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ingenomen over het vak
informatica, heeft veel stof
doen opwaaien. Vele hoog-
leraren dienden hen van
repliek. Vandaag hun weer-.
woord. De informatica-
opleidingen moeten volgens
Bergstra en Klint niet voor
hun maatschappelijke

E r goo,tze tirlg:gar;deh-dge
opzet is na eT, een arastiscne

is noodzakelijk.
Daarnaast zien zij niet in wat een
brede' informaticastudie voor
voordelen heeft. Hun voorkeur
blijft uitgaan naar het opleiden van
software-specialisten. Het eerste
artikel van Bergstra en Klint
verscheen 20 februari. De reacties
werden 27 februari en 6, 13,
20 en 27 maart gepubliceerd.

Hn ar aca yes eigen wed
Amsterdamse hoogleraren onderbouwen eerder ingenomen stan:dpunt informatica mag niet het slachtoffer worden van falende strategie beta-vakken

nkele weken geleden hebben wij
gepleit voor een herverkaveling
van de informaticaopleiding door
een driedeling in software engi-

la neering (inclusief een voorstel
voor nauwe afstemming met bet bedrijfs-

'leven), embedded computing en theoretische
informatica .& logica (waarvoor wij sugge-

i reerden deze eventueel met de wiskunde to
combineren).

an Bergstra en Paul Klint

De vele reacties l dat de door ons aant iena en z
Tde orde Igestelde problematiek leeft. Reacties

waren under andere 'de huidige opleidingen
" voldoen al', 'verdere opsplitsing van de infor-

-maticaopleiding is ongewenst', 'logica en
theorie zijr. essentieel en kui iien Illet wordenEwl=
gemist', 'de visie is to veel geschreven vanuit

=_een Amsterdams perspectief en miskent de
Iandelijke onwikkelingen', 'allerlei vakken
cntbrck r. in ha vooistel , 'dii Is con knleval
-voor het bedrijfsleven', 'de sarnenwerking
met bet bedrijfsleven is een interessante optie'
en 'dit is de opiossing voor een nauwelijks on-

--derkend probleem'. Er was vaak instemming
met onze analyse, maar er was ook kritiek op

{ rgestel iP how: De reucileo vai-..de n- .. ., ,...r..r,i
` Baan, CMG, Microsoft, Oracle en Penit ,wa-f=-
- [eu uligespruken positief.

z=: We kunnen in bet korte bestek van die art'ikei
SleChts- glcbaal rcagc;ca niaiii Lijli sad Ille l -

- reid om met de auteurs van de diverse reacl(es
--nadcr in dcbat tc trcdcn.

Het gaat niet goed met de studentenaantallen,
bij de universiteiten. Hot gait in het
niet goed met de studentenaantallen in de
hP.Ca-studies. Bij .viskunde natuurkundc
zijn de aantallen eerstejaars ronduit bedroe-
v rid tC nCCiiicn. W j 'villaC ni.,1
ca net slachtoffer wordt vna de falendee stratc-
gie van do beta vakkcn. Intcgcird CCi, do stCi Ile
positionering van de ,rformali; a in de bFitl-
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festeren. Hieruit blijkt nogmaals dat nauwe
contacten met de industrie essentieel zijn.
Uit de theoretische informatica zijn belang-
rijke,inzichten voortgekomen die ook worden
toegepast. Daarnaast zijn er belangrijke theo-
retische vraagstellingen ontstaan die volledig
zelfstandige bestudering verdienen. Onze
visie is echter dat dergelijke vraagstellingen -
zoals bijvoorbeeld de fameuze vraag: P = NP?

- zullen worden opgelost door onderzoekers
met een veel uitvoeriger mathematische ach-
tergrond dan momenteel in de informatica-
opleidingen wordt aangeboden. Het spreekt
vanzelf dat bet curriculum software enginee-
ring dat ons voor ogen staat, niet is bedoeld
als vooropleiding om dergelijke vraagstellin-
gen op to lossen. Wij zijn zelf betrokken
geweest bij alierlei transferprojecten met tien-
tallen bedrijven. Een relativering van A e
mogelijkheden om fundamentele onderzoeks-
resultaten naar de industrie over to dragen, is
Op z;Jn p cats.

Herziening
Het doer van de opleiding-aoftware -enginee
ring is onrsttrdetrterraptel den die na ttfloop
zowel in een medewerkende als een leiding-

, asre.^.dP geof rt-ge vc-
wikkeling van complexe softwaresystemen.
Hi tOIj oieui de internationale wetenschappe-
lijke wereld, zoals zichtbaar in tijdschriften
,TS ACh1 Toplas, SciclnIC-a of COiilputer PIo-
gramming, Software Practice and Experi ence"

vele basis. D UG - StQ -; U-
dent leert op wetenschappelijke wijze aspec-
tei van ontwerp, evoiutie en gebruik van

._ _complexe software to onderzoeken in de
- internaiienale media . ver de resultaten ver

slag to doen.
amu, s n -nete" de staadc:iten uedurnde (tr.

studio kennismaken met actuele softwarepro-
blemen uit de praktijk. Het gait hier uitdruk-

-kelijk--*iet-om kennismakirg met de

do

'.slag



beta-stt dies. Bij Niskunde en natuurkunde
zijn de aantjiien eersteji;ars rori iii[ beciroe-
vend to noemen. Wij wilien niet dat informatii-

gie-van de beta-vaikkcir-integendect-de sterke
poSitionering van de informatica in de Net-
hock is contraproductief gebleken en hot vak

-trio-& veel groteere gro-enen s-cfio term usok
vrouwen) gaan aanspreken.
Hieruit vo> moons inziens, dat de informati-
caop etdingen -bun maa st crtiappe1'ijtce verant-
woordelijkheid veel nadrukkelijker moeten

nemen.
Dit betekent dat in de opleidingen

ruimte moot worden gemaakt voor meer op de
praktijk aansluitende onderwerpen en dat de
r seer getipt he,naderin_

'gen van de informatica beter vanuit een eigen
discipline kunnen worden bestudeerd.

- --De relatie tussen informatica-errnatuurkunde
staat ook om andere redenen onder druk. Voor
de informaticus is het immers niet in to zien
dat de veel grotere subsidiestromen die naar
de natuurkunde vloeien, worden gerechtvaar-
digd door een zoveel groter maatschappelijk-
belang van dat vak dan de informatica (inter--
view met Andy Tanenbaum in Ad Valvas,
5 maart 1998). Jan van Leeuwen pleat ook
voor het verlaten van de ambiance van natuur-
en wiskunde (Automatisering Gids 27 fe-
bruari).

Subdisciplines
Waarom software engineering? We gaan er-
van uit dat de informatica zich gezien de snel-
le ontwikkelingen niet leent als cultuur-
dragende studie zoals de wiskunde of natuur-
kunde. Keuze voor maatschappelijke orien-
tatie betekent daarorn vooral een keuze voor
onderwerpen met een sterke'economisch rele-
vantie zoals bijvoorbeeld het maken van soft-
ware in a] zijn verschijningsvormen. Daarom
is software engineering een voor de hand
liggende keuze voor een opleiding in de infor-
matica. Ter verduidelijking moeten we aller-
eerst de scope en implicaties van doze keuze
toelichten.
Hot begrip software engineering is eind jaren
zestig bedacht als wens om het maken van
software to baseren op principes van enginee-
ring zoals die ook in andere disciplines wor-
den toegepast. Doordat er in de loop van de
tijd steeds meer onderwerpen onder de para-
plu van software engineering terecht zijn ge-
komen heeft het begrip aan duidelijkheid in-
geboet en bestaan er zelfs deelgebieden waar-
van de benaderingen elkaar uitsluiten. We ge-
ven een korte analyse door de volgende vier
subdisciplines in software engineering to on-

derscheiden: softwaretechnologie, program-
meermethodologie, systeemontwikkeling en
softwaremanagement. Doze komen momen-
teel slechts zeer gedeeltelijk aan de orde in de
huidige opleidingen.

Sofwaretechnologie richt zich op de tech-
nische aspecten die aan het bouwen van
software ten grondslag liggen. Onderwerpen
als componententechnologie, middleware,
compilers, configuratiebeheer en het genere-
ren van software spelen hier een to]. De visie
op software engineering is: een zich ont-
wiltkelend complex van technische'concepten
en tools.
Er is weinig belangstelling voor abstracte
semantiek, verificatie, ontwerpmethodieken

of management: De beoefenaren van. doze
subdiscpline zien zichzelf als ingenieurs die
essentieel zijn in het productieproces, hebben
veel contacten met de industrie en beschou-
wende andere subdisciplines als overbodig.

Programmeermethodologie riche zich op de
methodiek van bet programmeren vanuit een
wiskundig/logisch perspectief. Onderwerpen,
als gestructureerd programmeren, semantiek
van programmeertalen, functioneel en logisch
programmeren en formele specificatie en veri-
ficatie komen aan de orde. De visie op soft-
ware engineering is: de mathematische bete-
kenis van de methode staat centraal, program-
meertalen en ondersteunende tools zijn
slechts hulpmiddelen om de mathematische
concepten to benaderen.
Er is weinig belangstellingvoor de technische

'Wij zien de voordelen niet
van een brede

details van de softwaretechnologie, tenzij di-
rect gerelateerd aan een semantisch concept.
Managementaspecten en systeemontwerp
worden negatief beoordeeld. De beoefenaren
zien zichzelf als de wetenschappelijke kern
van bet vak die essentieel is voor het ontwik-
kelen van correcte software. Doze subdisci-
pline is het toneel van grote versnippering en
ideologische debatten.

Systeemontwikkeling komt overeen met de
klassieke automatisering en richt zich op het

in formaticastudie

ontwerp van grote informatiesystemen. Her
systematische ontwerpproces is primair, bouiw`
en technologiekeuze zijn secundair. Order
werpen zoals modelleren, prototyping, requi-
rements engineering, design patterns en UML
zijn hier van belang. De visie op software

Zoals in verschillende reacties word gesugge-
reerd zou het major/minor-systeem kunnen
worden gebruikt om hetprobleem 'breed ver-
sus diep op to lossen. Wij geven er de voor
keur aan om softwarespecialisten op to leiden
die bijvoorbeeld een minor in rechten, be-

engineering is: het modelleren en economic hebben, maar ook -
tisch ontwerpen van toepassingen. om tot een breed aansprekende opleiding to
Er is hier weinig belangstelling yoor nieuwe
programmeerstijlen, semantiek of formele
methoden. Softwaretechnologie dwingt re-
spect of maar heeft weinig overlap met dit ge-
bied. Er is belangstelling voor management
aspecten. Systeemontwikkelaars zien zichzelf
als automatiseerders die met hun tijd zijn
meegegaan.

Softwaremanagement ziet het ontwikkelen,ti,
van software als een systematisch productie-
proces dat met kwalitatieve en kwantitatieve
methodes moot worden beheerst. Software-,
life cycle, Capability Maturity Model,
(CMM), ISO 9000, metrieken, kostenschattin-
gen en systeembeheer zijn hier enkele sleutel-
woorden.
De visie op software engineering is: een alge-
meen bedrijfsproces dat is gespecialiseerd
voor hot produceren van software. De beoefe-
naren zien zichzelf als bedrijfskundigen die de
softwareproductie aanpakken.

Naief
Waarom een studie software engineering? De
bovenstaande analyse laat zien dat in een vol-
waardige opleiding software engineering veel
meer onderwerpen aan de orde moeten komen
dan zouden passen in de huidige, algemene,
informaticaopleidingen. Bovendien doet de
vraag zich voor of een studie 'breed dan we]
diep' moot zijn. Wij zien de voordelen van
een brede informaticastudie niet in. Hot lijkt
ons beter studenten na een beperkte algemene
inleiding, met een zo hoog mogelijk ambitie-
niveau in een specifieke richting op to leiden.

komen - in artistieke vakken of sociologie.
Met de komst van vijfjarige opleidingen
wordt dit een zeer serieuze optic.
De respondenten die vermoedden dat wij in
ons vorige artikel slechts een voor de jaren ne-
gentig'politiek-correcte' houding naar bet be-
drijfsleven innamen, moeten we teleurstellen.
In tegenstelling tot het (mislukte) initiatief uit
1984 om een Informatica Universiteit op to
richten did 'boundary spanners' zou moeten
opleiden, menen wij dat internationaal gezien
de ICT-industrie de essentiele motor is achter
de ontwikkelingen in de informatica. De focus
van de ontwikkelingen is in de loop van de ja-
ren verschoven van de militaire markt, via de
professionele naar de consumentenmarkt. Als
gevolg hiervan is bijvoorbeeld het acade-
misch onderzoek naar processortechnologie
de afgelopen tien jaar gedecimeerd.
Vergelijkbare verschuivingen in andere delen
van de informatica (bijvoorbeeld software
engineering, multimedia, informatieontslui-
ting) zijn waarschijnlijk. De invloed van aca-
demisch (theoretisch) onderzoek op de ont-
wikkelingen is zeer gering in vergelijking met
die van de industriele R&D-laboratoria. Dit
kan geen verbazing wekken, gezien de be-
perkte omvang van het academisch onderzoek
in verhouding tot bet industriele onderzoek.
De technische ontwikkelingen in de industrie
zullen uiteraard een grote rol moeten spelen in
elk informaticacurriculum. Hoewel in acade-
mische kringen vaak wordt afgegegeven op de
resultaten van doze industriele ontwikkelin-
gen, moeten we constateren dat de opleidin-

ste- 5 ,,it; ,..e.. ,, r r :atica
e b&ahoek is contraproductief.

Naar de nanuurkunde vloeien veel gro-
tere subsidiestromen dan naar de infor,

rfnatica; deze verhouding duet geen recht
aan het maatschappelijk belang van de
informatica.

t informatica moet veel grotere groepen
scholieren gaan aanspreken.

Niet de acaderlische irfarnatiea maar
de industrie. is de sturende factor gefvor-
den in de informatica.

siag to doen.
cianrnaa.st moeten de studenten gerigre..nne de
ctu[I}e ke! r!srnaken met actpeie softy areprc-
nieirien uii de lraktijk. Het gaat pier uitdruk-
kelijk niet om kennismaking met de latere
werksituatie, maar vooral oil) het strategiscll
leren denken in termen van de korte-, middel-
laage- en iaiige-rent ijti0ntwikkeililg an Een
software-infrastructuur. Hot ontwikkelen van
een kritisch en systematisch beoordeiingsver-
molten van strategische ICT-ontwikkelingen
siaai daalbij cemraai. i'sedrijfsbezoeken en in-

tensieve kennismaking met softwareontwik-
kelaars van bedrijvcn is hierbij con van dc
middelen. Van alle studenten wordt verwacht
dat zij kunnen werken aan en spreken over
hun visie terzake softwareontwikkeling.

ijdens-de studie worden onderwijsmethoden
gebruikt die aandacht besteden aan hot zelf-
standig verrichten van literatuuronderzoek,
;tot raadplegen van onderzoeksresultaten, het
Vaststciien of otldenoen gewetl6t is, en Lid on-
derzoek zonodig plannen en in groepsverband
uitvoeren. Van belang is hierbij de expliciete
reflectie op onderzoeksvraagstellingen en de
to gebruiken methoden en technieken.
Als propedeuse van de opleiding words het
hele gemeenschappelijke deel van het
ACM/IEEE-curriculum (1991) onderwezen.
Hierdoor komen onderwerpen die buiten de
hoofdlijn van de studio software engineering
vallen, ook voldoende aan de orde. Hot gnat
hier om logische en wiskundige grondslagen,
algoritmiek, correctheid en verificatie,
ethische en maatschappelijke aspecten van de
informatica, inzicht in fysica, technologic en
hardware, statistiek, onderzoeksmethoden et
cetera.
In de middenbouw van de studie worden vak-
ken onderwezen uit de subdisciplines soft-
waretechnologie, programmeermethodologie,
systeemontwikkeling en softwaremanage-
ment. Verder wordt de to] van software in he-
langrijke gebieden als operating systems,
compilers, databases, netwerken, user-
interfaces en multimedia onderwezen. Specia-
lisatie vindt plaats in de vier subdisciplines
van de software engineering zoals corder
geschetst.
Kortom; informatica is een vak dat maat-
schappelijk gezien van groot belang is. We
moeten echter voorkomen dat een trend ont-
staat van structureel teruglopende studenten-
aantallen zoals nu al jaren bij wis- en natuur-
kunde hot geval is. Dit betekent dat de beta-
positionering van de informatica en de ver-
houding van informatica ten opzichte van wis-
en natuurkunde aan herziening toe zijn. Het-
zelfde geldt voor de relatie tussen de informa-
ticaopleidingen bij universiteiten en het hoger
beroepsonderwijs.
Hot is de hoogste'tijd dat informatica zijn ei-
gen weg kiest.

gen zoals die tot nu toe gegeven zijn hierop
geen waarneembare invloed hebben gehad.
Voortzetting van de huidige opzet is dan ook
nafef. Alleen een drastische herorientatie van
de informaticaopleidingen zou hierin enige
verandering kunnen brengen.

Pijnlijk
Ho'ewel het vanuit academisch perspectief
pijnlijk is, komen we op grond van het boven-
staande tot de conclusie dat niet de acade-
mische informatica, maar de industrie de stu-
rende factor is geworden in de informatica.
Hiermee komt de informatica in een vergelijk-
bare positie als de natuurkunde: een gegeven
werkelijkheid (de technische ontwikkelingen
in de industrie) wordt bestudeerd en middels
theorievorming verklaard. De theone wordt

ICT-industrie is motor
achter ontwikkelingen in

middels experimenten gevalideerd. De na-
tuurkunde bestudeert echter een gegeven, vas-
te, werkelijkheid (de natuur), terwijl de infor-
matica als werkelijkheid snel veranderende
artefacten moot bestuderen.
Hieruit volgt dat niet de omvang of de diep-
zinnigheid van de theorievorming zelf een le-
gitimering daarvan vormt, maar dat legitime-
ring moot plaatsvinden vanuit de doelen van
de informatica zoals die zich op technisch,
economisch en maatschappelijk niveau mani-

informatica
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