van
een tweede fase? Ligt het in de mogelijkhe-
den van een (elke?) universiteit om de beste
informatica-studenten voor te dragen voor
zo'n vervolgopleiding? Krijgt iedere univer-
siteit misschien een aantal plaatsen toegewe-
zen afhankelijk van het aantal instroomstu-
denten aan die universiteit? Of zijn het ande-
re belangen die bepalen welke studenten
worden opgenomen? In welke mate betreft
het hier een openbare voorziening?

Informatica en Informatiekunde

Informatica
Informatica betreft het ontwerp en de bouw
of ontwikkeling van computers; computer-
netwerken; database-systemen; bedrijfssyste-
men; programmeeromgevingen met onder-
steunende programmatuur zoals compilers,
editors, verificatie- en testprogramma's; pro-
grammeertalen; empty shells voor expertsys-
temen; systeemsoftware voor de besturing
van robots, fabricageprocessen, schepen,
vliegtuigen en raketten. Bovendien vallen
binnen de informatica: computer graphics
en het maken van grafische ontwerpomge-
vingen; kunstmatige intelligentie; numerie-
ke programmatuur; cryptografie en de me-
thodische aspecten van alle ontwerpproces-
sen van hardware en software. Deze opsom-
ming, even chaotisch als de informatica zelf,
geeft aan dat het yak technisch van karakter
is en sterke banden heeft met logica, toege-
paste wiskunde, systeemtheorie, electrotech-
niek, zintuigfysiologie en cognitieve psycho-
logie. De hier gegeven omschrijving komt
ongeveer overeen met wat men in de V.S.
"computer science" noemt. Het geheel van
door de industrie voortgebrachte (hardware
en software) producten op het gebied van de
informatica wordt aangeduid met "informa-

tietechnologie". (Dit is jammer genoeg een
zeer verwarrend woordgebruik.)

Informatiekunde
Informatiekunde richt zich op: het klassifi-
ceren van toepassings-gebieden van de infor-
matietechnologie; juridische aspecten van
het gebruik en de fabricage van informatie-
technologie; het in kaart brengen van de
informatiestromen binnen een organisatie;
het analyseren en documenteren van de
door een toekomstige gebruiker aan een
nieuw of gewijzigd systeem gestelde eisen;
het beheersmatig begeleiden van de intro-
ductie van nieuwe informatietechnologie in
een organisatie; beheersproblematiek van re-
kencentra, automatiseringsafdelingen, soft-
ware-houses, databanken, en computernet-
werken; het voortdurend in kaart brengen
van de stand van zaken in de informatietech-
nologie en van daaruit formuleren van de
mogelijke, gewenste of optimale graad van
automatisering in een bepaalde bedrijfstak;
kantoorautomatisering; administratieve au-
tomatisering; methodologische aspecten van
alle hiervoor genoemde activiteiten. De in-
formatiekunde heeft raakvlakken met be-
drijfskunde, bestuurskunde, bedrijfsecono-
mie, accountancy, recht, politicologie en so-
ciologie.
Ook sommige toegepaste delen van de
kunstmatige intelligentie zoals de bouw van
expertsystemen de zogenaamde "knowledge
engineering" zou ik onder informatiekunde
willen klassificeren.

Huidige plaats informatiekunde
Zoals bekend bieden vrijwel alle Universitei-
ten een eerste fase studie informatica aan.
Vakinhoudelijk komt het gebodene in deze
studies in grote mate overeen met de hier-
voor gegeven beschrijving van informatica.
Een duidelijke uitzonderingspositie vormt
hier Tilburg waar de nadruk wel op infor-
matiekunde ligt. Naar mijn mening is de
informatiekunde echter ondervertegen-
woordigd in de huidige opleidingsstruktuur.
Dit is verklaarbaar, het was immers enkele
jaren terug al zo moeilijk voor Verrijn Stuart



et.al. om een universitaire studierichting in-
formatica van de grond te krijgen. Toen
heeft men er wellicht ook geen rekening
mee gehouden dat informatica vrijwel overal
zou worden ingevuld met computer science
(dat is zoals in de hierboven gegeven om-
schrijving). Om nu binnen enkele jaren met
een tweede studierichting (informatiekunde)
te starten is maatschappelijk moeilijk te ver-
kopen. Toch lijkt mij dat de beste optie.
Vanuit de informatica kan de informatie-
kunde nauwelijks tot bloei komen en voor de
informatica is het een probleem dat steeds de
maatschappelijke eis wordt gesteld dat men
zich met informatiekunde bezighoudt. Beide
vakken stellen verschillende eisen aan stu-
denten. Zo is voor informatici wiskunde veel
belangrijker dan voor informatiekundigen.
Verrijn Stuart vertaalt dit in de opvatting dat
voor informaticastudenten veel te veel waar-
de gehecht wordt aan wiskundige interesse.
Dit standpunt is begrijpelijk en mijns inziens
juist zolang de informatiekundigen binnen
een informaticastudie opgeleid moeten wor-
den.

Onderwijskundige aspecten van een
tweede fase

Men kan stellen dat de eerste fase informati-
ca aan alle universiteiten (met uitzondering
van Tilburg) inderdaad een opleiding geeft
in de informatica zoals hierboven beschre-
ven. Het is echter vaak mogelijk dat studen-
ten een (groot) deel van hun tijd besteden
aan vakken die hieronder informatiekunde
zijn genoemd. Zulk onderwijs wordt veelal
gegeven onder de naam bestuurlijke infor-
matica.

Eindtermen eerste fase
Het lijkt nu zeer zinvol om de discussie over
mogelijk tweede fase onderwijs eveneens op
te splitsen langs de grens informatica/infor-
matiekunde. De vraag is dan voor elk van
beide gebieden of er een onderwijskundige
en een maatschappelijke behoefte tot tweede
fase onderwijs kan worden geformuleerd.
Hierbij zou ik allereerst willen ingaan op de

informatica. Uitgangspunt is dan een opvat-
ting betreffende de eindtermen van de eerste
fase. Deze zou ik als volgt willen omschrij-
ven: in de eerste fase krijgt de student een
uitgebreide theoretische scholing in een
veelheid van informatica-onderwerpen (zie
de opsomming hierboven). Bovendien krijgt
men routinematige praktijkervaring in het
programmeren in enkele van de hogere pro-
grammeertalen en een korte praktische ken-
nismaking met meer geavanceerde systemen
(zoals databases, supercomputers, moderne
programmeeromgevingen, grafische werk-
stations). Tenslotte is er een stage van rond
zes maanden waarin de geleerde theorie pro-
jectmatig wordt toegepast in een enigermate
interessante en nieuwe situatie.

Beperkingen eerste fase
Waar een eerste fase in het algemeen in
tekort schiet is als volgt samen te vatten:

(I) De stageperiode is meestal veel te kort
om een project van enige ornvang geheel te
kunnen voltooien. Dit is slechts mogelijk
wanneer men uitgaat van een gegeven ont-
werp, in welk geval de ontwerpfase uit de
opleiding valt, of wanneer men in het 3e jaar
van de studie een sterke specialisatie onder-
neemt (die dan ten koste gaat van de breedte
van de opleiding).

(II) Er is geen mogelijkheid om ruime
ervaring op te doen met moderne hulpmid-
delen die zich nog in een ontwikkelingsstadi-
um bevinden. Het duurt maanden aleer men
zich met een uitgebreide systeemontwikke-
lingsmethodiek (zoals HOS), een geavan-
ceerde functionele programmeertaal (zoals
MI.) of een programmeeromgeving (zoals
het MENTOR-systeem) vertrouwd heeft ge-
maakt. Zulk werk wordt in toenemende
mate noodzakelijk om de technische ontwik-
kelingen binnen het yak bij te houden. Het
zou echter onjuist zijn om dit werk als weten-
schappelijk op te vatten en te verwijzen naar
de AIO-opleiding.

(III) Ook is er geen gelegenheid om op
zodanige wijze ervaring op te doen in een
industriele organisatie dat men niet alleen
leert wat er in het bedrijf gebeurt maar ook
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138 kan bijdragen aan het in huis halen van
nieuwe methoden en technieken.

Voorbeelden tweede fase informatica
(A) Specialisatie in de toepassing van for-
mele methoden in de software ontwikke-
ling. De student zou dan in twee jaar een
uitgebreide praktische achtergrond moeten
ontwikkelen in het gebruik van uiteenlopen-
de formele technieken en met name in het
gebruik van de bijbehorende ondersteunen-
de software. Voor "insiders" valt te denken
aan een kennismaking met LOTOS, VDM,
0BJ2, REVE, COLD, SDL, AUTOMATH,
en de BOYER-MOORE program verifier.
(B) Specialisatie in de systeemontwikke-
lingsmethoden. Hier moet de student uitge-
breid praktisch en theoretisch kennismaken
met een reeks van systeemontwikkelings-
methoden (zoals: HOS, MASCOT, SDM,
JSD, ISAC en DFD) en vierde generatie
hulpmiddelen. Bij deze opleiding speelt met
name het management van het software-
ontwikkelingsproces een rol. Er zij op gewe-
zen dat het absoluut onmogelijk is om deze
systeemontwikkelingsmethoden (inclusief
de ondersteunende software) te leren ken-
nen en waarderen zonder er uitgebreid in
case-studies mee te experimenteren.
Deze voorbeelden breng ik hier naar voren
omdat die zich vanuit mijn eigen specialisa-
ties, toegepaste logica en programmatuur,
direct aandienen. Mijn ervaring met PAO-
onderwijs en met ESPRIT-onderzoek betref-
fende deze twee specialismen leidt mij tot de
conclusie dat PAO-onderwijs, noch de re-
search context op dit gebied tot een werkza-
me concentratie van kennis leiden. De PAO
laat geen moeizaam inwerken in gebruikson-
vriendelijke systemen toe, terwijI in de indus-
thee research de druk op nieuw resultaat zo
groot is dat langdurige kennismaking met
elders ontwikkelde systemen moeilijk verde-
digbaar is.

Tweede fase informatiekunde
Hierover moet ik kort zijn omdat het mijn
vakgebied niet is. Allereerst verdient vermel-
ding het feit dat vanaf september 1986 aan

de Katholieke Universiteit Brabant, (Til-
burg), een tweede fase opleiding informatie-
kunde van start gaat. Deze opleiding heeft
een part-time karakter, de studenten volgen
slechts den dag per week colleges. Men
hoopt in Tilburg aan de opleiding op den
duur een landelijke status te kunnen geven.
Het zou geen slecht idee zijn wanneer de
andere Universiteiten eraan zouden mee-
werken dat in Tilburg een sterke tweede fase
informatiekunde tot stand komt. In een later
stadium en bij een voldoende groot aanbod
van studenten zouden dan ongetwijfeld op
één of twee andere locaties levensvatbare
tweede fases informatiekunde tot stand kun-
nen komen. Zo'n opleiding zal veelal steu-
nen op bedrijfskunde, bedrijfseconomie, be-
stuurlijke informatica, en verschillende
maatschappijwetenschappen, en moeten
worden ondergebracht in een interfacultaire
constructie.

Initiatief regio Amsterdam-Utrecht

Het initiatief in de regio Amsterdam-
Utrecht beoogt het opbouwen van een twee-
de fase beroepsopleiding informatica onder
verantwoordelijkheid van CWI (het Cen-
trum voor Wiskunde en Informatica in Am-
sterdam), de Rijksuniversiteit Utrecht
(RUU), de Universiteit van Amsterdam
(UVA) en de Vrije Universiteit Amsterdam
(VUA). Er is een stuurgroep die de ontwik-
keling van de plannen ter hand neemt en het
adviesburo CMG is gevraagd om een voor-
studie te verrichten naar de economische
haalbaarheid van de opleiding. Tussen de
participerende instellingen begint zich in de
voorbereiding een zekere taakverdeling af te
tekenen. De UvA heeft het initiatief geno-
men en speelt op dit moment voornamelijk
een bestuurlijke rol. De VUA concentreert
zich op contacten met het bedrijfsleven,
waarvan deze instelling al sinds jaar en dag
goed voorzien is, en de RUU zal een rol
spelen bij de gedachtenvorming op onder-
wijskundig gebied. Tenslotte zal het CWI
inbreng hebben waar het research betreft.
Bij deze tweede fase denkt men uitdrukkelijk



aan een instroom van (in hoofdzaak) afgestu-
deerden van een eerste fase informatica.
Echter ook de medische en bedrijfskundige
richting zullen in deze tweede fase vertegen-
woordigd moeten zijn.
Parallel aan de opbouw van tweede fase
onderwijs wordt in de regio, in het bijzonder
door het CWI, ruim aandacht besteed aan
het uitbreiden van het aanbod in het Post
Academische Onderwijs.

Tenslotte is er een aanzienlijke behoefte aan
onderwijs dat (veelal baanloze) afgestudeer-
den uit geheel afwijkende vakken basisken-
nis informatica aanbiedt. Dit onderwijs
wordt nu nog via uiteenlopende projecten
zoals PION, georganiseerd, maar in de toe-
komst is denkbaar dat ook dit onderwijs
binnen de systematiek van een tweede fase
kan vallen.

Ideologie van het Haagse
initiatief

Kwaliteit
Een sleutelbegrip voor de initiatiefgroep is
"topkwaliteit". Dit is een begrip waarvan de
topmanagers in de initiatiefgroep de beteke-
nis evident achten evenals het feit dat zonder
een nieuw en kostbaar initiatief deze topkwa-
liteit in Nederland niet zal kunnen ontstaan.
Tenminste acht de initiatiefgroep de univer-
siteiten op dit moment niet capabel om de
gewenste topkwaliteit te creeren. Dat er hier
van grote misverstanden sprake is blijkt eruit
dat enerzijds sommige universitaire onder-
zoekers bij het woord "kwaliteit" aan de
positionering van een activiteit in de interna-
tionale onderzoekswereld denken, terwijl an-
derzijds sommige "voorvechters van de kwa-
liteit" uit het bedrijfsleven niet op de hoogte
zijn van het bestaan van een uitgebreid inter-
nationaal systeem van wetenschappelijke
tijdschriften en boekenseries.

Inzetbaarheid
Een belangrijk motief in de planning van het
onderwijs door de Initiatiefgroep Informati-
ca Universiteit is vervolgens dat de uitstroom

moet bestaan uit mensen die direct kunnen
worden ingezet op sleutelfuncties in de auto-
matisering op het niveau van directiesecreta-
ris of directie-adviseur. Juist de aanzienlijke
inwerktijd die pas afgestudeerde academici
veelal nodig hebben wordt als erg storend
ondervonden.

Argwaan
Er bestaat bij de initiatiefgroep grote arg-
waan ten opzichte van professionele infor-
matici die naar verwachting te veel gericht
zouden zijn op het creeren van (nieuwe)
technologische oplossingen en zich onvol-
doende zouden kunnen inleven in de steeds
wisselende bestuurlijke, maatschappelijke en
commerciele realiteiten van het automatise-
ringsbdrijf. In feite ziet de initiatiefgroep ook
de al bestaande eerste fase als een inadquate
aanpak van de opleidingsproblematiek. In de
termen van de initiatiefgroep zoekt men
naar zogenaamde boundary spanners,
mensen die automatiseringskennis bezitten,
naast andere vakkennis die van groter belang
is. In de terminologie van dit stuk is er sprake
van informatiekunde met uitgebreide ne-
venstudies in andere disciplines. Ik heb ech-
ter niet de indruk dat de initiatiefgroep on-
der het label informatiekunde zou willen
opereren, men wil vasthouden aan de bena-
ming "informatica" en tevens de aanpak van
de universiteiten ter discussie stellen. Ken-
nelijk moet het initiatief een frontale aanval
inluiden op de informaticabeoefening aan
de universiteiten.

Computer science
Ontegenzeggelijk worth het universitaire in-
formatica-onderwijs in Nederland in hoge
mate beinvloed door wat men in Amerika
"computer science" noemt. In de Ameri-
kaanse context is het maken van computers
en software natuurlijk de meest tot de ver-
beelding sprekende activiteit, die dan ook in
grote mate de door de universiteiten aange-
pakte thema's bepaalt. In het Nederlandse
bedrijfsleven staat het toepassen van de in-
formatietechnologie veel meer op de voor-
grond: het effectief benutten van een in
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gemaakt apparaat is hier nu relevanter dan
het zelf maken van zo'n pakket of apparaat.
Nu zouden veel universitaire informatici
graag zien dat het bedrijfsleven hier dezelfde
structuur en doelstelling zou hebben als in
de V.S. In het bijzonder de aanwezigheid van
veel kleine en sterk innovatieve bedrijven
met oog voor wetenschappelijke ontwikke-
lingen is in de V.S. een grote stimulans voor
wetenschappelijk onderzoek. Vanuit de uni-
versitaire optiek lijkt het Haagse initiatief
dan ook eerder te leiden tot het accepteren
en bestendigen van een bepaalde achter-
stand dan tot het inhalen daarvan.
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