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Trends & Visie geeft een overzicht van de talrijke aspecten van IT-gebruik die relevant zijn 
voor het hoger onderwijs: technische, toepassingsgerichte, economische, beheersmatige. Het 
bepalen van de koers temidden van de turbulente ontwikkelingen is niet eenvoudig. Toch is 
het mogelijk om een aantal hoofdlijnen te onderkennen.  
 
In de eerste plaats: het is niet langer nodig dat het Nederlandse hoger onderwijs in de breedte 
als trendsetter fungeert bij het gebruik van nieuwe computertechnologieën. De computer- en 
communicatietechnologie zal de komende decennia gedomineerd worden vanuit de 
consumentenmarkt. Dat betekent niet dat het hoger onderwijs achterop moet gaan lopen, er 
moet tijdig ingesprongen worden op de mogelijkheden die geboden worden vanuit de markt. 
Resterende knelpunten, bijvoorbeeld in bandbreedte voor de telecommunicatie, moeten zo 
nodig onder eigen regie opgelost worden.  
Het feit dat de informatie- en communicatietechnologie volwassen wordt impliceert een 
overgang van de innovatiefase en de diffusiefase naar een infrastructurele benadering. Hierin 
spelen het doelmatig beheer van de voorzieningen, de standaardisatie en de integratie met 
andere infrastructurele middelen een belangrijke rol.  
 
De tweede hoofdlijn: de innovatiebehoefte verschuift van de techniek naar de inhoud van de 
informatievoorziening. De afgelopen jaren is al veel aandacht gegeven aan de elektronische 
toegankelijkheid en levering van informatie aan de onderzoeker en de student. Vanaf de 
werkplek wordt de gehele wereld ontsloten, en de intermediaire partijen in de 
informatieketen, bibliotheken zowel als uitgevers, zijn druk doende hun nieuwe posities te 
bepalen. Doordat de eigen collectie van de instelling niet meer centraal staat, worden 
bibliotheken geconfronteerd met marktwerking, een markt waarop 'informatie' centraal staat, 
en niet de fysieke neerslag in een boek of tijdschrift. De ongebondenheid aan tijd, plaats en 
fysieke drager in de digitale wereld introduceert concurrentie waar die vroeger afwezig was. 
Kwaliteitsbeheersing van en navigatie door de informatie-ruimte worden van strategische 
betekenis. Een nog onvoldoende ontgonnen terrein betreft de relatie tussen de onderzoeker 
als kennisproducent, de universiteit en de uitgever. Alternatieve uitgeefprocessen worden 
mogelijk, en het is zaak dat de universiteiten zich daarin zakelijk positioneren.  
 
Door de beperkte resultaten van de COO-experimenten tot eind jaren tachtig bestaat er grote 
scepsis over de mogelijkheden van IT in het leerproces. Door de opkomst van de 
informatiemaatschappij staat het onderwijs nu voor wezenlijke veranderingen. Dat geldt niet 
alleen voor de universiteiten en hogescholen, maar ook voor het basis- en voortgezet 
onderwijs. Kinderen groeien nu op met Nintendo en halen straks met gemak materiaal voor 



werkstukken van het WorldWide Web. Beeld en geluid vormen een geïntegreerd onderdeel 
van de 'edutainment' produkten die op grote schaal aangeboden gaan worden. Multimediaal 
informatie-aanbod op de consumentenmarkt stelt de nieuwe norm. Deze ontwikkeling vergt 
een debat over de aanpassing van het onderwijs. Een debat omdat deze aanpassing allerminst 
eenvoudig of eenduidig is, en actie vergt van alle niveaus: van de opleiders, van de 
studierichting, van de instelling en van de overheid.  
 
Hiermee zijn drie rode draden geschetst die de ontwikkelingsrichting van IT in het hoger 
onderwijs tot 2000 zullen bepalen, althans in de ogen van de Wetenschappelijk Technische 
Raad. Met Trends & Visie, het tweede trendrapport, hoopt de WTR een bijdrage te leveren 
aan de strategische beleidsvorming op IT-gebied door de hogescholen en universiteiten.  
 
Drs. M.J. Koornstra,  
voorzitter van de WTR.  
 
Utrecht, november 1995  
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Management-samenvatting (deel 1)  
 
 
1. Toekomstvisie  
 
De computer geïntegreerd  
"Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie is vanzelfsprekend geworden in 
het hoger onderwijs." Aldus de opening van IT in perspectief in 1991. Anno 1995 is de 
belangrijkste constatering dat de toevoeging "in het hoger  
onderwijs" een overbodige inperking is. Eén van de belangrijkste resultaten uit het 
gebruikersonderzoek door IVA Tilburg [2] betreft het privébezit van PC's: ruim tachtig 
procent van alle medewerkers en studenten beschikt thuis over een  
PC. Twintig procent van het personeel en tien procent van de studenten heeft reeds een eigen 
netwerkaansluiting thuis. Met deze getallen wordt duidelijk dat de PC een algemene 
consumentenvoorziening wordt. Dit heeft vergaande consequenties voor de ontwikkeling van 
toepassingen, het karakter van het gebruik en daarmee ook voor het beleid van de 
instellingen van hoger onderwijs.  
De enorme groei wordt het duidelijkst geïllustreerd aan de hand van de groeigrafieken van 
SURFnet en Internet.  

 
 Figuur 1 
 



 
 

Figuur 2  
 
Indien de gemiddelde groeisnelheid van het aantal aansluitingen op Internet zich zou 
voortzetten, zou in 2004 de gehele wereldbevolking voorzien zijn van elektronische 
communicatiefaciliteiten.  
 
Binnen de instellingen is het gebruik van de PC voor het eigen werk nu gemeengoed, zoals 
blijkt uit figuur 3. Het gebruik van de PC voor communicatiedoeleinden is nu nog niet 
algemeen ingebur- gerd, doch maakt een enorme groei door.  
 



 
 Figuur 3 
  
 
Waarvoor wordt IT gebruikt?  
Bij een globale analyse van het werkelijk gebruik van IT ten opzichte van de voorspellingen 
in het vorige trendrapport vallen een paar trends op.  
De capaciteit van de individuele onderdelen van het IT-bouwwerk is sneller toegenomen dan 
verwacht, en tegen lagere prijzen beschikbaar. De integratie van de componenten, die met 
name noodzakelijk is voor multimediale communicatievoorzieningen, ontwikkelde zich 
echter trager dan voorspeld.  
In het gebruik valt op dat de persoonlijke toepassing van de PC als tekstverwerker, 
spreadsheet, reisplanner, postbode en voor het raadplegen van bibliotheken en 
informatiediensten zich veel meer volgens de prognoses ontwikkeld heeft dan de 
groepsgebonden toepassingen, zoals teleleren, 'computer-supported cooperative work' en 
videoconferencing.  
De conclusies hieruit liggen voor de hand. De integratie van losse systemen tot een 
wereldwijde communicatie-infrastructuur is moeilijker dan het ontwikkelen van zeer 
geavanceerde losstaande toepassingen. Het opschalen van kleinschalige  
experimenten tot algemeen beschikbare voorzieningen vergt de inzet van 
consumentenelektronica en openbare netwerken. Het gestructureerd inzetten van IT in het 
werkproces van een groep docenten, studenten of onderzoekers is veel  
moeilijker te realiseren dan het individuele gebruik van de PC, waarbij een gebruiker zelf 
bepaalt hoe en wanneer hij of zij daar persoonlijk voordeel mee behaalt.  
 



Werk in uitvoering  
De grote lijnen uit 1991 blijken nog actueel te zijn. De beschikbaarheid van hardware is geen 
algemeen knelpunt meer. Alleen de ontsluiting van informatiediensten vanaf de werkplek 
blijft in het HBO nog achter. De komende periode zal in het teken staan van stapsgewijze 
verbetering van de PC en de netwerkinfrastructuur. De ontwikkeling van een geïntegreerde 
persoonlijke werkplek heeft met name door het gebruik van Windows een grote stap 
voorwaarts gemaakt. Tevens is de afgelopen jaren de overstap gemaakt van karakter-
georiënteerd werken naar grafische toepassingen. We voorzien dat  
WorldWide Web een soortgelijke rol als Windows zal vervullen, maar dan voor de 
communicatietoepassingen.  
Het werken thuis en op andere plaatsen dan de vaste werkplek zal zich steeds meer 
verbreiden, mede door de snelle ontwikkeling van de notebookcomputers. Hier liggen voor 
elke instelling belangrijke beleidsvragen over de reikwijdte van de  
instellingsvoorzieningen ten opzichte van de eigen keuzes en bijdragen van studenten en 
medewerkers.  
De integratie van tekst, data, grafiek en stilstaand beeld in samengestelde documenten, en de 
ontsluiting van deze informatie via netwerk-browsers maakt een grote ontwikkeling door, die 
versterkt wordt doordat de uitgevers en de  
software-ontwikkelaars elkaar op een set van standaards gevonden lijken te hebben.  
Ten opzichte van de in 1991 aangegeven trends is de algemene conclusie dus: werk in 
uitvoering. De technologische mogelijkheden zijn zonder meer toereikend. Het probleem zit 
in de grootschalige toepassingen. Technologisch gezien komt dat vooral tot uiting in de 
problematiek van de wereldwijde standaardisatie, die immers essentieel is voor 
communicatie. Niet de standaardisatiecommissies doch de consumenten zijn hier de trekkers 
van de vernieuwing.  
In de instellingen zijn het vooral de toepassingen die de organisatie van het werkproces 
wezenlijk veranderen, waar de innovatie trager verloopt dan de technologie toelaat.  
En tot slot: de kwaliteit van de (meta)informatie op het netwerk blijft een 'pièce de 
resistance'. Ondanks veel automatisering blijft selectie en ordening van informatie in 
belangrijke mate mensenwerk, en dus duur.  
 
Maatschappelijke toepassing als referentiekader  
De doorbraak van computer en netwerk in het dagelijks leven heeft een enorme uitwerking 
op de wijze van omgaan met informatietechnologie. De vanzelfsprekendheid waarmee 
nieuwe generaties zullen opgroeien met onzichtbare  
doch overal aanwezige computernetwerken, wordt bepalend voor het verwachtingspatroon 
waarmee universiteit en hogeschool geconfronteerd worden.  
Evenzeer zal het aanbod van apparatuur en diensten qua prijs/prestatieverhouding sterk door 
de consumentenmarkt gedicteerd worden. Waarom gaat het, in grote lijnen?  
 
a Van flappentap naar chipknip  
De chipkaart wordt het individuele toegangsbewijs en betaalmiddel voor openbare diensten 
en in de winkel.  
 
b Van zapper naar settopbox  
De 'settopbox' wordt het individuele aansluitpunt thuis op de landelijke en wereldwijde 
communicatie-infrastructuur. De klant kiest de informatiediensten, en bepaalt welke 
presentatie-apparatuur hij daarvoor gebruikt, televisie, PC, audio-set, printer, of alles-in-één.  
 
c Van plattegrond naar automatische verkeersgeleiding  



Automatische navigatiehulpmiddelen krijgen brede toepassing, zowel in het fysieke transport 
van A naar B als voor de navigatie in de informatieruimte.  
 
d Van telefoon naar satellietcommunicatie  
Met de commerciële introductie van netwerken van 'low orbit'-satellieten wordt de overgang 
gerealiseerd van telefonie thuis, via greenpoint en autotelefoon, tot het wereldwijd 
communiceren met draagbare binnenzakapparatuur.  
Het gevolg van deze vier ontwikkelingen is dat universiteit en hogeschool trendvolger 
worden in plaats van trendsetter in het gebruik van informatie- en communicatietechnologie.  
 
Nieuwe uitdagingen en problemen: van consultatie en dialoog naar interactie  
De netwerkvoorzieningen van de komende jaren zijn zeer geschikt voor de  verdere 
ontwikkeling van multimediale e-mail en consultatie van  informatiediensten via WorldWide 
Web. Ook groepstoepassingen zijn prima  mogelijk, zolang de interactie maar bestaat uit 
éénrichtingverkeer of  opeenvolgende vraag- en antwoordacties.  
De geschiktheid van het netwerk geldt echter niet voor toepassingen die gebaseerd zijn op 
'real time'-interactie tussen de deelnemers, zoals videoconferencing. Het beslag aan 
bandbreedte is hierbij zeer hoog, en de  implementatie bij het gebruik van ATM als 
transporttechniek houdt principieel kenmerken van 'behelpen'. De aanbieders suggereren hier 
meer mogelijkheden dan volgens de WTR binnen vijf jaar breed beschikbaar zullen komen.  
 
De kennisinfrastructuur: van consument naar producent  
Op het gebied van wetenschappelijke informatie is de afgelopen jaren veel op  gang gebracht: 
Pica's toegang voor de gebruiker tot de NCC en Online Contents; Gopher en WWW; de 
samenwerking tussen bibliotheken en rekencentra,  
etc.  
Wat achterblijft is de ontwikkeling van universiteiten als kennisbedrijf. De  prijs van 
hoogwaardige informatie neemt gestaag toe, maar de universiteiten   hebben zich in de 
productierol ten opzichte van hun personeel en ten opzichte van de uitgevers nog nauwelijks 
zakelijk gepositioneerd. De wetenschappelijke staf levert om niet grote bijdragen aan de 
wetenschappelijke uitgeverij, die zich ontwikkeld heeft tot een bedrijfssector met een zeer 
hoog rendement. De transformaties die zich in de informatieketen voltrekken maken een 
herpositionering van de kennisleveranciers noodzakelijk. Hier blijft een trendsettende rol 
voor het hoger onderwijs tot de mogelijkheden en uitdagingen behoren.  
 
 
2. Onderzoek en IT  
 
Infrastructuur en toepassing  
Voor het overgrote deel van het onderzoek is een basisinfrastructuur, bestaande uit een 
netwerk met servers, werkplekapparatuur, software en een verbinding met de buitenwereld, 
een noodzakelijke maar ook toereikende voorziening. De capaciteit hiervan dient gelijke tred 
te houden met de ontwikkeling van de toepassingen. De benodigde functionaliteit is sinds 
1991 niet principieel gewijzigd: de verbeteringen liggen primair op het punt van 
bedieningsgemak voor de onderzoeker. Reken- en opslag- capaciteit vormen steeds minder 
vaak een beperkende factor voor het onderzoek.  
De beleidsvragen voor de IT-infrastructuur op het gebied van onderzoek zullen hierdoor de 
komende jaren een duidelijk incidenteel en vakspecifiek karakter gaan krijgen. De algemene 
infrastructuur is er, net zoals verwarming, 230 volt  



en telefoon; de vraag is welke wetenschappelijke experimenten additionele voorzieningen 
eisen die een aparte kabel of superprocessor noodzakelijk maken.  
Het gaat daarbij meer om bestuurlijke prioriteiten bij het investeren in wetenschapsgebieden, 
dan om technologische vraagstukken of achterstanden.  
 
Wetenschappelijke informatievoorziening  
De wetenschappelijke informatievoorziening is het belangrijkste bestuurlijke en inhoudelijke 
werkterrein voor de komende jaren. De metafoor van de 'boekenmusea van de 21e eeuw' is 
door de bibliotheken aanvankelijk niet in dank afgenomen,  
doch vervolgens aangevat om de lopende inspanningen te vergroten, teneinde een rol te 
blijven spelen in de veranderende distributieketen.  
 
De publicatie  
De grensverleggende bibliotheek vormt de voorlopige neerslag van dit 
bewustwordingsproces. Het zoeken naar informatie in bibliotheekcatalogi, bij databanken en 
op informatieservers vormt de grootste groeifactor voor het gebruik van SURFnet.  
Het grote knelpunt is echter nog altijd het beheer en de systematische ontsluiting van 
wetenschappelijke informatie, elektronisch dan wel traditioneel opgeslagen. De ontsluiting 
van informatie blijft mensenwerk, en is daarmee arbeidsintensief en duur. Systematische 
ontsluiting zal steeds meer een taak van de uitgever worden.  
Voor de consument wordt het navigeren door het enorme aanbod steeds moeilijker. Hier is de 
ontwikkeling van context-gebonden navigatoren nodig, waardoor de informatieretrieval 
dichter bij de gebruiker komt te liggen. Er zal dus zeker  
een taakverschuiving optreden van traditionele bibliotheekactiviteiten zoals titelbeschrijving 
en onderwerp-ontsluiting naar andere plaatsen in de informatieketen.  
In verschillende studies is het economisch aspect van de informatievoorziening als probleem 
aan de orde gesteld. De WTR en de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid 
beschreven verschillende scenario's voor de toekomst van de  
wetenschappelijke informatievoorziening als economisch systeem. In Orwell of Athene? 
schetst Mowshowitz een beeld waarin de territoriale organisatie van staten tot een 
anachronisme wordt ten opzichte van multinationale ondernemingen  
die snel hun productiefaciliteiten kunnen verplaatsen. Bibliotheken en universiteiten zijn 
evenzeer territoriale organisaties, en met een toenemende mobiliteit van onderzoekers 
kunnen de productiefaciliteiten verplaatst worden, zoals nu al blijkt in de industriële research. 
De enorme bewegingen op het front van de media-giganten, de uitgevers, de telefonie- en 
kabel-TV exploitanten, de elektronica- en de software- industrie doen vermoeden dat het 
nationale debat over zaken als auteursrechten en encryptie nu al een anachronisme is. 'Being 
digital' leidt tot een andere orde in de 'global village'.  
 
3. Onderwijs en IT  
 
Het onderwijskundig debat  
Er wordt veel geschreven over de relatie tussen onderwijs en informatietechnologie. Zo 
vanzelfsprekend als het verband is tussen wetenschappelijk onderzoek en IT, zoveel moet er 
uitgelegd worden als het gaat over het onderwijsproces. De WTR verwacht dat de relatie 
tussen onderwijs en IT het centrale beleidsvraagstuk zal vormen voor de komende vijf jaar, 
en wil hier een bijdrage leveren aan het noodzakelijke debat. Er liggen twee simpele 
constateringen en een groot vraagstuk.  
• Constatering 1  



Er is een voortdurend maatschappelijk en politiek debat over het hoger onderwijs: het 
voldoet niet aan de verwachtingen die de gemeenschap heeft, alhoewel de Nederlandse 
afgestudeerden internationaal in aanzien staan. Deze onvrede uit zich in een aanhoudende 
stroom van veranderingsvoorstellen.  
• Constatering 2  
Informatietechnologie schept een nieuwe keuzeruimte voor toepassingen: voor kleine 
veranderingen, maar ook voor fundamenteel herontwerp van processen, het  zogenaamde 
'business process redesign'.  
• Het vraagstuk  
Helpt constatering 2 om constatering 1 op te lossen? Of is het middel wellicht niet werkzaam, 
of zelfs erger dan de kwaal? Het risico is volop aanwezig dat de nieuwe technologie voor 
beleidsmakers gaat dienen als strohalm in de zee van onvrede met de bestaande 
onderwijssituatie, zonder een adequate analyse van de problemen en mogelijkheden.  
 
De WTR tracht een bijdrage te leveren door ordening van de vele factoren die een rol spelen. 
Onderkend moet worden dat de ontwikkeling naar de informatiemaatschappij invloed heeft 
op zowel de instroom als de gewenste uitstroom van het hoger onderwijs. De analyse van 
oorzaken van de onvrede moet zich binnen het hoger onderwijs richten op drie niveaus: het 
onderwijsproces zelf, de organisatiekenmerken van de instellingen voor hoger onderwijs en 
de regelkring van het onderwijsproces van de overheid.  
 
De instroom en uitstroom  
Waar het de uitstroom betreft, bepleit de WTR een helderder beeld te scheppen van de 
functies waarvoor opgeleid wordt. De stelling van het HOOP 1996 dat in het HBO de 
beroepspraktijk bepalend is en in het WO de verwevenheid met het  
wetenschappelijk onderzoek, ervaart de WTR niet als strokend met de huidige werkelijkheid. 
Wellicht strookt zij wel met een door de overheid gewenste toekomst. Voor de IT-component 
in het onderwijs is van belang of de opleiding  
zich richt op individuele ambachtelijke beroepsuitoefening, of op het ontwerpen en sturen 
van andermans of geautomatiseerde werkprocessen.  
Voor de karakteristieken van de instroom van 18-jarige O-abituriënten zal vooral de 
ontwikkeling van de informatiemaatschappij bepalend zijn. De student is in elk geval veel 
meer ingesteld op visuele informatieverwerking. Hier is een punt van grote zorg dat ouderen, 
en daarmee dus een deel van het docentencorps, op deze ontwikkeling achter lopen. Dit risico 
weegt zeer zwaar in de lerarenopleidingen: er mag geen nieuwe generatie van docenten met 
een achterstand op de arbeidsmarkt komen, want daar zijn geen aanvullende 
bedrijfsopleidingen. Evenzeer geldt het risico bij opleidingen waar in het werkveld sprake is 
van 'business process redesign' met informatietechnologie, zoals bijvoorbeeld geldt voor de 
opleidingen voor bibliotheek en documentaire informatie (BDI).  
 
Het onderwijsproces  
Het onderwijsproces kan op microniveau uiteen gerafeld worden in de verschillende 
onderwijswerkvormen en de leerdoelen die beoogd worden met elk onderdeel binnen het 
curriculum. In een dergelijke analyse komt men tot de conclusie dat de kwaliteit van het 
onderwijs op tal van manieren verbeterd kan worden met de inzet van IT. Hij leidt tot een 
geleidelijk aanpassingsproces van het curriculum, maar meestal niet tot kostenbesparing of 
tot transformatie van het onderwijsproces. Uit onderzoek in de VS is gebleken dat deze 
veranderingen feitelijk meer voorkomen dan beleidsmakers denken, en in de praktijk andere 
knelpunten met zich meebrengen dan de IT-technici willen toegeven.  
 



De instellingen voor hoger onderwijs  
Op mesoniveau ligt er een onderwijskundig organisatievraagstuk. De institutionele 
organisatie van het hoger onderwijs is vormgegeven volgens de karakteristieken van een 
professionele bureaucratie. Is deze organisatievorm voor het gehele hoger onderwijs nog 
steeds adequaat, gelet op enerzijds de massaliteit van de instroom, en anderzijds de vraag 
naar beroepskwalificaties en vaardigheden die veel sneller aan verandering onderhevig zijn 
dan vroeger? Dit moet ter discussie gesteld worden. Met name indien de doelstelling zich 
richt op hoger beroepsgericht onderwijs voor velen, is de huidige organisatievorm niet 
vanzelfsprekend. Ook wordt door de instellingen impliciet teveel de instroom van de 18- 
jarige VO-ers als norm gehanteerd, terwijl differentiatie in doelgroepen ook tot differentiatie 
in de organisatie van het onderwijs aanleiding kan geven.  
 
Tegelijk is de bestaande organisatievorm een belangrijke rem op veranderingen. Er zijn veel 
belemmeringen om de docent, de spil in de huidige organisatievorm, adequaat op andere 
wijze in te zetten, en daarmee om onderwijsprocessen te  
innoveren en meer bedrijfsmatig te sturen.  
 
De regelkring van de overheid  
Herontwerp van onderwijsprocessen is binnen het bestaande regelkader van de overheid een 
vrijwel onmogelijke opgave.  
In de zestiger jaren vormde het hoger onderwijs een systeem met een beperkte instroom, 
beperkte regulering van het proces, voldoende financiële middelen, en meer vraag dan 
aanbod aan de outputkant. Sindsdien heeft een enorme schaalvergroting plaatsgevonden. De 
pogingen tot beheersing van de schaalvergroting en de veranderde omstandigheden (zowel 
financieel als aan de vraagkant) hebben -met respect voor alle goede bedoelingen- geleid tot 
een overgestuurd systeem met inconsistente sturingsimpulsen.  
Laten we de sturing door de overheid kort inventariseren. Aan de invoerkant is er de wens tot 
maximale instroom. Tijdens het onderwijsproces zijn er regels voor de doorstroomtijd van 
studenten, regels voor de belastbaarheid van studenten, regels voor de inzet van het 
belangrijkste productiemiddel (de docent) en financiële straffen voor een te hoge uitval van 
studenten. Aan de outputkant worden verwachtingen gesteld ten aanzien van de kwaliteiten 
van de afgestudeerde en het volume afstudeerders in relatie tot de arbeidsmarkt.  
Kortom: van buitenaf worden zowel de voorwielen als de achterwielen van het 
onderwijsvehikel bestuurd, terwijl tegelijkertijd aan de weg wordt gewerkt. Het 
instellingsbestuur heeft tot taak de inzittenden te kalmeren. Dat dit alles een  
systeem oplevert dat onvrede oproept bij betrokkenen binnen het systeem en bij de 
belanghebbenden erbuiten, behoeft eigenlijk geen toelichting.  
 
Business process redesign?  
Het bestaande systeem dat hierboven werd geschetst, is een stagnerend systeem. De one-liner 
van Perelman "learning is in and school is out" is weliswaar te simplistisch, doch schetst wel 
de richting van de noodzakelijke veranderingen.  
Alle partijen die hierboven genoemd zijn zullen moeten bijdragen aan die veranderingen. Dat 
neemt niet weg dat, mede door het uitvoerige regelkader, veel lijnen bij de overheid 
samenkomen.  
Een overheid die binnen dit regelkader en zonder adequate analyse van problemen en 
sturingsinstrumenten, aan de betrokkenen impulsen zou willen geven tot 'business process 
redesign' wegens de strohalm van de nieuwe informatietechnologie, is tot nieuwe frustraties 
gedoemd.  
 



Condities voor innovatie  
Wie condities wil scheppen voor innovatie van het onderwijs met gebruikmaking van IT 
heeft twee keuzes:  
1. Binnen het bestaande systeem zijn er tal van mogelijkheden op microniveau. Er is over 

het geheel genomen echter meer aandacht nodig voor praktische slaag- en faalfactoren, 
zoals gebruikszekerheid van de toepassingen. Kwaliteitsverhoging is hier de inzet, niet 
kostenreductie.  

2. Bij een echt herontwerp van onderwijsprocessen is het in de eerste plaats  noodzakelijk 
om de huidige regelkring rigoureus te ontregelen. Om de oversturing van het systeem 
weg te nemen moeten fundamentele ingrepen worden verricht, zoals de ontkoppeling van 
studiefinanciering en studieduur, het afschaffen van de toelatingsplicht voor de 
opleidingen en de ontkoppeling van het leerproces en de toetsing van het eindresultaat. 
Vooral deze laatste ingreep zal verstrekkende gevolgen hebben, doordat hiermee de 
ruimte ontstaat om alternatieve en bestaande leerwegen objectief te toetsen op hun 
doelmatigheid. Een vergaande deregulering geeft ruimte aan concurrentie tussen de 
instellingen en aan nieuwe spelers op de markt met alternatieve opleidingsmethoden. In 
die situatie krijgt innovatie van het onderwijsproces een kans: hij wordt niet 'geregeld'.  

 
 
4. Bestuur en beheer  
 
Geleidelijk naar nieuwe systemen  
Sinds 1991 is er sprake van een voorzichtige kentering in het bestuurlijke klimaat rond de 
automatisering voor bestuur en beheer. In het vorige trendrapport werd de situatie nog 
beschreven als het doormodderen met verouderde systemen en lage bestuurlijke 
verwachtingen, geënt op teleurstellingen in de tachtiger jaren; nu echter ontstaan er weer 
nieuwe initiatieven die tenminste het voordeel van de twijfel genieten.  
Er zijn een paar belangrijke management-aspecten verbonden aan de 
vernieuwingsactiviteiten. In organisatorisch opzicht is er de sterkere scheiding tussen de 
belangenbundeling aan de gebruikerskant in het project Innovatie van Administratieve 
Automatisering voor Bestuur en Beheer (IABB), en de verantwoordelijkheden en risico's die 
bij de leverancier van applicaties behoren te liggen. Inhoudelijk gezien is er de tweedeling 
tussen het proces van administratieve vastlegging van gegevens en het voorzien in de 
informatiebehoefte bij de belanghebbenden. In dat laatste traject is het besef gegroeid dat die 
informatiebehoefte sterk uiteenloopt voor verschillende gebruikerscategorieën -van student 
tot beleidsadviseur- en dat daar niet op uniforme wijze in voorzien kan worden.  
 
Van gegevens naar documenten  
In de administraties wordt nog maar in beperkte mate gewerkt met elektronische 
documenten. De technologie is nu op het punt gekomen dat niet meer voor elk 
toepassingsveld specifieke applicaties voor documentverwerking ontwikkeld  
worden: algemene applicaties, zoals de tekstverwerker, zijn geschikt voor het werken met 
documenten die gegevens, tekst, grafiek (handtekening) en beeld in zich verenigen. Ook de 
freeware- en shareware-software voor WorldWide Web biedt  
een scala van mogelijkheden voor nieuwe administratieve applicaties. Hiermee wordt het 
mogelijk om tegen beperkte investeringen de functionaliteit van de administratieve 
toepassingen op diverse terreinen aanzienlijk te verrijken.  
 
De chipkaart  



De chipkaart zal naar verwachting een wijdverbreid gebruik krijgen. Zij is een ideaal 
instrument voor de combinatie van klantvriendelijke dienstverlening, efficiënte 
bedrijfsvoering en financiële afhandeling, en een goede controle op rechtmatig gebruik van 
voorzieningen en diensten in de instelling. Daarbij maakt het weinig uit of het gaat om 
toegang tot gebouwen, toegang tot informatie zoals studievoortgangsgegevens, het lenen van 
boeken, het maken of bestellen van kopieën, het betalen in het restaurant of het inschrijven 
voor tentamens. 
Het grootste knelpunt in de komende jaren is het vinden van het evenwicht tussen het aantal 
verschillende functies dat een kaart vervult en de afstemming van de betrokken organisaties 
die daarvoor noodzakelijk is. Het moment van overstappen  
van de lokale chipkaart voor een enkele functie naar een multifunctionele kaart voor 
personeel en studenten ligt in het verschiet, zoals uit de proeven in Groningen en Enschede 
blijkt. Het belang van landelijke standaardisatie is  
groot, zowel voor studenten en medewerkers als voor de instellingen, die daarmee winst 
kunnen boeken.  
 
 
5. Informatietechnologie  
 
Technology-push en demand-pull  
In hoofdstuk 5 en in een aantal hoofdstukken van deel II wordt ingegaan op technologische 
ontwikkelingen en vraagstukken van de komende jaren. In deze samenvatting beperken we 
ons tot de typisch strategische vraagstukken. Die zijn niet technisch van aard. Technisch is 
eigenlijk alles realiseerbaar wat er bedacht kan worden, maar is dat ook nodig en wat kost 
het? Het is zonder meer mogelijk om een overlegstructuur te realiseren waarbij de 
deelnemers via desktop-video vergaderen, niet alleen vanaf hun werkplek, maar ook vanuit 
de auto en vanaf het strand. Er hangt alleen wel een prijskaartje aan, en in dit  
voorbeeld is dat prijskaartje nog zeer hoog. De drie centrale strategische vragen op IT-gebied 
voor een College van Bestuur richten zich op de missie van de instelling, de inrichting van 
het onderwijsproces en de sturing binnen de organisatie.  
 
a Voorloper of volger in IT?  
De opeenvolging van nieuwe generaties IT-toepassingen gaat zo snel dat de meest 
geavanceerde gebruiker slechts enkele jaren voorligt op de gemiddelde gebruiker.  
In die paar jaar is de prijsdaling van de IT-componenten spectaculair. Het is dus van belang 
om zorgvuldig af te wegen of uit de missie van de instelling (of een deel ervan) een zeer 
geavanceerd IT-gebruik voortvloeit. Indien deze afweging leidt tot 'leading edge'-IT-gebruik, 
leidt dit qua risico's tot de 'bleeding edge'. Het is goed denkbaar dat de instelling in 
technologisch opzicht kiest voor meerijden in het peloton: vlug, veilig en voordelig.  
 
b Hoe en waar studeert de student?  
Een cruciale investeringsvraag vloeit voort uit de inrichting van het onderwijsproces. De 
technologie maakt het denkbaar het onderwijs wezenlijk anders in te richten, zoals hierboven 
is aangegeven. De keuzes voor traditioneel onderwijs binnen de muren van de instelling of 
een modulair gestructureerd afstandsonderwijs, hebben vergaande consequenties voor de 
ruimtelijke en IT-voorzieningen. Als de student tekstverwerking en e-mail thuis doet, scheelt 
dat enorm in ruimtebehoefte en aantallen werkstations bij de instelling.  
 
c Vrijheid of binding?  



In de paragrafen over IT-infrastructuur wordt de noodzaak van standaardisatie conceptueel 
uitgewerkt. Wie in de praktijk geconfronteerd is geweest met het beheer van een flink aantal 
applicaties onder Windows op een gangbaar lokaal Novell-netwerk met ongelijke PC's en 
nog enige randapparatuur als printers, een CD/ROM en een scanner, weet dat dit de nodige 
inspanning met zich meebrengt. Dit beheer is niet een functie van het aantal gebruikers, maar 
van het aantal (varianten in) toepassingen en hardwaretypes. De beheersinspanning is een 
exponentiële functie van de diversiteit. Een essentieel vraagstuk is het bevorderen van 
standaardisatie waar dat mogelijk is, in een organisatiecultuur waarin decentrale autonomie 
hoog in het vaandel staat.  



 
6. IT-management in de instelling  
 
Financiële kengetallen  
In het HBO zijn de totale IT-bestedingen gegroeid van Mf 106 in 1991 naar Mf 160 in 1995, 
een groei dus met 50%. In het WO zijn de IT-bestedingen ongeveer gelijkgebleven: Mf 410 
in 1991 tegenover Mf 435 in 1995. Aangenomen moet worden, dat in werkelijkheid de 
aanschaffingen via tweede en derde geldstroom hoger liggen dan in de raming tot 
uitdrukking komt. In figuur 4 wordt de ontwikkeling van de integrale IT-uitgaven per gebied 
geschetst, waarbij de centrale bestedingen zijn verwerkt via opslag op de gebiedsbestedingen.  



 
  Figuur 4 
 
Werkplekken en ondersteuning  
De beschikbaarheid van werkplekken in WO en HBO is sinds 1991 sterk toegenomen.  
Gelukkig blijkt dat de groei van het ondersteunende IT-personeel hiermee geen gelijke tred 
heeft gehouden. In het WO is zelfs sprake van een daling. Het aantal werkstations dat door 
een voltijdse IT-medewerker beheerd wordt, is  



daarmee sterk gestegen. Figuur 5 vat de ontwikkelingen sinds 1991 samen.  

 
 
  Figuur 5 
 
In paragraaf 6.1 is een gedetailleerde analyse opgenomen van de enquêteresultaten. Bezien 
we daaruit de bestedingen per werkplek, dan vallen drie ontwikkelingen op:  
a een daling van de kosten per werkplek, vooral in het WO;  
b een sterke verschuiving van investeringen naar exploitatiekosten;  
c een stijging van de centrale IT-bestedingen tegenover een daling van de facultaire IT-
bestedingen.  
 
Bestuurlijke vraagstukken  
Uit de cijfers en de inhoudelijke analyses komen de volgende drie bestuurlijke 
aandachtspunten met betrekking tot de infrastructuur naar voren:  
 
a Groeiers en achterblijvers  
De sector Taal & Cultuur is de enige sector met stijgende IT-uitgaven in HBO en WO op 
decentraal niveau. Gelet op het belang van multimedia-computing in deze sector is hier 
bijzondere bestuurlijke aandacht voor het budget voor  
werkplekapparatuur noodzakelijk.  
Uit het gebruikersonderzoek komt naar voren dat het gebruik van informatiediensten 
achterblijft in de sector medische wetenschappen en zorgopleidingen. De analyse van de IT-
uitgaven brengt naar voren dat de bestedingen in de sector  
Techniek in het HBO en Rechtsgeleerdheid in het WO te laag liggen om het 
voorzieningenniveau op peil te houden (Techniek) of te brengen (Rechten).  



 
b Investeringen in het lokale netwerk  
De investeringen in werkplekapparatuur en opslagcapaciteit zullen de komende jaren vooral 
betrekking hebben op vervanging met capaciteitsuitbreiding. Ruwweg mag worden 
aangenomen dat bij aanwezigheid van een moderne infrastructuur het niveau van de 
standaard werkplek up-to-date gehouden kan worden met een constant bedrag per 
student/medewerker per jaar. Dit jaarlijkse bedrag ligt rond de fl 3200, inclusief 
personeelskosten voor de ondersteuning, voor een gemiddelde werkplekvoorziening. De 
introductie van Windows 95 leidt tot een vervroegde vervanging of upgrading van een 
belangrijk deel van de PC's.  
Een tweede kostenpost is te voorzien voor de instellingen waar het lokale netwerk nog 
gebaseerd is op een bus- of ringtopologie. Deze netwerken zullen de komende jaren 
vervangen moeten worden door stervormige netwerken.  
 
c Spanningsvelden tussen technologie en organisatie  
In de toepassing van IT is een sterk integratieproces aan de gang. Vier traditioneel 
gescheiden werelden, met elk eigen technologische karakteristieken, groeien naar elkaar toe. 
De kantooromgeving werd traditioneel gekenmerkt door de  
typemachine, de Xerox, het archief en de microfilm. De communicatie werd verzorgd door 
post, telex en telefoon, met later een snelle opmars van de fax. De wetenschappelijke 
informatievoorziening was de wereld van het gedrukte  
document, en de wetenschappelijke en administratieve gegevensverwerking de wereld van de 
magneetband en de computer. De technologische integratie van al deze ondersteunende 
processen roept een aantal organisatievraagstukken op. De zich ontwikkelende samenspraak 
tussen bibliotheken en rekencentra is daar een uiting van. De problematiek van het beheer 
van campuswijde informatiesystemen evenzeer.  
De groei naar een gestandaardiseerde IT-infrastructuur voor een basispakket van lokale 
toepassingen en communicatiediensten leidt tot centraliserende tendensen in het IT-beheer. 
Deze trend komt in de cijfers van de IT-ondersteuning al tot uiting. Hier ligt een potentieel 
spanningsveld met de tendens om integraal faculteitsmanagement als organisatieparadigma te 
kiezen, met name indien faculteiten hieraan de conclusie verbinden alle IT-taken zelf in eigen 
beheer  
uit te willen voeren.  
In zijn artikel in deel II schetst Hendriks voor de ondersteunende informatie- en 
communicatie-processen het model van front-office en back-office-activiteiten, dat in 
bijvoorbeeld banken en filiaalbedrijven gehanteerd wordt.  
 
 
7. Landelijke voorzieningen en diensten  
 
Landelijke en internationale netwerken  
De groei van het landelijke netwerkverkeer via SURFnet is reeds geschetst in figuur 1. De 
infrastructuur wordt de komende jaren verder ontwikkeld in het innovatieproject SURFnet4. 
Uit een internationale vergelijking van het Europese  
samenwerkingsverband Terena [8] blijkt dat de capaciteitsontwikkeling van het netwerk in 
Nederland zich hierdoor kan meten met de koplopers wereldwijd. Internationaal bezien 
blijven de Europese ontwikkelingen een punt van zorg. In  
1993 is de Europese netwerkorganisatie Dante opgericht, voor de verbinding van de 
nationale researchnetwerken. De liberalisering van de telecommunicatie verloopt nog steeds 
traag. Het prijsverschil van netwerkverbindingen ten  



opzichte van de VS is weliswaar verminderd, doch nog altijd zeer groot: een internationale 2 
Mbps-verbinding in Europa kost een veelvoud van het bedrag voor een verbinding over 
gelijke afstand in de Verenigde Staten. De enorme toename  
van het Internet-gebruik zorgt met name 's middags en 's avonds voor congesties op het 
internationale netwerk. Het valt te voorzien dat de oplossing niet alleen in capaciteitsgroei 
gevonden kan worden, doch tevens gezocht moet worden in  
prioriterings- en betalingsmechanismen.  
 
Softwarelicenties  
Het aanbod en gebruik van software-licenties heeft zich zeer voorspoedig ontwikkeld. In 
vergelijking met de ons omringende landen blijken de onderhandelingen met de leveranciers 
ook gunstige resultaten te hebben opgeleverd. In figuur 6 is het aantal door de instellingen 
afgesloten softwarelicentie-overeenkomsten opgenomen. Een groot nieuw contract in 1995 is 
de kortingsregeling met PTT Telecom op het spraakverkeer van de instellingen. Gelet op het 
volume zijn hiermee belangrijke bedragen gemoeid.  
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Figuur 6
nschappelijke informatievoorziening  
 de ingebruikname van het Open Bibliotheek Netwerk, officieel op 30 september 1992, 
wetenschappelijke informatievoorziening in een nieuwe fase gekomen. Voordien werd 
gekenmerkt door lokale bibliotheeksystemen voor de eindgebruikers en een landelijk 
em voor de bedrijfsvoering van de bibliotheek zelf. Met het OBN zijn de landelijke 
ten voor eindgebruikers in een stroomversnelling gekomen. De toegang tot de Nationale 
ale Catalogus en  
line Contents-bestanden met artikelinformatie uit een groot aantal tijdschriften, vormt 

sis voor een nieuwe nationale dienstverlening, die het verdient om sterk uitgebouwd te 
en.  



 
Nationale computerfaciliteiten  
In 1994 is bij SARA een nieuwe nationale multiprocessor-vectorcomputer geïnstalleerd, de 
Cray C98/4256. In 1996 wordt de rekencapaciteit van het Nationaal Lucht- en 
Ruimtevaartlaboratorium sterk uitgebreid door de aanschaf  
van een SX4-computer van NEC met 32 processoren. Hiermee ligt er nationaal een accent op 
rekencapaciteit die vooral voor engineering-toepassingen zeer geschikt is. Gelet op de snelle 
marktveranderingen is een doorgaande analyse wenselijk  
van de ontwikkelingen op de gehele 'high performance computing'-markt, om over enkele 
jaren gefundeerde besluitvorming over de opvolging van de Cray mogelijk te maken. De 
ervaringen met de investeringen die NWO in het kader van het  
Prioriteitsprogramma Massaal Parallel Rekenen momenteel opdoet, zullen daaraan bijdragen.  
Bij 'high performance computing' is er een duidelijke relatie tussen het mathematisch model 
van de gegevensverwerking en de optimale architectuur van de machine. Daarom geeft de 
WTR in overweging om het beleid bij te buigen naar meer  
investeringen in wetenschappelijk onderzoek naar de toepassing van massaal parallelle 
systemen in diverse disciplines, met gebruik van verschillende computerarchitecturen. Uit de 
wetenschappelijke literatuur komt naar voren dat Nederland een vooraanstaande positie 
inneemt bij innovaties op dit gebied.  
Belangrijke economische sectoren kunnen profiteren van nieuwe toepassingen die met 
massaal parallelle processing mogelijk worden.  
 
Expertisecentra  
In het Trendrapport van 1991 is uitvoerig aandacht geschonken aan de expertisecentra, en 
werd het belang daarvan onderstreept. Het eindrapport Evaluatie stimuleringsbeleid 
wetenschappelijke expertisecentra kwam in 1994 tot  
vergelijkbare conclusies en aanbevelingen. Expertisecentra kunnen een duidelijke rol 
vervullen als landelijk kennis- en informatiecentrum in een wetenschappelijke discipline. Dat 
kan echter niet op basis van marktwerking. Het  
ziet er naar uit dat de expertisecentra in een bestuurlijk vacuüm terecht zijn gekomen. Dit 
vacuüm hangt in de ogen van de WTR samen met het onvermogen om in de Nederlandse 
bestuurlijke verhoudingen werkelijk selectief de noodzakelijke  
hoogwaardige voorzieningen te financieren en om plaatselijke inspanningen te bundelen tot 
een groter geheel.  
 
Applicatie-ontwikkeling  
Op drie terreinen is er sprake (geweest) van het ontwikkelen van software voor een landelijke 
markt vanuit een samenwerkingsgedachte. De stichting SUAA, nu SUAA bv, beweegt zich 
op het administratieve domein, Pica opereert op de markt van lokale bibliotheeksystemen, en 
diverse instellingen en consortia werden eind jaren tachtig tot begin jaren negentig door de 
overheid gesteund in het ontwikkelen van computerondersteund onderwijs. De bedrijven 
hebben met elkaar gemeen dat men zich richt op een beperkte markt, terwijl het zelf 
ontwikkelen van een hoogwaardig produkt een dure activiteit is. Nergens is dan ook sprake 
van een kassucces. Dit neemt niet weg dat eigen ontwikkeling soms onvermijdelijk is. 
Indicatoren daarvoor worden in paragraaf 7.6 uitgewerkt.  
 
Landelijke voorzieningen in 2000  
In hoofdstuk 7 wordt een analyse gemaakt van het strategisch perspectief van de landelijke 
voorzieningen. De analyse is gebaseerd op een onderscheid tussen generieke dienstverlening 
aan de gehele doelgroep van het hoger onderwijs, en  



specifieke diensten voor kleine groepen, typisch geordend naar vakdiscipline. Vervolgens 
blijkt dat de landelijke voorzieningen ingedeeld kunnen worden naar noodzaak of 
economisch voordeel voor de generieke diensten, en noodzaak of kwaliteitswinst voor de 
specifieke diensten.  
De te verwachten trends in de ontwikkeling van de verschillende landelijke voorzieningen 
zijn gebaseerd op drie externe factoren: de werking van de markt, technologische 
verschuivingen en internationalisering.  
 
Marktmechanismen  
Het betrekken van diensten van de markt is vooral van belang in die gevallen waar de dienst 
niet specifiek is voor het hoger onderwijs alleen, en een goede marktwerking aanwezig is. Dit 
betekent dat deregulering en concurrentie een belangrijke rol spelen. De belangrijkste 
verschuivingen zijn op termijn te verwachten bij SURFnet, bij een adequater aanbod van met 
name  
transportdiensten vanuit de geliberaliseerde markt. Voor SURFnet lijkt het fysiek ontsluiten 
van de thuiswerkplek al geen prioriteit meer te vragen, gelet op de marktontwikkelingen. Bij 
Pica en SUAA is er nu al een reëel  marktalternatief voor de zelf ontwikkelde applicaties 
voor lokaal gebruik.  
In het geval van SUAA blijft de markt voor de eigen producten sterk afhankelijk van de 
specifieke regelgeving van de overheid voor het hoger onderwijs, bijvoorbeeld inzake de 
studenten en de arbeidsvoorwaarden.  
 
Technologische verschuivingen  
De ontwikkeling van de componenten van de IT-infrastructuur leidt ertoe, dat er steeds 
minder zaken kosten-effectief landelijk aangeschaft en beheerd kunnen worden. Eind jaren 
tachtig was het concept van gezamenlijke aanschaf  
van administratieve mainframes obsoleet. Anno 1995 is het main- frame ook binnen de 
instellingen een gepasseerd station, en is er een serieuze discussie nodig over de effectiviteit 
van een nieuwe landelijke supercomputer voor algemeen gebruik. Anno 2005 is het de vraag 
of het nog nodig is dat het hoger onderwijs een eigen landelijk netwerk exploiteert, of dat 
men even goed gezamenlijk de benodigde functionaliteit in kan kopen. De aanwezigheid van 
concurrerende aanbieders vormt wel een voorwaarde. De natuurlijke ontwikkelingsgang van 
de betrokken bedrijven loopt van ontwikkeling en bouw van produkten in de richting van 
hoogwaardige toegevoegde dienstverlening. De ontwikkeling van Pica is hiervan een 
duidelijk voorbeeld.  
 
Internationalisering  
Voor specifieke discipline-gebonden onderzoeksvoorzieningen zoals de expertisecentra ligt 
internationalisering voor de hand. De technologische ontwikkelingen indiceren dat 'high 
performance computing' het best in disciplineverband tot zijn recht komt. Voor het 
onderwijs, in het bijzonder computerondersteund onderwijs, vormen de Nederlandse taal 
(immers wettelijk verankerd) en de cultuur inperkende factoren. In de praktijk zal dit sterker 
gelden voor alfa- en gamma-studies dan voor bèta-, techniek- en  zorgopleidingen.  
 
 
Alle rechten voorbehouden. Overname en/of openbaarmaking van (gedeelten van)  
deze uitgave is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de  
Wetenschappelijk Technische Raad.  
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