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1ENGEIEIDE

In het Wetenschapsbudget 1995 wordt voor de invulling van nieuwe prioriteiten in het
informaticaonderzoek een ontwikkelingsperspectief op basis van een verkenning
wenselijk geacht. In datzelfde jaar heeft de heer Arnbak in opdracht van de
Overlegcommissie Verkenningen een essay geschreven, getiteld De Bremer

stadsmuzikanten; op weg naar de multimediale 2lste eeuw. Vervolgens heeft de OCV in
samenwerking met het Ministerie van OCenW en SION het initiatief genomen om een
Verkenningscommissie Informatica te vormen. Tijdens de startconferentie van 17 januari
1996, waar naast het bovengenoemde essay ook een inventarisatie van onderzoek door
SION voorlag, bestond een breed draagvlak voor de verkenning.
In de verkenning van de Verkenningscommissie Informatica heeft de volgende
vraagstelling centraal gestaan: Welke functies vervullen informatiesystemen in de

maatschappij van morgen en welk informaticaonderzoek is nodig voor die systemen?
De verwachting over de wijze waarop in de toekomst informatiesystemen worden
ontwikkeld en geëxploiteerd, dient immers medebepalend voor de keuze van
onderzoekthema's te zijn. Daarbij is voorts de vraag van belang wat we in Nederland
willen en kunnen, welke onderzoeksgebieden daarbij van belang zijn en wat we uit het
buitenland zouden moeten betrekken.
De wijze waarop software wordt geproduceerd, is aan het veranderen. Uit scenarioanalyses van de commissie blijkt dat de positie van Nederland op het gebied van
informaticaonderzoek, -ontwikkeling en -toepassing medebepalend kan zijn voor de
economische structuur en het welvaartsniveau. Dat heeft alles te maken met de
verschuiving van arbeidsintensieve processen naar lage-lonenlanden en de noodzaak tot
verhoging van de kennisintensiteit van de Nederlandse producten en diensten. De
ontwikkeling en toepassing van (hoogwaardige) software is daarvan een belangrijk
onderdeel. Informaticaonderzoek vormt het onmisbare fundament voor een dergelijke
ontwikkeling.
De commissie constateert naast een concentratie op theoretische onderzoekthema's weinig
aandacht voor de vertaling van onderzoeksresultaten naar praktische toepassingen.

V

Bij de verdeling van het onderzoeksbudget over autonoom en strategisch onderzoek zou
de komende jaren het accent op het laatste moeten komen te liggen. Zij pleit ervoor een
tweejaarlijks bij te stellen onderzoekagenda voor het strategisch onderzoek te doen
opstellen die als leidraad kan dienen voor NWO. Zo'n agenda kan bevorderen dat het
strategisch onderzoek zo weinig mogelijk wordt versnipperd en dat aan thema's wordt
gewerkt die maatschappelijk relevant zijn. Daarnaast dringt de commissie aan op meer
multidisciplinariteit en concentratie van verwante onderzoek- en opleidingsrichtingen in
een faculteit. Ten slotte wordt er op het onderzoeksgebied gepleit voor meer gebruik van
experimentele onderzoekmethoden in de informatica.
Het werk van de Verkenningscommissie Informatica geeft een beeld van het belang en de
gewenste profilering van het informaticaonderzoek. Ook heeft de commissie een aantal
aanbevelingen gedaan op het gebied van het onderwijs in de informatica. De OCV vraagt
in het bijzonder aandacht voor het verbeteren van de relatie tussen de wiskunde en de
informatica. Zij acht het idee om een periodieke onderzoekagenda te laten opstellen in
samenspraak tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid, interessant.
dr. A.D. Wolff-Albers
voorzitter Overlegcommissie Verkenningen

VI

VOORWOORD

In dit rapport geeft de Verkenningscommissie Informatica een antwoord op de vraag welk
informaticaonderzoek voor Nederland in de komende 10 jaar van strategisch belang is. Naar de
mening van de commissie is het voor onze nationale economie van wezenlijk belang dat de
Nederlandse software industrie internationaal gezien in de 'eredivisie' meespeelt. Daartoe is in
deze verkenning uitgegaan van een toekomstscenario waarbij ons land een centrum wordt voor
software integratie en wereldwijde handel in componenten, hulpmiddelen en generieke
applicaties ('Nederland als handels- en integratieland'). Om een vooraanstaande positie in het
specificeren, testen, genereren, assembleren en configureren van Informatiesystemen mogelijk
te maken is veel informaticaonderzoek nodig, dat hiertoe de vereiste kennis en technieken
voortbrengt. Hiermee onderstreept de commissie de conclusies en aanbevelingen van het
recentelijk gepubliceerde rapport SWAP 2000 van het ministerie van Economische Zaken.
De naar de mening van de commissie belangrijkste hoekstenen van het beleid om het informaticaonderzoek en daarmee onze nationale software industrie, op dat niveau te krijgen, zijn:
een sterke bevordering van experimentele informatica;
verruiming van de financiële middelen voor informaticaonderzoek en de
totstandkoming van een nationale onderzoeksagenda voor de informatica, op te
stellen door wetenschap, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk;
de oprichting van een nationale investeringsbank ter bevordering van innovatieve
softwarefabricage;
het verminderen van versnippering van informaticaonderwijs door integratie van de
informaticavarianten;
outsourcing van informatica-onderzoek aan universiteiten en andere hoogwaardige

kennisinstituten, door de industrie.
De commissie realiseert zich dat als geen ander vakgebied de informatica volop in
beweging is en voortdurend ingrijpende wijzigingen in de maatschappij teweeg brengt.
Een prominente rol van ons land hierin vereist een ruimere investering in onderwijs en
onderzoek in de informatica dan tot nu toe het geval is.
De commissie dankt alle personen die zich hebben ingezet voor de totstandkoming van
dit rapport en voor de prettige samenwerking. Mede daardoor was het mogelijk om dit
eindproduct binnen in een betrekkelijk korte tijdspanne te realiseren.
prof.dr. K.M. van Hee
voorzitter Verkenningscommissie Informatica
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SAMENVATTING

1.

Doelstelling

Deze verkenning heeft tot doel inzicht te verschaffen in de vraag welk informatica-onderzoek
voor Nederland in de komende 10 jaar van strategisch belang is. Het gestelde doel wordt
bereikt door een toekomstbeeld te schetsen (hoofdstuk 3), een onderzoekskader te formuleren
(hoofdstuk 4) en beleidsadviezen voor realisatie te geven (hoofdstuk 5).

2.

Afbakening

In deze verkenning is uitgegaan van de volgende omschrijving van het vakgebied
informatica: 'Infonnatica is de wetenschap die zich bezighoudt met de theorieën, methoden

en technieken voor het voortbrengen en in stand houden van infonnatiesystemen, met nadruk
op de architectuur en de softwarecomponenten van zulke systemen'.
Het sleutelwoord in deze omschrijving is de term 'informatiesysteem' (IS). In deze
verkenning heeft IS een ruimere dan gebruikelijke betekenis gekregen; de definitie is zo
ruim dat bijvoorbeeld digitale telefooncentrales, vluchtsimulatoren en Internet in deze
verkenning ook als informatiesysteem beschouwd worden.

3.

Informatica in de maatschappij van de toekomst

In deze verkenning zal ingegaan worden op de functies die IS vervullen in onze
toekomstige maatschappij, de wijze waarop IS in de toekomst ontwikkeld en
geëxploiteerd worden en de rol die ons land daarin vervult.

Functies van IS in de toekomst
Om zicht te krijgen op de maatschappelijke veranderingen ten gevolge van ITontwikkelingen, worden de volgende soorten toepassingen onderscheiden: besturing en
ondersteuning van bedrijfsprocessen, besturing van apparaten, informatieverwerking als
primair proces, ondersteuning van informatiewerkers en 'edutainment' 1.

1 Het gecombineerde gebied van educatie en entertainment.
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Informatiesystemen hebben de bedrijfsvoering in alle sectoren en op allerlei niveaus
fundamenteel veranderd en dit proces zal zich in de komende jaren voortzetten. In deze
verkenning worden 14 belangrijke veranderingsgebieden aangegeven die alle sectoren
van de maatschappij raken.

Voortbrengen en in stand houden van IS in de toekomst
In deze verkenning worden de volgende typen software onderscheiden:
specifieke applicaties (software voor één specifieke bedrijfssituatie; maatwerk);
embedded software (software ingebouwd in apparaten voor de besturing ervan of
voor de verhoging van het bedieningsgemak);
generieke applicaties (softwarepakketten);
componenten (bouwstenen die gebruikt worden om applicaties samen te stellen);
hulpmiddelen (software voor het ontwikkelen van andere software).
Aandacht wordt geschonken aan de vraag waar wordt software gemaakt? Specifieke
applicaties worden gemaakt door een softwarehuis of eigen informatiseringsafdeling die
optreedt als softwareaannemer; generieke applicaties, hulpmiddelen en componenten
worden gemaakt door een softwarehuis dat optreedt als softwarefabriek Er zijn diverse
voorbeelden van softwareaannemers die zich transformeren naar softwarefabrieken.
Informatica is volop in beweging. Veel inspanningen zijn gericht op verbetering van
effectiviteit en efficiëntie van het ontwikkelingsproces (de specificatie- en
constructiefase). Bij de constructie kunnen de volgende ontwikkelmethodes worden
onderscheiden:
programmeermethode: software wordt ontwikkeld op de traditionele wijze met
behulp van derde en vierde generatie programmeertalen vanuit specificaties;
genereermethode: uit specificaties wordt de software automatisch gegenereerd;
assembleermethode: systemen worden geassembleerd uit componenten tot één
geheel en programmeren wordt grotendeels vervangen door assembleren;
configureermethode: generieke applicaties worden geconfigureerd ten behoeve van
een specifiek takenpakket; programmeren wordt grotendeels vervangen door
configureren.
Er is een trend waarneembaar om specifieke applicaties en embedded software volgens
één van de drie laatste ontwikkelmethoden te ontwikkelen. Deze drie methoden zullen
vermoedelijk naar elkaar toe groeien.

x

Scenario's voor de rol van Nederland
Voor de rol die Nederland rond het jaar 2005 zal spelen bij het voortbrengen en in stand
houden van IS zijn diverse scenario's denkbaar. De scenario's markeren als het ware de
hoekpunten van een veelhoek, waarbinnen ons land een positie zal krijgen. Twee factoren
spelen een dominante rol in de scenario's: de economische ontwikkeling en de kosten van
arbeid. De volgende vier scenario's worden onderscheiden: Nederland als
uitbestedingsland (I), Nederland als doe-het-zelf land (II), Nederland als handels- en
integratieland (III) en Nederland softwareland (IV).
Het derde scenario ('Nederland als handels- en integratieland') lijkt het meest realistisch.
In dat scenario bloeit onze economie en wordt er uitsluitend hoogwaardige arbeid
verricht. Onder de mondiale concurrentiedruk wordt men gedwongen om de efficiency te
verhogen en de arbeidskosten te verlagen. Hierdoor worden nieuwe IS in gebruik
genomen die met moderne technieken zijn ontwikkeld. Nederland wordt een centrum
voor software integratie en wereldwijde handel in componenten, hulpmiddelen en
generieke applicaties. Deze handel verloopt grotendeels via de elektronische snelwegen,
maar de regie van deze handel is onder onze controle. Wij hebben een vooraanstaande
positie in het specificeren, testen, genereren, assembleren en configureren: er is veel
informaticaonderzoek nodig om dit scenario te kunnen realiseren.

4.

Onderzoek voor de toekomst

Wetenschappelijk onderzoek in de informatica kan in twee soorten verdeeld worden:

autonoom onderzoek en strategisch onderzoek. Dit onderscheid mag niet verward worden
met de verdeling in fundamenteel en toegepast onderzoek: strategisch onderzoek kan wel
degelijk fundamenteel zijn en autonoom onderzoek kan wel degelijk toegepast worden.
Autonoom onderzoek is vooral gericht op beantwoording van vragen die de grondslagen
van het vakgebied betreffen en die gegenereerd worden uit de wetenschapsbeoefening
zelf. Strategisch onderzoek is gericht op het beantwoorden van vragen die direct de
toepassing van het vakgebied betreffen, dus het voortbrengen en in stand houden van IS.
Zonder autonoom onderzoek is strategisch onderzoek niet mogelijk. In deze verkenning
beperken wij ons tot strategisch onderzoek, omdat de praktijk hierbij mede de agenda
moet kunnen bepalen. Het autonoom onderzoek moet men niet van hogerhand willen
sturen, omdat de vraagstellingen uit de wetenschapsbeoefening zelf voortkomen.

XI

Om tot een onderzoekskader te komen heeft de commissie uit het toekomstbeeld de
volgende zes onderzoeksgebieden gedestilleerd: software engineering (1), data- en
kennissystemen (2), interactie (3), computer- en netwerksystemen (4), algoritmiek (5) en
fundamenten (6). De geselecteerde onderzoeksgebieden hangen nauw met elkaar samen
en de beschikbare middelen zullen op een evenwichtige wijze tussen deze gebieden
verdeeld moeten worden om het gewenste scenario te kunnen realiseren.

5.

Beleidsadviezen

De adviezen hebben betrekking op het informaticaonderzoek, het onderwijs en
kennisuitwisseling tussen software-industrie en onderzoeks-en onderwijsinstituten.
Infonnaticaonderzoek
Voor zowel autonoom als strategisch onderzoek dient voldoende ruimte te bestaan;
de commissie is van mening dat een structurele verdeling van beschikbare middelen
tussen deze twee onderzoeksvormen noodzakelijk is.
Vanwege het economische belang zou Nederland zich in ieder geval moeten richten
op de realisering van het derde scenario; het is voor onze nationale economie van
cruciaal belang dat wij een software-industrie hebben die internationaal gezien tot de
'eredivisie' behoort, juist ook omdat het een schone, technologisch hoogwaardige
en kennisintensieve industrie is en dus uitstekend realiseerbaar is in ons
land.Daarnaast verkeert de informatisering van de maatschappij nog in het 'begin
stadium' en is het van groot belang dat wij dit proces zelf mede vorm geven.
De inspanningen ten behoeve van strategisch onderzoek moeten worden versterkt.
Dit vereist uitbreiding van de financiële middelen voor informaticaonderzoek
Daarnaast moet voor dit onderzoek een nationale agenda worden opgesteld binnen
het door de commissie voorgestelde Onderzoekskader Informatica 1996-2005.
Deze agenda dient door de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid
gezamenlijk opgesteld te worden. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat alleen
onderzoek wordt uitgevoerd waarvoor voldoende kritische massa is. De eerste jaren
verdient het aanbeveling de agenda samen te stellen binnen het in deze verkenning
gegeven Onderzoekskader Informatica 1996-2005.
Informaticaonderzoek heeft naast theorievorming sterke behoefte aan een
experimentele component. Experimenteel onderzoek is aan de universiteiten sterk
onderbelicht en er zijn onvoldoende laboratoriumfaciliteiten.

XII

Hier zou naar de mening van de commissie structureel verandering in moeten
komen, zowel met betrekking tot de faciliteiten als de attitude van de onderzoekers.
Het belang van multidisciplinariteit wordt steeds groter, immers informatici
ontwikkelen informatiesystemen voor en met personen uit andere disciplines. Naast
het bevorderen van communicatieve vaardigheden is onderzoek naar effectieve
methoden en technieken voor de gewenste communicatie, zoals informatie-analyse
en kennisacquisitie, wenselijk.
Het is geen goede zaak dat los van de informaticadiscipline, verschillende

informaticavarianten binnen andere disciplines zijn ontstaan; het verdient
aanbeveling om alle informaticavarianten per onderwijsinstelling te coördineren en
waar mogelijk, te integreren.
De meest gekwalificeerde onderzoekers besteden een te groot deel van hun
beschikbare tijd aan de organisatie rondom het onderzoekswerk, waardoor zij zelf
onvoldoende aan het feitelijk uitvoeren van onderzoek toekomen. Deze onbalans
moet hersteld worden, onder andere door het kritisch beschouwen van de
verschillende, elkaar soms overlappende, subsidieregelingen.
Als het al wenselijk is om naast universiteiten topinstituten op te richten, zal er
zeker één voor informatica opgericht moeten worden. De commissie is van mening
om in een dergelijke situatie de bestaande onderzoeksinstituten te laten uitgroeien tot
topinstituten in plaats van weer nieuwe instituten te creëren.

Onderwijs
Een essentiële voorwaarde voor een goede software industrie is dat er goed
informaticaonderwijs is op de twee niveaus: voortgezet en hoger onderwijs. In het
huidige onderwijs is de integratie tussen deze twee niveaus zwak en speelt met
name het onderwijs aan niet-informatici onvoldoende in op de behoeften en de
moderne technische mogelijkheden.
Het toekomstige informaticaonderwijs moet gericht zijn op de stimulering van de
volgende drie soorten informaticavaardigheden:

alledaagse informatica: het vermogen om beschikbare IS te gebruiken;
toegepaste informatica: het vermogen om een bedrijfsgerichte applicatie te
specificeren en het vermogen om met behulp van moderne tools te construeren
door assemblage of configuratie;

specialistische informatica: het vermogen om alle soorten software en nieuwe
methoden en technieken te ontwikkelen en het vermogen om in multidisciplinaire teams te opereren.

XIII

Kennisuitwisseling
Om de informatici in de praktijk de meest actuele stand van zaken van de
informatica bij te brengen, zou het hoger onderwijs beter gestructureerd

nascholingsonderwijs moeten gaan verzorgen. Dit heeft als gunstig neveneffect dat
het hoger onderwijs beter geïnformeerd blijft over de behoeften uit de praktijk.
Om de drempel voor ondernemende informatici te verlagen zou er meer venture

capital moeten worden aangeboden om jonge innovatieve softwareondernemingen
een reële kans te geven. Het opzetten van een 'nationale investeringsbank ter
bevordering van innovatieve softwarefabricage' is hierbij een goede oplossing.
Om de band met de praktijk groter te maken zouden alle informaticaopleidingen
voorzien moeten zijn van adviesraden bestaande uit vertegenwoordigers uit de
industrie die het curriculum periodiek toetsen aan de praktijkwensen.
Bevorderd moet worden dat de industrie een belangrijk deel van zijn
informaticaonderzoek uitbesteedt aan universiteiten en andere hoogwaardige
kennisinstituten via contractonderzoek (outsourcing). Hierdoor zullen de
onderzoekers geïnspireerd worden door de praktijk en zullen de toepassers de
beschikking krijgen over de modernste technologie. De overheid zou dit door
middel van economische prikkels moeten bevorderen.

XIV

1

DOELSTELLING

In het HOOP' 1994 is het informaticaonderzoek genoemd als onderzoeksprioriteit. Het
vakgebied van de informatica is aan de Nederlandse universiteiten relatief laat, namelijk in
de jaren tachtig, echt van de grond gekomen. Nu er een zekere consolidatiefase bij de
universiteiten en NWO is opgetreden, ontstaat de behoefte aan een document waarin een
perspectief wordt geschetst voor dit onderzoeksterrein. In het wetenschapsbudget 1995
wordt voor de invulling van de onderzoeksprioriteit een ontwikkelingsperspectief op
basis van een verkenning wenselijk geacht. Doelstelling van de verkenning is het
identificeren van - in de toekomst relevante - onderzoeksgebieden waarop het
informaticaonderzoek zich in het bijzonder zou moeten richten.
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag welk informaticaonderzoek voor
Nederland in de komende 10 jaar van strategisch belang is, dienen de volgende
vragen als uitgangspunt:
a.

Welke rollen spelen Informatiesystemen (IS) in de toekomstige maatschappij en
welke consequenties heeft dit voor het Nederlandse informaticaonderzoek. Over
welk informaticaonderzoek zou ons land -mede gelet op het aanbod uit de ons
omringende landen- moeten beschikken?

b.

Hoe ontwikkelen en exploiteren wij IS in de toekomst en welke kennis zullen wij
daarbij nodig hebben? Hoe ziet de software industrie er in het jaar 2005 uit en
welke consequenties heeft dat voor informaticaonderzoek?

c.

Welke eisen worden er gesteld aan in de toekomst op te leiden informatici; welke
consequenties hebben de geschetste toekomstverwachtingen voor onze nationale
informaticaopleidingen?

d.

Op welke wijze zou de toekomstige kennisuitwisseling tussen het
informaticaonderzoek en het afnemend veld georganiseerd moeten zijn?

1 Hoger Onderwijs- en Onderzoekplan.

Leeswijzer
Dit rapport bestaat -naast het hoofdstuk over de afbakening van het verkenningsgebied
infonnatica- uit drie afzonderlijke hoofdstukken. Het meest omvangrijke is hoofdstuk 3
dat een beschrijving geeft van informatica in de maatschappij van de toekomst; in dat
hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op de functies van Informatiesystemen in de
toekomstige maatschappij (3 .1), bet voortbrengen en in stand houden van
Informatiesystemen in de toekomst (3.2) en een beschrijving de van vier scenario's voor
de rol van Nederland (3.3).
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op het onderwek voor de toekomst en zijn de
beleidsadviezen, zoals geformuleerd door de Verkenningscommissie Informatica in
hoofdstuk 5 verwoord.

2

2

AFBAKENING VAN HET VERKENNINGSGEBIED INFORMATICA

Er zijn veel verscbillende definities van informatica in omloop. Een voor iedereen
bevredigende definitie kennen wij niet. Tocb moet voor deze verkenning een
omschrijving gekozen worden en wel een, die zich leent voor beleidsvorming. De
volgende omschrijving past bij de maatschappelijke rol van de informatica:
lnfonnatica is de wetenschap die zich bezighouat met de theorieen, methoden en
technieken voor het voortbrengen en in stand houaen van informatiesystemen, met
nadruk op de architectuur en de softwarecomponenten van zulke systemen.
Het sleutelwoord in deze omschrijving is de term 'informatiesysteem'. In de informatica
wordt de term 'inforrnatiesysteem' meestal gereserveerd voor database- en
kennissystemen, maar wij geven er bier een veel ruimere betekenis aan die verder
consequent zal worden gehanteerd. Wij gebruiken hiervoor de afkorting IS, welke ook
wel te interpreteren is als Informatieverwerkende Systemen. Informatiesystemen
realiseren de informatievoorziening van organisaties, individuen en apparaten door
rniddel van generatie, opslag, interpretatie, transformatie, transport en presentatie van
gegevens, in de verscbijningsvormen tekst, beeld of geluid. Deze definitie is zo ruim <lat
bijvoorbeeld digitale telefooncentrales, vlucbtsimulatoren en Internet in deze verkenning
ook als informatiesysteem bescbouwd worden. Er wordt geen principieel onderscheid
gemaakt tussen tecbnische en adrninistratieve informatiesystemen.
In elk informatiesysteem kunnen twee deelsystemen onderscheiden worden: bet fysieke
deelsysteem dat de verwerk.ing op fysieke representaties van de gegevens uitvoert (1), en
het logische deelsysteem dat de structuur van de gegevens (datastructuren), de
verwerkingsprocessen (algoritmen) en de presentatie van de informatie bepaalt (2).
•

Software en hardware

Het logische deelsysteem noemt men in het Nederlands officieel 'programmatuur', in bet
Frans 'logiciel' en in bet Engels 'software'. De term software is trouwens in Nederland
bet meest gangbaar en die zullen wij daarom bier gebruiken. De informatica beperkt zich
tot het ontwikkelen van de arcbitectuur van de logiscbe deelsystemen van IS, waarbij
sterk rekening wordt gehouden met de eigenschappen van de fysieke componenten.
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De fysieke componenten kunnen van velerlei aard zijn. Het kunnen bijvoorbeeld
personen met papier en schrijfmiddelen zijn, maar ook elektronische componenten uit de
micro-elektronica en telecommunicatie, of conglomeraten van computers. In het laatste
geval spreekt men van hardware-componenten. De fysieke componenten kunnen op
onderling grote afstand van elkaar werken en toch als één IS beschouwd worden: een
'gedistribueerd' IS. Elektronische snelwegen zijn dus ook een IS. De informatica houdt
zich bezig met wat de fysieke componenten, afzonderlijk of samen, moeten doen en niet
met hoe ze dit fysiek moeten realiseren. Men kan eenvoudigweg stellen, dat de
informatica ophoudt waar de fysische wereld begint.
De ontwikkeling van hardware-componenten valt -in deze verkenning- buiten de
informatica, maar de hardware-architectuur en het ontwerp van de logische circuits vallen
er ten dele wel onder. De architectuur en besturing van communicatiesystemen en
computernetwerken vallen dus ook binnen het verkenningsgebied.
Hardwaretechnologie maakt mogelijk wat in de informatica wordt bedacht (enabling
technology), maar ook inspireert de hardware-technologie de informatica tot het oplossen
van nieuwe problemen, die het gevolg zijn van de nieuwe mogelijkheden van de
hardware. Er is dus een sterke wisselwerking tussen informatica en hardwaretechnologie.

Hardwaretechnologie

Softwaretechnologie

Toepassingen

Enerzijds hebben hardware-ontwikkelingen zoals de miniaturisatie, CD-rom, goedkope
geheugens veel nieuwe toepassingen mogelijk gemaakt, waarvoor nieuwe software moest
worden ontwikkeld. Anderzijds hebben software-ontwikkelingen, zoals user interface- en
database-managementsystemen, behoefte aan nieuwe hardware gecreëerd. Er is dus een
duidelijke wederzijdse innovatieve beïnvloeding.
•

Verwante termen

De term 'informatiekunde' wordt gebruikt voor het inrichten van de
informatievoorziening van organisaties en de vertaling van informatiebehoeften van
organisaties naar specificaties van IS. Dit gebied rekenen wij ook tot de informatica
voorzover het betrekking heeft op theorieën, methoden en technieken die een generiek
karakter hebben, dat wil zeggen dat ze niet bij voorbaat gebonden zijn aan een
toepassingsdomein.
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De termen 'infonnatietechnologie' (afgekort: IT) en 'infonnatie- en

communicatietechnologie' (afgekort: ICT) beschouwen wij als synoniemen en zullen in
deze verkenning een belangrijke plaats innemen. IT omvat naast de informatica ook de
fysieke componenten. Dus micro-elektronica en datatransmissietechnieken behoren wel
tot de IT maar niet tot de informatica.
De term 'telematica' komt voort uit de synergie tussen de vakgebieden telecommunicatie
en informatica. Omdat de telecommunicatieaspecten van IS steeds belangrijker zijn
geworden, is het onderscheid tussen telematica en informatica aan het vervagen. Als men
al onderscheid wil maken dan kan men zeggen dat telematica de informatica van de
gedistribueerde systemen is en in het bijzonder betrekking heeft op applicaties, zoals EDI,
PDI, Internet, e-mail en telebankieren. Telematica richt zich met name op de
toepassingsmogelijkheden van IT.
•

Misverstanden

Het eerste misverstand betreft het gebruik van IS. Het gebruiken van IS, bijvoorbeeld
voor een statistische analyse van meetgegevens of een analyse van klassieke teksten, is
op zich geen uiting van informatica en IS-gebruikers zijn dan ook geen informatici.
Omgekeerd moeten informatici zich realiseren dat hun werkgebied niet ophoudt waar de
meer toepassingsgerichte elementen beginnen. Het tweede misverstand betreft het
verschil tussen software en data. Software beschrijft verwerkingsprocessen en de
structuren van data. Informatici maken software. Zij maken geen data. Videobeelden en
hyperteksten zijn data en dus geen producten van informatici, maar de software voor de
editing van videobeelden of voor het 'grasduinen' in een hypertext ('browser') is dat wel.
Anders gezegd: de informatica houdt zich niet bezig met de informatie-inhoud, maar
alleen met informatieverwerking.
•

Aanpalende wetenschapsgebieden

Tot slot geven we de relaties van informatica met een aantal aanpalende
wetenschapsgebieden weer.
Met de wiskunde bestaat een hele nauwe band, zoals blijkt uit het feit dat 'informatica'
een samenvoeging is van 'informatie' en 'mathematica'. De informatica gebruikt veel
wiskundige concepten, ondermeer uit de verzamelingenleer, de discrete wiskunde en de
wiskundige logica. De wiskunde levert belangrijke theoretische fundamenten voor de
informatica. Daarnaast ontwikkelen wiskundigen algoritmen voor wiskundige problemen
en hier is sprake van een duidelijke overlap. De informatica is een volwassen geworden
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kind van de wiskunde en is nu een zelfstandige discipline die naast de wiskundig
georiënteerde methoden ook experimentele methoden kent.
In de natuurkunde en de chemie hebben grootschalige simulaties veel
informaticaonderzoek gegenereerd op het gebied van parallelle processing, de visualisatie
en de beeldverwerking. Onderwerpen als quanturn computing liggen ook op het
grensvlak van informatica en natuurkunde.
Met de elektrotechniek is veel overlap, bijvoorbeeld op het gebied van de schakellogica,
het programmeren van PLC's en IC ontwerp. Met de cognitieve psychologie bestaat een
gemeenschappelijke interesse voor kunstmatige intelligentie. De informatica heeft hierbij
als oogmerk software te maken die de menselijke gegevensverwerking imiteert, terwijl de
cognitieve psychologie geïnteresseerd is in artificiële modellen van het menselijk brein
met als doel dit beter te leren kennen.
Met bedrijfskunde, economie en accountancy is een sterke overlap op het gebied van de
informatiekunde. Het inrichten van de informatievoorziening van complexe organisaties
heeft veel interessante onderzoeksvraagstukken opgeleverd die onder andere een impuls
hebben gegeven aan het onderzoek op het gebied van databasesystemen en software
engineering.
Verder zijn er diverse combinatiedisciplines, die zich richten op de toepassing van
informatica in een ander vakgebied. Enkele voorbeelden zijn: medische, fysische en
juridische informatica. Soms is hier sprake van volwaardig informaticaonderzoek, omdat
nieuwe methoden ontwikkeld worden voor het andere wetenschapsdomein. Soms betreft
het toepassingen van bekende informaticamethoden in het andere vakgebied. Juridische
informatica is een wat verwarrende term, want hiermee wordt zowel het toepassen van
informaticamethoden in het juridisch vakgebied bedoeld als de juridische aspecten van
informatieverwerking met IS, hetgeen eigenlijk als informaticarecht te boek staat.
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3
INFORMATICA IN DE MAATSCHAPPIJ VAN DE TOEKOMST

Om de hoofdvraag van deze verkenning: 'Welk informaticaonderzoek is voor Nederland

van strategisch belang?' te beantwoorden, moet men inzicht hebben in de rol die de
informatietechnologie (IT) in de komende 10 jaar in de maatschappij zou kunnen spelen.
Verder moet men inzicht hebben in de wijze waarop men IS in de toekomst zou kunnen
ontwikkelen en exploiteren. Daarna zal men moeten bepalen welke rol Nederland wil en
kan spelen bij het ontwikkelen en exploiteren van IS.
De vragen die dus eerst beantwoord moeten worden, zijn:

1.

Welke functies vervullen IS in de toekomstige maatschappij?

2.

Hoe ontwikkelen en exploiteren we IS in de toekomst?

3.

Welke rol zal Nederland spelen?

De eerste twee vragen hebben betrekking op ontwikkelingen in de hele wereld; de invloed
van Nederlands onderzoeksbeleid daarop is gering. Natuurlijk zou een nieuwe Nederlandse
vinding een enorme invloed teweeg kunnen brengen, maar het onderzoeksbeleid daarop
afstemmen is te speculatief. De eerste twee vragen betreffen dan ook de autonome
ontwikkelingen die we als omgevingsfactoren kunnen beschouwen. De antwoorden zijn
gebaseerd op extrapolatie van ontwikkelingen van de laatste jaren. Ze hebben een hoog
aggregatieniveau, hetgeen betekent dat geen gedetailleerde voorspellingen worden gedaan
over specifieke informaticatoepassingen en ook niet over het tempo waarin deze
toepassingen zullen worden gerealiseerd. De antwoorden op de derde vraag hebben het
karakter van scenario's.
De stormachtige ontwikkelingen in de afgelopen decennia hebben ervoor gezorgd dat de
fysieke componenten van IS (hardware) zeer snel goedkoper werden en tegelijkertijd de
verwerkingscapaciteit exponentieel toenam, zowel in snelheid als in volume. Er is
momenteel geen enkele reden om aan te nemen dat deze ontwikkeling spoedig zal stoppen.
Maar zelfs als hardware ontwikkeling zou stagneren, zullen door nieuwe softwareontwikkeling nog decennia lang nieuwe IS ontwikkeld kunnen worden. Ook zonder
hardware-industrie kan Nederland wel degelijk een bloeiende software industrie hebben.
Een essentiële voorwaarde is echter dat Nederland hoogwaardig informaticaonderzoek op
voldoende grote schaal doet!
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3. 1

Functies van IS in de toekomst

Informatie speelt een dominante rol in het leven van elk individu afzonderlijk en in de
maatschappij als geheel. Mensen worden zich steeds meer bewust van deze rol.
Informatieverwerking komt in essentie neer op de volgende basisbewerkingen:
genereren, opslag, interpretatie,transformatie, transport en presentatie van informatie. Dit
geldt ook als mensen zelf informatie verwerken.
Met de tegenwoordige IT kan informatieverwerking echter fundamenteel worden
verbeterd doordat veel grotere hoeveelheden informatie in veel kortere tijd bijna foutloos
bewerkt kunnen worden. Deze verbeteringen hebben niet alleen als effect dat de dingen
die wij voorheen met menselijke inspanning deden nu veel efficiënter en kwalitatief beter
gedaan kunnen worden, maar ook dat nieuwe activiteiten mogelijk zijn die zonderIT
onmogelijk waren. In de werelden van de luchtvaart, de meteorologie en de MRI-scanner
zijn daar goede voorbeelden van bekend. Wij zouden moderne vliegtuigen zonder IT niet
kunnen laten vliegen; weersvoorspellingen voor een volgende dag met de thans
gebruikelijke kwaliteit zouden een jaar op zich kunnen laten wachten; de diagnostiek die
met MRI-scanning mogelijk is, kan zonderIT helemaal niet plaatsvinden. De
belangstelling voor high peifonnance computing wordt door dit soort toepassingen
verklaard. Het eind van de mogelijkheden is nog lang niet in zicht; integendeel, het is als
met de olievoorraden in de jaren zestig, toen jaarlijks meer volume aan nieuwe voorraden
werd aangeboord dan er werd geconsumeerd. Het aantal nieuwe toepassingsmogelijkheden dat zich binnen de IT aandient, is veel groter dan het aantal dat wij
daadwerkelijk op brede schaal realiseren.
In klassieke IT-toepassingen is de presentatievorm van informatie voornamelijk tekst
(alfa-numeriek, lineair of in tabelvorm), waarbij de interactie met IS hoofdzakelijk
plaatsvindt via toetsenbord, muis, beeldscherm en printer. Hoewel deze vorm nog lang
niet is uitgeput, staan we momenteel aan het begin van de ontwikkeling van ITtoepassingen waarbij informatie zich ook manifesteert in de verschijningsvormen beeld en
geluid (video en audio). Men noemt dit multimediatoepassingen. Het gebruik van geluid
loopt nog achter bij dat van beeld. Een vorm van beeldvorming die nog in de
kinderschoenen staat, maar die zeker toekomst heeft, betreft holografische projecties,
waarmee levensechte driedimensionale beelden gemaakt kunnen worden.
Ook IT -toepassingen waarbij IS, via communicatie met de omgeving door middel van

sensoren en actuatoren, apparaten besturen, zijn nog niet wijdverspreid. Dit is het gebied
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van de embedded systems. Het deel van deze toepassingen dat betrekking heeft op het
besturen van apparaten die bewegingen uitvoeren, heet telemanipulatie en robotica. Er
zijn inmiddels diverse industriële toepassingen waarbij robots het werk van mensen
hebben overgenomen, maar er zijn nog nauwelijks toepassingen waarbij robots in
interactie met mensen taken verrichten. Toepassingsmogelijkheden zijn er voldoende,
bijvoorbeeld in het huishouden en in de gezondheidszorg.
De overgang van ponskaart en regeldrukker naar toetsenbord, muis en beeldscherm heeft
een enorme uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van IS gegeven. Het is niet
denkbeeldig, dat de interactie via sensoren en actuatoren eenzelfde schaaleffect in de
toepassingen zal hebben. Na de multimediagolf en de opmars over de elektronische
snelwegen zou interactieve robotica wel eens de volgende golf kunnen worden!
3. 1.1

Typologie van IS-toepassingen

Om te kunnen bepalen welke veranderingen we in de toekomst van de IT -ontwikkelingen
kunnen verwachten, is het van belang te weten wat voor toepassingsmogelijkheden er
zijn. Wij typeren IS-toepassingen op basis van de essentiële rol die ze vervullen voor hun
doelgebied of omgeving. Met deze typering kan men in principe nieuwe IS-toepassingen
bedenken, door andere doelgebieden te kiezen. Of deze mogelijkheden gerealiseerd
worden, hangt van een complex van onzekere factoren af.
Wij onderscheiden de volgende vijf IS-toepassingen: besturing en ondersteuning van
bedrijfsmatige processen (1), besturing van apparaten (2), informatieverwerking als
primair proces (3), ondersteuning van 'informatiewerkers' (4) en 'edutainment', een
combinatie van educatie en entertainment (5).
Hierna worden deze vijf toepassingsgebieden toegelicht en steeds worden enkele
onderzoeksonderwerpen of onderzoeksgebieden (clusters van onderwerpen) genoemd,
die voor deze toepassingen essentieel zijn.
•

Besturing van bedrijfsmatige processen ( 1)

De term 'besturing' is gebruikelijk maar enigszins misleidend. Eigenlijk wordt
'ondersteuning van de besturing' bedoeld. Ondersteuning van de besturing kan op allerlei
niveaus plaatsvinden: uitvoerend, operationeel, tactisch of strategisch, en kan variëren van
registratie van bedrijfsprocessen tot volledig automatische besturing. Deze toepassingen
treft men aan bij bedrijfsmatige processen in alle sectoren (bijvoorbeeld: 'maakindustrie',
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dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en overheid) en
vinden plaats binnen bedrijven en instellingen, tussen samenwerkende bedrijven en
instellingen en op openbare infrastructuren, zoals weg-, zee- en luchtverkeer en
telecommunicatienetwerken. Dit is momenteel de grootste klasse van IS-toepassingen. Met
name de automatisering van productieprocessen in de 'maakindustrie', CIM (Computer
Integrated Manufacturing), is zeer geavanceerd. Men onderscheidt de volgende drie
systeemtypen die de besturing van bedrijfsmatige processen faciliteren:
registratieve systemen, ook wel transactieverwerkende systemen genoemd, die de

relevante toestandsveranderingen van een bedrijfsmatig proces vastleggen.
Relevante onderzoeksonderwerpen zijn databasesystemen, workflowsystemen,
interoperabiliteit, user inteifacesystemen en gedistribueerde systemen;
regelsystemen, ook wel geprogrammeerde beslissingssystemen genoemd,

berekenen en effectueren geheel automatisch beslissingen, op basis van de
geregistreerde toestand van een bedrijfsproces. Voorbeelden zijn bestelsystemen en
toeritdoseringssystemen. Voor deze toepassingen zijn naast wiskundige modellen,
simulatietechnieken, combinatorische en heuristische algoritmen van belang;
beslissingsondersteunende systemen, die door interactie met personen beslissingen

berekenen. Er zijn twee soorten beslissingsondersteunende systemen, de ene is
gebaseerd op wiskundige modellen (treft men bijvoorbeeld aan in de context van de
logistiek) en de andere op redeneersystemen. De tweede soort wordt aangeduid als
kennis- of expertsystemen. Verder spelen hierbij simulatie-technieken, neurale
netwerken, datamining en datawarehousing een belangrijke rol.

•

Besturing van apparaten (2)

Voorbeelden vindt men in consumentenelektronica, meet- en regelapparatuur, medische
apparatuur, huishoudelijke apparatuur, transportmiddelen en robots. Ook chipcards
kunnen tot dit toepassingsgebied gerekend worden. Door deze besturing wordt de
functionaliteit van deze machines en apparaten aanmerkelijk vergroot. De software noemt
men embedded software en de totale systemen worden embedded systems genoemd. Dit
is een zeer snel groeiend toepassingsgebied. Het is te verwachten dat in vrijwel alle
bewegende producten een embedded system zit. Ook ontstaan steeds meer koppelingen
met de hiervoor genoemde soort toepassingen, bijvoorbeeld voor onderhoud op afstand
van de apparatuur waar de software is ingebouwd en van de embedded software zelf.
Belangrijk onderzoek voor deze toepassingen betreft: dependability, robotica, beeld-en
sensorverwerking, redeneersystemen, in het bijzonder fuzzy logic, en algoritmiek en

speciale methoden uit de software engineering.
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•

Informatieverwerking als primair proces (3)

Dit betreft het uitvoeren van bedrijfsmatige processen die informatieverwerking als primaire
taak hebben. Dit type toepassingen verschilt van het eerste type doordat de producten van de
bedrijfsmatige processen zelf informatie zijn. Dit biedt heel andere
toepassingsmogelijkheden. Voorbeelden hiervan vindt men in mediabedrijven, zakelijke
dienstverlening, bibliotheekwezen, financiële instellingen en het wetenschappelijk
onderzoek. Financiële waarden worden gerepresenteerd als informatie. Boeken,
tijdschriften, kranten, video's, films en CD's zijn zelf informatiedragers. Adviezen,
ontwerpen en contracten worden als informatie gerepresenteerd. V aak gaat het om het
veredelen van 'ruwe' data tot waardevolle informatie. Een kenmerk is dat de informatie die
geproduceerd wordt, geldwaarde heeft en verhandelbaar is. Belangrijk onderzoek voor deze
onderwerpen betreft: databases, in het bijzonder multimedia-databases, computergrafiek,
datamining, redeneersystemen, information retrieval, natuurlijke taalverwerking en
domeinspecifieke specificatiemethoden.
•

Ondersteunen van informatiewerkers (4)

Dit wordt ook wel 'werkplekautomatisering' genoemd. Het betreft ondersteuning van personen
bij rekenwerk en het samenstellen van teksten, plannen en ontwerpen (CAD, Computer Aided
Design). Maar ook het zoeken naar opgeslagen informatie, het trekken van conclusies
(diagnose) uit feiten en regels en het communiceren met anderen hierover via bijvoorbeeld email en videoconferencing. De onderzoeksonderwerpen van het vorige toepassingsgebied zijn
hier ook essentieel en daarnaast is groupware (CSCW, Computer Supported Cooperative
Work) belangrijk. Het onderscheid met het eerste type toepassingen is dat daar kennis over de
bedrijfsprocessen centraal staat en hier alleen gekeken wordt naar de (informatie) handelingen
van individuen zonder de rol van die handelingen in een groter geheel te beschouwen.
•

Edutainment (5)

Dit betreft het voorzien in de informatiebehoeften van personen, zowel binnen als buiten de
werksituatie, aan onderwijs (wetenschappelijke of praktische kennis), aan actualiteiten
(nieuws, advertenties), aan ontspanning (video, audio en spelletjes). Het oogmerk hier is
dat het individu informatie wil vergaren. Hierbij spelen de onderzoeksonderwerpen
databases, in het bijzonder elektronische snelwegen, multimedia-databases,
computergrafiek, redeneersystemen, information retrieval, teleleren, groupware, en
domeinspecifieke specificatiemethoden een belangrijke rol.
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3 .1.2

Economische en maatschappelijke veranderingen

Informatiesystemen (IS) hebben de bedrijfsvoering in alle sectoren en op alle niveaus
fundamenteel veranderd. De invloed van IS is niet beperkt tot bedrijfsvoering, maar is
ook te vinden in de wetenschapsbeoefening, de kunst en de vrijetijdsbesteding. Het is
niet overdreven om te stellen, dat IS de economische en maatschappelijke orde als geheel
veranderd heeft en dit ook in de toekomst zal doen.
De belangrijke oorzaken van deze veranderingen zijn in essentie terug te voeren tot de vijf
toepassingsgebieden die in de vorige sectie zijn onderscheiden en berusten op de
eigenschap dat (gedistribueerde) IS zeer veel meer informatie kunnen verwerken, in veel
kortere tijd en zonder dat -eventueel te overbruggen- afstanden daarbij een rol spelen.
Door de mogelijkheden van IT gaan bedrijven2 hun strategieën, hun structuren en hun
processen fundamenteel herzien. Daarbij gaat het niet alleen om de interne
bedrijfsprocessen, maar met name ook om de processen die de bedrijfsgrenzen
overschrijden. Onder andere gaat men de communicatie met klanten en leveranciers
anders inrichten met behulp van IT. Electronic Data Interchange (EDI) speelt hierbij een
belangrijke rol. Met de term 'business process redesign' (BPR) duidt men deze
activiteiten aan.
Zonder uitputtend te willen zijn, volgen op de komende pagina's 14 karakteristieke
fundamentele veranderingen die een rechtstreekse relatie hebben met het
verkenningsgebied informatica.
•

Automatisering van werk

Al sinds jaren wordt routinematig administratief werk door IS overgenomen. Ook in de
discrete fabricage zien we al jaren een zeer hoge graad van automatisering van handmatig
werk. In de komende jaren zal deze ontwikkeling onverminderd voortgaan. Vaak zullen de
bedrijfsprocessen eerst opnieuw ontworpen moeten worden om de mogelijkheden van IS
voldoende te kunnen benutten. BPR is hierbij dus heel belangrijk. Verkorting van de timeto-rnarket van producten en reductie van productiekosten zullen de belangrijkste
doelstellingen zijn. W arkflow managementsystemen zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

2 De term 'bedrijf dient hier overigens ruim opgevat te worden als organisatorische eenbeid die produkten of
diensten voortbrengt met een commercieel of maatschappelijk karakter.
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•

Empowerment van informatiewerkers

Het gaat in de toekomst niet alleen om volledige automatisering van routinematig werk,
maar ook om ondersteuning van informatiewerkers die kennisintensief werk verrichten. In
interactie met intelligente IS kunnen zij veel effectiever en efficiënter opereren. Deze
'empowered' informatiewerkers zal men onder andere in de gezondheidszorg vinden, waar
een medicus of een paramedicus gebruik maakt van een kennissysteem, waarmee hij de
kennis van veel verschillende specialismen direct tot zijn beschikking heeft. Ook in het
juridisch bedrijf staan zulke veranderingen voor de deur. Er is eigenlijk geen plek te vinden
waar informatiewerkers niet op deze manier ondersteund kunnen worden met: kennissystemen, beslissingsondersteunende systemen of ontwerpsystemen. Het betreft niet alleen
het werk van het individu, maar vooral ook het werk in groepsverband (group decision
making en group engineering). Het effect is niet alleen een kwaliteits- en productiviteitsverbetering van de informatiewerkers, maar houdt ook vergroting in van hun 'actieradius':
zij kunnen dingen doen die voorheen onmogelijk voor hen waren. Groupware, information
retrieval en expertsystemen zullen voor deze ontwikkelingen belangrijk zijn.
•

Kennismanagement

Veel organisaties trachten de kennis die hun personeel nodig heeft voor het werk beter te
beheren door deze kennis expliciet te maken en beschikbaar te stellen in de vorm van
databases en redeneersystemen. Het gaat hierbij niet alleen om typische bedrijfskennis,
maar ook om kennis uit externe bronnen. Typische vormen zijn systemen voor case-based
reasoning, data warehousing en expertsystemen. Dit toepassingsgebied staat nog in de
kinderschoenen, maar zal heel belangrijk worden, zowel binnen bedrijven als voor
beroepsgroepen. Voor medici en juristen wordt veel aan kennismanagement gedaan, echter
voornamelijk door externe organisaties die dit voor de hele beroepsgroep doen. Op
bedrijfsniveau wordt alleen door heel grote bedrijven iets op dit gebied gedaan.
•

Schaalvergroting en globalisering van bedrijven

Veel bedrijven moeten om hun concurrentiepositie te handhaven naar een grotere schaal,
onder meer om in staat te zijn zelf nieuwe producten te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de
IT-industrie zelf. Dankzij de gedistribueerde IS is het mogelijk geworden bedrijven van
veel grotere schaal en op grote afstand te besturen. De afstand tussen de plaats van planning
en de plaats van uitvoering speelt geen rol meer. Hierdoor zijn ondernemingen in staat grote
schaalvoordelen te behalen en bovendien hun productie te verplaatsen naar locaties waar de
resources, vaak arbeid, goedkoop zijn. Deze geografische verschuivingen hebben in het
verleden geleid tot verlies van arbeidsplaatsen, maar als productieautomatisering voortgaat
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en de productiviteit van informatiewerkers toeneemt, is een verschuiving van productiecapaciteit naar ons land niet denkbeeldig, zoals met een deel van de textielindustrie gebeurt.
•

Virtuele bedrijven

Doordat informatieuitwisseling niet meer gebonden is aan plaats en tijd, is het niet meer
noodzakelijk binnen elkaars gezichtsveld of gehoorsafstand te zijn om te kunnen
samenwerken. Dit betekent dat informatiewerkers in principe door telewerken en
teleconfereren hun werk kunnen doen vanuit huis en dat dit huis niet noodzakelijk in
Nederland hoeft te staan. Kantoren verliezen dan ook ten dele hun functie en er ontstaan
bedrijven zonder fysieke vestiging: virtuele bedrijven. Er kan op deze wijze een echte 24uurs economie ontstaan waarbij 24 uur per etmaal aan eenzelfde project gewerkt wordt,
steeds op een andere locatie op aarde. Deze ontwikkeling is in zekere zin aanvullend aan de
hiervoor genoemde globalisering; dit kan leiden tot wereldomspannende bedrijven met
virtuele kantoren. En passant kunnen op deze wijze veel verkeersproblemen zowel op de
weg als in de lucht opgelost worden. Helemaal zonder samenkomsten zal men niet goed
kunnen werken en daarom zal er af en toe direct contact nodig blijven. In principe zijn de IS
die virtuele bedrijven mogelijk maken nu al voorhanden, maar de infrastructuur is nog niet
in voldoende mate beschikbaar en er is nog weinig ervaring mee opgedaan.
•

Netwerkorganisaties

Een netwerkorganisatie wordt gekenmerkt door het feit dat zij zich naar de buitenwereld, in
casu de klant, kan gedragen als één bedrijf maar dat zij binnen het netwerk bestaat uit diverse
autonome bedrijven. Autonomie betekent dat deze bedrijven zelf kunnen beslissen of het
aangeboden werk onder de voorgestelde condities wordt uitgevoerd of niet. Vaak zijn er
raamcontracten zodat niet voor elke transactie opnieuw onderhandeld hoeft te worden. Zo
kunnen netwerkorganisaties samen een compleet product of dienst maken en samen de
schaalvoordelen bereiken van een grote organisatie. Hiervoor is een sterke koppeling van de
besturingssystemen van de samenwerkende bedrijven nodig. Dit is uitsluitend mogelijk
geworden door het toepassen van IS. Netwerkorganisaties gedragen zich als virtuele
bedrijven!
•

Integrale logistiek

Bedrijven zijn zich van hun eigen kracht en zwakte bewust en concentreren zich op enkele
activiteiten waarin ze uitblinken. Dit betekent dat ze geen complete producten of diensten
leveren, maar slechts hoogwaardige onderdelen ervan. Het vormen van een
netwerkorganisatie is dan een noodzaak. Als zo'n netwerkorganisatie een productieketen van
grondstof tot klant betreft, spreken we van een logistieke keten. Deze ontwikkelingen
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kunnen grote machtsverschuivingen teweegbrengen. Soms kan een schakel, bijvoorbeeld de
groothandel, worden overgeslagen. De belangrijkste spelers in een logistieke keten dicteren
de wijze van communicatie, de afstemming van de planningen en uiteraard de prijzen. De
laatste schakel in een keten is de consument. Ook met de consument wordt steeds vaker
gecommuniceerd via een IS, onder andere via telemarketing en teleshopping. Bedrijven die
een directe band hebben met de consumenten staan het sterkst in een logistieke keten. Voor
integrale logistiek zijn IS, met name logistieke besturingssystemen en tracking- en
tracingsystemen, waarmee men fysieke objecten kan volgen, essentieel. EDI speelt hierbij
een belangrijke rol. In verband met de milieuproblematiek is retourlogistiek een belangrijk
nieuw gebied waarbij de verwerking van buiten-gebruik-gestelde producten onderdeel van
een logistieke keten wordt. Tracking en tracing is hier uiteraard ook heel belangrijk.
•

Digitale economie

We staan aan de vooravond van het tijdperk waarin het onderscheid tussen chartaal en
giraal geld gaat verdwijnen en geldswaarden zullen worden gerepresenteerd door gegevens
(digitaal geld). Hiermee kan het betalingsverkeer zeer veel efficiënter verlopen. Niet alleen
zal het betalingsverkeer geheel gedigitaliseerd worden, maar ook zullen de meeste zakelijke
transacties door IS ondersteund of zelfs geheel geautomatiseerd worden. Het is zelfs
mogelijk dat er elektronische ruilhandel zal gaan komen, zonder tussenkomst van geld,
bijvoorbeeld netting. Voor de particulier betekent dit dat hij vanuit huis kan bankieren,
winkelen en transacties met de overheid kan doen via een elektronisch loket (bijvoorbeeld
teleshopping en telebankieren). Er kleven echter nog grote juridische problemen aan deze
ontwikkelingen, onder andere doordat digitale handtekeningen nog niet erkend zijn. Ook
moet de mens nog vertrouwen krijgen in digitaal geld en digitale contracten en de privacy
van particulieren en bedrijven moet gewaarborgd kunnen worden. Maar de IT -aspecten van
deze problemen zijn in principe oplosbaar. De rol van financiële instellingen zal sterk
veranderen in de toekomst.
Kennis als product
Nederland noemt zich graag een land met vele kennisbronnen en de exploitatie van deze
bronnen is een goede vorm van schone industrie. Kennis 'verpakken' in software is één van
de methoden om deze kennisproducten te verkopen. De software zorgt voor de ontsluiting
van gegevens en biedt faciliteiten voor hergebruik van de gevonden gegevens. CDI is daar
een voorbeeld van. Maar ook in softwarepakketten zit kennis opgesloten: een
boekhoudpakket bevat kennis over het boekhouden; een logistiek pakket bevat kennis over
logistiek. Software wordt het 'verpakkingsmateriaal voor kennis' van de 21-eeuw. De
mediabedrijven, zoals uitgeverijen moeten zich realiseren dat hun rol enorm gaat veranderen
15

en bedreigd wordt door nieuwe aanbieders. Het is van groot belang dat er instanties komen
die waarborgen dat de aangeboden informatie betrouwbaar is. Zij geven als het ware een
certificaat van echtheid en kwaliteit af. Ook is het nodig dat de gebruikers van informatie de
eigenaren ervan betalen voor het gebruik. Deze twee taken kunnen opgepakt worden door
uitgeverijen. Het gaat bij 'kennis als product' niet alleen om duurzame kennis, zoals
wetenschappelijke kennis maar ook om actuele kennis die in een korte periode veel waard kan
zijn, maar die zeer snel veroudert. Een voorbeeld daarvan is informatie over vraag en aanbod
van allerlei materiële en immateriële zaken, zoals antiek oftransportcapaciteit. We moeten ons
echter realiseren dat kennis, zoals alle producten, alleen waardevol is als deze schaars is!
•

Vrijetijdsbesteding

Doordat IS veel mensenwerk hebben overgenomen en nog kunnen overnemen, ontstaat een
maatschappij waarin minder werk zal ontstaan. Veel mensen zullen aanzienlijk meer vrije
tijd hebben. Het vinden van zinvolle bezigheden, waardoor de mens zich verder kan
ontplooien, is een belangrijke noodzaak. Ook hier kunnen IS een belangrijke rol spelen,
door personen mogelijkheden te bieden zich gemakkelijk te ontwikkelen (computer aided
education, teleleren), maar ook door ze aangenaam bezig te houden. De grens tussen
computerspelletjes en computereducatie gaat trouwens vervagen. Ook in deze sector
kunnen interactieve robots een belangrijke toepassing vinden, bijvoorbeeld voor het trainen
van sporten als tennis en golf.
•

Onderwijs

Door 'computer aided education' systemen met multimedia 'user interfaces' en benutting
van elektronische snelwegen (teleleren) wordt het in beginsel mogelijk te studeren zonder
directe begeleiding van een docent (virtual classrooms). Deze vorm van individueel
onderwijs zal toenemen en kan een interessant exportartikel worden. Het vervaardigen van
goed lesmateriaal vereist veel werk. Dit valt echter buiten de actieradius van de
informaticus, behalve het faciliteren ervan en de toepassing op het lesmateriaal in het
vakgebied informatica dat een voorbeeldfunctie zou moeten hebben!
•

Digitale onderzoekslaboratoria

De toepassingen van IS in het wetenschappelijk bedrijf zijn groeiend en belangrijk voor de
toekomst. De toepassingsmogelijkheden van computersimulaties zijn enorm, mede door de
capaciteitsverbeteringen van de hardware. In plaats van chemische, biologische of fysische
experimenten kan men computersimulaties gebruiken (computational sciences), waardoor
veel sneller geëxperimenteerd kan worden voor veel minder geld en zonder eventuele
milieuoverlast. Natuurlijk kunnen we niet zonder echte experimenten, maar een enorme
reductie is mogelijk. Ook in andere disciplines hebben computersimulaties een enorme
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toekomst, bijvoorbeeld in de bedrijfskunde, als het gaat om het toetsen van bijvoorbeeld
logistieke concepten en in de medische wetenschap als het gaat om het toetsen van
operatietechnieken. Het betreft in veel gevallen interactieve simulatie met gebruik van
multimedia. Ook in de alfa- en gammawetenschappen is het gebruik van IS een essentiële
factor in het onderzoek geworden, onder andere bij analyse van teksten en statistische
analyse van waarnemingen. Verwacht mag worden dat het gebruik ook in deze disciplines
sterk zal toenemen. In die zin vervult de informatica een rol die vergelijkbaar is met die van
de wiskunde, namelijk die van hulpwetenschap.
•

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg liggen grote mogelijkheden voor toepassing van IS. De
gezondheidszorg is eigenlijk al een netwerkorganisatie 'avant la lettre' en de coördinatie van
het werk kan sterk verbeterd worden door toepassing van IS. De introductie van een
virtueel patiëntendossier dat bereikbaar is voor alle geautoriseerde zorgverleners is de
sleutel tot het stroomlijnen van de werkprocessen in de gezondheidszorg. Hierdoor wordt
de patiënt de centrale figuur in plaats van de zorgverlener. Ook op het gebied van door IS
gestuurde apparatuur is nog zeer veel te verwachten, zowel in het behandeltraject, de
diagnostiek en de therapie, als in het compenseren van gebreken bij patiënten die met zulke
apparatuur een normaalleven kunnen leiden. Bij de diagnostiek kan men onder meer
denken aan kennissystemen en bij therapie aan telemanipulatie waarbij een expert op
afstand handelingen bij een patiënt kan verrichten. Voorbeelden van hulpmiddelen voor
patiënten zijn: kunstorganen en assisterende robots.
Software-industrie en informatiediensten
IS veranderen niet alleen bedrijfsvoering van bestaande bedrijven maar genereren ook nieuwe
bedrijven. In de eerste plaats bedrijven die software produceren, in software handelen,
software installeren of die IS beheren en onderhouden voor derden. Deze bedrijfstak duidt men
aan als de software-industrie. In de tweede plaats ontstaan bedrijven, die nieuwe diensten met
IS gaan leveren: bedrijven die bijvoorbeeld statistische databases onderhouden en tegen
betaling beschikbaar stellen met gegevens over consumentengedrag, vraag- en aanbodgegevens
of gegevens over producten. Een ander voorbeeld is een bedrijf dat teksten uit boeken of
rapporten in digitale vorm transformeert en voorziet van ontsluitingssoftware. Een derde
voorbeeld is een bedrijf dat toegang verschaft tot de elektronische snelweg. Deze bedrijfstak
kan men aanduiden als de informatiedienstensectoL
Naast de hier genoemde 14 gebieden zijn er nog vele andere toepassingsgebieden, maar deze
opsomming geeft een beeld van het spectrum van mogelijkheden.
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3. 2

Voortbrengen en in stand houden van IS in de toekomst

Informatici ontwikkelen IS door softwarecomponenten en -systemen te construeren die
op hardware worden geïmplementeerd. Alvorens in te gaan op het voortbrengingsproces
van IS wordt een typologie van software gegeven, die aansluit bij de typologie die het
ministerie van Economische Zaken hanteert. Deze typologie, die zowel betrekking heeft
op technische als op administratieve toepassingen, is van belang voor de organisatorische
plaats waar software ontwikkeld wordt en voor de behoefte aan wetenschappelijk
onderzoek.
Vervolgens wordt aangegeven waar software gemaakt wordt. Dit betreft niet de
geografische plaats, want het kan bijna overal, maar het type organisatie. Daarna wordt
aangegeven hoe de fasering van de ontwikkeling van IS in het algemeen en van software
in het bijzonder, in elkaar zit. Hieruit wordt afgeleid welke expertise nodig is voor het
voortbrengen en instandhouden van IS. Ten slotte worden ontwikkelmethoden gegeven
die beschrijven hoe het ontwikkelproces er in de toekomst uit kan zien.
3. 2.1

Typologie van software

De volgende vijf typen van software zijn te onderscheiden:
specifieke applicaties: ook wel maatwerksoftware genoemd, zijn
softwarecomponenten die voor één specifieke bedrijfssituatie gemaakt worden 3 ;
embedded software: software ingebouwd in apparaten voor de besturing ervan. Deze
software geeft een apparaat in beginsel een grotere functionaliteit. In wezen zijn het
specifieke applicaties met bijzondere eigenschappen, zoals een hoge betrouwbaarheid
en prestatie-eisen (real time);
generieke applicaties: ook wel softwarepakketten genoemd4, is software die voor
verschillende bedrijfssituaties geconfigureerd kan worden tot een specifieke applicatie
door parameters in het systeem in te stellen. Men onderscheidt verder horizontale
generieke applicaties, die bedoeld zijn voor een algemene bedrijfsfunctie, zoals
boekhouden, en verticale generieke applicaties die bedoeld zijn voor een
branchespecifieke bedrijfsfunctie, zoals routeplanning voor transportbedrijven Het

3 In Nederland werd in 1994 voor bijna f I miljard opdrachten aan derden verstrekt voor de ontwikkeling en
implementatie van maatwerkapplicaties; gemiddeld wordt bij bijna 63% van de organisaties met meer dan 20
werknemers software voor eigen gebruik ontwikkeld (bron: JDC Benelux).
4 In 1994 is in Nederland voor f 3,47 miljard aan pakketsoftware aangeschaft; de verwachting is dat dit bedrag
in 1997 zal stijgen naar f 4,2 miljard (bron: IOC Benelux).
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niveau van parameterisering kan sterk variëren: van een getal tot een ingewikkelde
datastructuur;
componenten: bouwstenen die gebruikt worden om applicaties samen te stellen. Ze
hebben een generiek karakter en kunnen ook geconfigureerd worden, maar kunnen
niet zelfstandig als applicatie gebruikt worden. Men onderscheidt wel basissoftware,
zoals operating systems en datacompressieroutines, die het gebruik van de hardware
faciliteren en middleware, zoals database managers en e-mail systemen, die generieke
gebruiksfuncties leveren. Een derde rubriek componenten zijn domeinspecifieke
functies en modules;
hulpmiddelen: software voor het ontwikkelen van andere software. Hulpmiddelen
(tools) maken geen deel uit van het eindproduct. Voorbeelden zijn 4GL-tools, casetools, en compilers.
Applicaties hebben meestal een gebruikersinterface en zijn dus zichtbaar voor gebruikers.
Specifieke applicaties kan men onder andere verkrijgen door een generieke applicatie te
configureren of door componenten te assembleren.
3. 2. 2

Softwareaannemer en softwarefabriek

Een volgende essentiële vraag is: waar wordt de software gemaakt? Specifieke applicaties
worden voor een specifieke bedrijfssituatie gemaakt en dat kan in eigen beheer van het
bedrijf gebeuren, op de informatiseringsafdeling, of wordt uitbesteed aan een
softwarehuis dat optreedt als softwareaannemer. Vaak zijn softwarehuizen overigens
slechts detacheringsbureaus, die menskracht ter beschikking stellen zonder veel
inhoudelijke bemoeienis met softwareontwikkeling. Specifieke applicati~s kan men niet
op voorraad maken. De opdrachtgever levert de kennis over het toepassingsterrein, vaak
'materiekennis' genaamd, die nodig is om de software door de aannemer te laten maken.
Vaak zijn softwarehuizen gespecialiseerd in een bepaald toepassingsdomein, waardoor ze
hun kennis kunnen hergebruiken.
Generieke applicaties, hulpmiddelen en componenten kunnen worden gemaakt in een
softwarehuis dat optreedt als softwarefabriek. Om generieke applicaties te kunnen maken
moet de softwarefabriek beschikken over domeinkennis van bijvoorbeeld boekhouden,
logistiek of statistische methoden. Deze kennis is cruciaal voor een softwarefabriek en
daarom zien we dat softwarefabrieken voor generieke applicaties het best gedijen in een
omgeving waar materiekennis aanwezig is. Deze omgeving hoeft, dankzij de
elektronische snelwegen, geen geografisch gebied te zijn, maar kan een omgeving in een
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relatienetwerk zijn. Zo zal een bedrijf dat generieke software voor de automobielindustrie
maakt, nauwe banden met verschillende bedrijven in die branche moeten hebben.
Embedded software wordt gemaakt in een afdeling ('softwarewerkplaats') van een
fabriek die apparaten of machines maakt of van een ontwerpcentrum. Ook kan embedded
software uitbesteed worden aan een software-aannemer. De domeinkennis moet echter
van de opdrachtgever komen die de apparaten en de markt kent.
3. 2. 3

Ontwikkelingsfasen van een Informatiesysteem

Informatiesystemen hebben een levenscyclus zoals veel complexe technologische
producten. Men kan de levenscyclus grofweg in vijf fasen onderscheiden. Er is geen
reden om aan te nemen dat de levenscyclus van IS in de toekomst zal veranderen, hoewel
de inhoud van het werk per fase sterk zal veranderen. We moeten bedenken dat software
een onderdeel vormt van een IS. Vaak wordt standaard hardware gebruikt maar in
sommige gevallen, in het bijzonder bij embedded software, is er sprake van zowel
software als hardware-ontwikkeling. Onderstaande fasering is zowel van toepassing op
het ontwikkelen van hardware als van software en dus ook op het geïntegreerd
ontwikkelen van IS. De onwikkelstrategie bepaalt de de wijze waarop deze fasen
doorlopen worden. Alleen in geval van een lineaire strategie begint de volgende fase als
de vorige geheel is afgesloten. Dit is niet het geval bij een evolutionaire of incrementele
strategie, waarbij sprake is van het iteratief doorlopen van de fasen. Soms is voor de
uitvoering van enkele fasen specifiek onderzoek nodig. Als men bijvoorbeeld een functie
gespecificeerd heeft en er geen algoritme bekend is dat de functie binnen de gestelde eisen
van rekentijd of nauwkeurigheid realiseert. Ook kan men nieuwe architectuurconcepten
willen testen voordat men de ontwikkeling van een systeem op basis van deze
architectuur durft te realiseren. De activiteiten in de fasen kunnen dus soms tot
wetenschappelijk onderzoek gerekend worden.
Specificatie. Deze fase begint met het opstellen van eisen die gebruikers aan IS
stellen. Dit noemt men wel requirements engineering of informatieanalyse.
Vervolgens worden deze eisen vertaald naar een architectuur van het IS. De
architectuur bestaat uit een logische opdeling van het IS in componenten, een
specificatie van de samenwerking van deze componenten en voor elke component
een specificatie van de functie die de component moet realiseren.
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Constructie. In deze fase bouwt men het informatiesysteem. Dit kan, zoals in de
volgende paragraaf wordt uiteengezet, door programmeren, genereren, assembleren
of configureren.

Testen. In deze fase toetst men of de software correct functioneert volgens de
specificaties. In het bijzonder wanneer software wordt gekocht of wanneer de
ontwikkeling is uitbesteed, is dit een essentiële taak, die vaak onderschat wordt.

Integratie. Dit is de fase waarin men de software op de hardware in de
gebruiksomgeving installeert en integreert met bestaande IS.

Beheer. IS worden gebruikt en allerlei operationele zaken dienen te worden
geregeld. Tot het beheer behoort ook het herstellen van fouten (correctief en
perfectief onderhoud) en het aanpassen aan veranderde omgevingsfactoren
(modificatief onderhoud).
De levenscyclus begint meestal met een bestaand informatiesysteem ('legacy system') en
specificaties hebben dan ook betrekking op verandering ten opzichte van het bestaande
systeem en constructie betreft vaak renovatie of migratie van oude naar nieuwe systemen.
Tot nu toe zijn de meeste methoden en technieken gericht op nieuwbouw.
In de beheersfase moet de investering terug worden verdiend. Software wordt doorgaans
in korte tijd afgeschreven. Vaak worden investeringen in software helemaal niet
geactiveerd en als dit wel gebeurt dan is afschrijving in drie tot vijf jaren gebruikelijk.
Veel IS worden echter veellanger gebruikt. Tien tot twintig jaar is heel gebruikelijk voor
grote systemen. In die exploitatieperiode wordt wel veel modificatief onderhoud
gepleegd. Er zijn thans nog veel zeer grote IS in gebruik, die tientallen jaren geleden
ontwikkeld zijn en die eigenlijk aan vervanging toe zijn, maar waarvan de
vervangingskasten en de tijd die nieuwbouw kost prohibitief zijn. Softwareontwikkeling heeft een grote mate van onzekerheid. Dit is niet uniek voor software.
Projecten in de utiliteitsbouw hebben ook een grote onvoorspelbaarheid, terwijl wij toch
al een hele lange traditie in de bouw hebben.
Het is dus begrijpelijk dat een belangrijke tak van het informaticaonderzoek zich richt op
ontwikkeling van methoden om software sneller en goedkoper te kunnen ontwikkelen, dit
wil zeggen op de eerste twee fasen van de levenscyclus. Het is belangrijk dat het
onderzoek zich ook richt op de volgende fasen want ook daar valt nog veel te verbeteren.
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3. 2. 4

Ontwikkelmethoden voor software

Informatica is volop in beweging. De inspanningen zijn gericht op verbetering van de
effectiviteit en efficiency van het ontwikkelproces. Het betreft vooral de specificatiefase
en de constructiefase. Ten aanzien van de testfase zijn er ook ontwikkelingen, maar die
zijn op dit moment nog minder ver gevorderd.
•

Specificatie

Het is algemeen bekend dat fouten die in de specificatiefase gemaakt worden, lang
doorwerken en kostbaar zijn. Deze fouten behoren tot twee klassen:
- het gespecificeerde systeem voldoet niet aan de werkelijke behoeften van de
gebruiksomgeving (de te ondersteunen bedrijfsprocessen), waardoor het systeem niet
naar verwachting functioneert;
- de specificatie is onduidelijk en de constructeurs moeten te veel details zelf invullen,
waardoor het systeem te veel afwijkt van het beoogde doel.
Deze fouten zijn voor een belangrijk deel te wijten aan de specificatiemethoden die
gebruikt worden. Er is dus behoefte aan betere methoden en technieken voor specificatie.
Beter betekent onder meer dat de specificaties nauwkeuriger moeten zijn en dat kan alleen
maar als meer formele specificatietalen (lineaire talen en grafische talen) gebruikt worden.
Dit lost de kennisoverdracht naar de constructeurs op, maar maakt de communicatie met
opdrachtgevers en gebruikers niet beter, waardoor de validatie van de specificaties door
de gebruikers eerder moeilijker dan makkelijker wordt. Een oplossing van dit dilemma
wordt gevonden in executeerbare specificaties, waarmee men het gespecificeerde systeem
kan simuleren. Een specificatie kan op die manier gebruikt worden als een simulatiemodel
of simulatiespel waarmee toekomstige gebruikers kunnen nagaan of de architect een goed
systeem heeft gespecificeerd. Eén van de constructiemethoden is gebaseerd op zulke
specificaties zoals hierna wordt aangegeven. Ook kunnen zulke specificaties in principe
gebruikt worden om testgegevens voor het echte systeem te genereren.
Bij het specificeren doen zich nog meer problemen voor. In de eerste plaats blijkt dat veel
systemen sterk op elkaar lijken en het is dus van belang zoveel mogelijk specificaties te
hergebruiken. Hiervoor ontwikkelt men bibliotheken voor hergebruik van geschikte
specificaties en referentiemodellen. Een tweede probleem dat zich in het bijzonder
voordoet bij de besturing van de bedrijfsprocessen is dat het vaak niet verstandig is een
systeem te ontwikkelen voor de bestaande situatie, omdat die nu eenmaal in het verleden
is aangepast aan de oude vorm van informatievoorziening. Op die manier benutten we de
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mogelijkheden van IT onvoldoende. Daarom dient de specificatiefase zich niet te
beperken tot IS, maar moet ook onderzocht worden of de bedrijfsprocessen die de IS
zullen ondersteunen niet herontworpen kunnen worden. Business process redesign is dan
ook een activiteit die binnen het bereik van de architect ligt. Uiteraard kan de informaticus
dit niet alleen en werkt hij hier nauw samen met personen die de bedrijfsprocessen goed
kennen. Architecten werken dus in multidisciplinaire teams. Methoden voor het maken
van specificaties zijn veelal ook geschikt voor het maken van modellen van
bedrijfsprocessen en daarmee bewijst de informaticus zijn waarde bij BPR.
Tot slot nog een opmerking over de wijze waarop men informatiesystemen voor de
besturing van bedrijfsprocessen specificeert. De laatste twintig jaren heeft de architect
zich sterk gericht op de datastructuren van de IS. De datastructuren vormen immers het
interface tussen de deelsystemen. Nu ontstaat echter de tendens de bedrijfsprocessen als
uitgangspunt te kiezen en de processtructuren een belangrijkere rol in de specificaties te
geven. Dit sluit ook beter aan bij de belevingswereld van de gebruikers. Er is dus een
tendens waarneembaar van data-georiënteerd naar procesgeoriënteerd specificeren.
Integratie van de data- en procesoriëntatie is een belangrijk onderzoeksgebied.
•

Constructie

Er zijn op dit moment vier methoden voor het construeren van software. De eerste
methode behandelt de 'nuloptie' waarbij geen fundamentele efficiencyverbetering bereikt
wordt. De volgende drie methoden geven wel een efficiencyverbetering. Men mag
verwachten dat een mengvorm van deze vier methoden succesvol zal worden.
1.

Programmeennethode. In deze methode blijven we software ontwikkelen
(programmeren) op de traditionele wijze met behulp van derde en vierde generatie
programmeertalen vanuit specificaties. Het ontwerpen van algoritmen neemt hierbij
een belangrijke plaats in en is en blijft mensenwerk. Wel neemt het gebruik van
declaratieve programmeertalen (vijfde generatie talen), zoals logische en functionele
programmeertalen, toe. Ook neemt de objectgeoriënteerde stijl van programmeren
toe. Door deze ontwikkelingen wordt de productiviteit van programmeurs groter.
Omdat het programmeren een algemeen bekende technologie wordt en het werk niet
plaatsgebonden is, zal het programmeren overal op aarde kunnen plaatsvinden. Het
specificeren zal echter gedaan moeten worden in interactie met het bedrijf dat de
software nodig heeft. Dus het programmeerwerk verdwijnt vermoedelijk naar lagelonen-landen die een behoorlijke kennisinfrastructuur hebben.

23

2.

Genereennethode. Uit de specificaties wordt vrijwel de hele (executeerbare)
software automatisch gegenereerd. Voor klassieke databasetoepassingen kan dat nu
al. Er zijn diverse goede specificatietalen met softwarehulpmiddelen beschikbaar in
de onderzoekslaboratoria waarmee willekeurig complexe IS exact gespecificeerd en
ook geanalyseerd kunnen worden. Maar deze specificatietalen vereisen veel kennis
en zijn daardoor nog niet zo toegankelijk voor de praktijk. Met behulp van
automatische transformaties is het in principe mogelijk uit de specificaties efficiënte
programma's te genereren. Helemaal automatisch genereren zal waarschijnlijk nooit
kunnen, maar grote delen van IS zullen op deze wijze wel gegenereerd kunnen
worden. Het programmeerwerk wordt dus grotendeels vervangen door
specificeren. Niet alleen zal executeerbare software gegenereerd worden, maar ook
testgegevens, waardoor het testen systematischer en efficiënter kan verlopen.

3.

Assembleennethode. Op dit ogenblik wordt door veel informatici aangenomen dat
object-technologie de ideale wijze van software ontwikkeling zal worden, waarbij
men voor hergebruik geschikte en modificeerbare objecten gebruikt om software te
ontwikkelen. Deze objecten zijn de componenten uit de eerder gepresenteerde
typologie van software. Ze kunnen zelf worden gemaakt, ze kunnen worden
ingekocht of ze kunnen vrij beschikbaar worden gesteld als 'public domain
software', bijvoorbeeld via een elektronische marktplaats. Componenten kunnen
klein zijn, zoals een 'valutaconversieobject', maar ook groot, zoals een database
manager. De componenten worden geassembleerd tot één IS en programmeren
wordt dus grotendeels vervangen door assembleren. Het vinden van de juiste
componenten is een probleem op zich.

4.

Configureennethode. Specifieke applicaties en misschien ook embedded software
worden verkregen door een generieke applicatie af te stemmen op de specifieke
eisen, door parameters te kiezen. Deze parameters kunnen van eenvoudige vorm
zijn zoals getallen of woorden, maar kunnen ook complexe structuren hebben zoals
tabellen of logische expressies. Op deze wijze wordt een generieke applicatie
geconfigureerd voor een specifiek takenpakket. Bij het configureren kan men
gebruik maken van referentiemodellen en templates, dit zijn standaardconfiguraties
die men kan aanpassen. Programmeren wordt dus grotendeels vervangen door
configureren.

De laatste drie methoden zullen zoals gezegd vermoedelijk naar elkaar toe groeien. Zo is
het configureren van generieke applicaties in wezen het modificeren van een object. In de
genereermethode is het genereren ook een vorm van assembleren, namelijk van
componenten die de functies belichamen van de primitieve objecten in de specificatietalen.
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Ook kan men staande houden, dat de eerste twee methoden elkaar overlappen, omdat
specificatietalen beschouwd kunnen worden als programmeertalen van een heel hoog
niveau (zesde generatie talen). Deze drie methoden kan men ook anders karakteriseren:
genereren is een 'top-down' benadering, assembleren is een 'bottom-up' benadering en
configureren kan men zien als een 'center-out' benadering.
Voor specifieke applicaties en embedded software zullen de drie laatste methoden
vermoedelijk het meest van toepassing zijn. Daar verdwijnt het programmeren
grotendeels, maar er blijven altijd specifieke problemen over waar een generieke
applicatie of beschikbare componenten niet in voorzien, en dan zal er geprogrammeerd
moeten worden. Maar voor het maken van generieke applicaties, componenten en
hulpmiddelen zal programmeren een belangrijke methode blijven.
Bij deze methoden zullen meestal verschillende deelsystemen, die op verschillende wijzen
gerealiseerd kunnen zijn, nog aan elkaar gekoppeld moeten worden. Dit noemt men
systeemintegratie en dit is ook een vorm van assemblage van heel grote componenten. De

problematiek van het integreren van deelsystemen wordt in de informatica aangeduid met
de term: interoperabiliteit.
Een speciaal probleemveld is dat men steeds minder compleet nieuwe IS zal ontwikkelen,
maar dat men softwarecomponenten van een bestaand systeem zal willen vervangen. Dit
stelt bijzondere eisen aan ontwikkelmethoden en aan de architectuur, omdat het IS waarin
men een component vervangt zo groot is dat niemand het geheel meer kan overzien. IS
ontwikkelen zich zo tot complexe organismen die een eigen leven lijken te leiden. Deze
ontwikkeling kan ook in positieve zin aangewend worden: men zou minder moeten
trachten grote IS vanuit één visie, top-down te ontwerpen, maar voorwaarden moeten
scheppen waaronder zulke systemen beheerst kunnen groeien. De huidige
ontwikkelingen op Internet ondersteunen deze visie. Goede architectuurconcepten en
standaardisering van interfaces zijn voorbeelden van zulke groeivoorwaarden.
Op het gebied van de basiscomponenten van IS zien we een verschuiving van
'workstation computing' naar 'network computing', hetgeen betekent dat opslag en
verwerking steeds meer naar (beschikbare) servers in het netwerk verschuiven.
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3.3

Scenario's voor de rol van Nederland

Voor de rol die Nederland zal spelen bij het voortbrengen en instandhouden van IS zijn
diverse scenario's denkbaar. Deze scenario's sluiten elkaar zeker niet uit, het is
waarschijnlijk dat een mengvorm gerealiseerd wordt. De scenario's markeren als het ware
de hoekpunten van een veelhoek, waarbinnen Nederland een positie zal krijgen. Welke
positie dit zal zijn hangt af van een aantal factoren, die deels direct beïnvloed kunnen
worden door actoren in Nederland en die deels door de wereldeconomie worden bepaald. In
onderstaande tabel zijn drie factoren opgenomen, die van grote invloed zijn op het
ontwikkelen van IS in Nederland. Voor iedere factor zijn twee mogelijke waarden gekozen.
Factor

Waarden

Economische ontwikkeling

-

stagnatie van economie in Nederland

-

groei van Nederlandse economie

-

arbeid in Nederland blijft relatief duur

Arbeidskosten

- arbeidskosten wereldwijd in evenwicht
Kennis; kwalitatief en kwantitatief

-

geen goed kennisniveau in Nederland

-

goede informaticakennis beschikbaar

Verder onderscheiden we vijf belangrijke actoren en geven we in onderstaande tabel voor
elke actor twee mogelijke ontwikkelingen. Met IS-gebruikende bedrijven bedoelen we
bedrijven die IS gebruiken voor hun bedrijfsvoering, alsmede bedrijven die
informatieverwerking als primair proces hebben. Software embedding industrie betreft
bedrijven die apparaten bouwen waarin embedded software is opgenomen.
Actor

Invloed

Overheid

-

informatisering stagneert; overheid heeft geen leidende rol

-

loopt voorop met IS en heeft goede stimuleringsregelingen

IS-gebruikende bedrijven

-

gebruiken generieke software, die al elders gebruikt wordt

-

laten applicaties maken en investeren in genericiteit

Software embedding industrie

-

gebruikt bestaande software

-

ontwikkelt zelf embedded software

IT-bedrijven en software-huizen

-

blijven steken in detachering en aannemen

-

ontwikkelen zich tot softwarefabrieken

Onderzoeksinstituten

-

houden zich bezig met theorie, op afstand van de praktijk

-

richten zich op SJ2eurwerk voor afnemers in de praktijk
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Met deze actoren en factoren zijn in principe zeer vele scenario's te vormen, waarvan
verschillende erg onwaarschijnlijk. Zo is de kans klein dat op hetzelfde moment de
arbeidskosten heel hoog zijn, de economische groei stagneert en de IS-gebruikende
bedrijven zullen investeren in applicaties met een hoge genericiteit. Wij hebben vier
denkbare scenario's samengesteld. Twee factoren spelen een dominante rol in de vier
scenario's: de economische ontwikkeling en de kosten van arbeid. Deze factoren hebben
elk twee extreme waarden en bepalen zo vier scenario's.
Stagnerende economie

Economische groei

Hoge arbeidskosten

scenario 1

scenario 3

Lage arbeidskosten

scenario 2

scenario 4

De economische ontwikkeling bepaalt of we veel of weinig IS zullen hebben en de kosten
van arbeid en of we IS zelf maken, of dat we ze inkopen of de ontwikkeling ervan
uitbesteden. We beschouwen Nederland rond het jaar 2005 en we bedoelen met de term
'bedrijf niet alleen commerciële organisaties maar ook not-for-profit instellingen en
overheidsorganisaties.
Scenario 1: Nederland uitbestedingstand
De economische ontwikkeling in Nederland stagneert, maar dat heeft er niet toe geleid dat
de lonen op wereldniveau harmoniëren. Integendeel, arbeid in Azië en Amerika is veel
goedkoper en de kwaliteit van de goede informatici daar is beter dan hier.
Softwareontwikkeling in het Nederland van 2005 is een zeldzame activiteit geworden die
op braderieën nog wel gedemonstreerd wordt. De IS-gebruikende bedrijven investeren
weinig, maar als ze nieuwe IS nodig hebben kopen ze generieke software in het
buitenland en laten die ook zoveel mogelijk door buitenlanders installeren en
onderhouden. Diverse buitenlandse IT-bedrijven hebben een 'front office' in Nederland
voor het analyseren van de behoeften van de klanten en het configureren van software.
Beheer van IS is uitbesteed en gebeurt op afstand (outsourcing). De ontwikkeling van de
generieke software vindt plaats in het buitenland. Nederlandse IT-bedrijven zijn veelal
overgenomen door buitenlanders, die ze 'uitgekleed' hebben tot front office. De software
embedding industrie doet het slecht vanwege de hoge lonen en laat de software elders
maken. Informaticaonderzoek wordt nog wel gedaan maar is uitsluitend gericht op de
fundamentele theorie. De goede IT -specialisten zijn weggetrokken. De overheid heeft,
door gebrek aan belastinginkomsten en hoge uitkeringen, geen geld meer voor nieuwe
investeringen in IS en geld voor stimulering is er evenmin. In de privésector zijn de IStoepassingen niet verder gekomen dan elektronisch bankieren, elektronische kranten en
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computerspelletjes via Internet. Aan spelletjes is trouwens veel behoefte bij gebrek aan
werk. Dank zij de elektronische snelwegen is het overigens mogelijk dat Nederlanders
thuis voor buitenlandse IT bedrijven (zwart of wit) werken. Echter het kennisniveau is
niet hoog. Nederland behoort tot de nieuwe generatie 'derdewereldlanden' op
technologisch gebied.
Scenario 2: Nederland doe-het-zelf land
De economische ontwikkeling is niet rooskleurig, maar de lonen zijn door deze
ontwikkeling behoorlijk gedaald. De lonen zijn concurrerend met de rest van de wereld.
Nederland voorziet op IS-gebied in eigen behoefte, hetgeen betekent dat de IS die we
gebruiken, hoofdzakelijk in ons land op een traditionele wijze worden ontwikkeld. De
softwarehuizen stellen zich op als aannemers. Zij investeren niet in generieke applicaties.
Ook voor de software embeddingindustrie wordt op deze wijze gewerkt. Als er al
componenten en hulpmiddelen ontwikkeld worden, zijn die voor eigen gebruik. De
overheid investeert wel in informatisering, hetgeen tot verdere reductie van de lasten leidt.
Er is geen bloeiende informatiedienstensector, want IS worden vooral gebruikt ter
ondersteuning van besturing van bedrijfsmatige processen, de traditionele toepassingen
dus. Er is voldoende informaticakennis aanwezig voor de industrie en
onderzoeksinstituten trachten de softwareontwikkeling in de praktijk op een hoger plan te
brengen door voor nieuwe methoden hulpmiddelen te ontwikkelen.
Scenario 3: Nederland handels- en integratieland
De economie bloeit; de Nederlandse lonen zijn echter hoog. Dat betekent dat in Nederland
alleen hoogwaardige arbeid wordt verricht. Zowel bedrijven die materiële als zij die
immateriële producten maken, willen hun productiecapaciteiten sterk vergroten en
tegelijk hun arbeidskosten reduceren. Er worden veel nieuwe IS in gebruik genomen,
welke met moderne methoden worden ontwikkeld uit specificaties. Het genereren van
applicaties uit specificaties met moderne hulpmiddelen en het configureren van generieke
applicaties is populair. Het assembleren van componenten blijkt een goede manier te zijn,
ook voor embedded software. Componenten en hulpmiddelen worden in
netwerkorganisaties, verspreid over de hele wereld, ontwikkeld. Veel software wordt
gratis verstrekt door universiteiten en commerciële bedrijven, die eerst een groot
marktaandeel willen opbouwen om daarna additionele software te kunnen verkopen aan
de gebruikers van de gratis software. Nederland integreert zulke software ook voor
klanten in het buitenland, maar ontwikkelt die niet zelf. Wel is Nederland het centrum
voor de wereldwijde handel in componenten, hulpmiddelen en generieke applicaties.
Deze handel verloopt overigens grotendeels via elektronische snelwegen, maar de regie
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van deze handel is hoofdzakelijk in Nederlandse handen. Wij kunnen deze positie
handhaven omdat we een uitstekende reputatie hebben opgebouwd en vooral handelen in
door ons gecertificeerde producten. Juist omdat wij zelf zoveel behoefte aan deze
software hebben, zijn wij goed geïnformeerd en weten wij veel van het testen van
gekochte software en van het configureren en assembleren. Omdat de handel hiervoor via
elektronische snelwegen verloopt en wij daar dus veel ervaring in hebben opgebouwd,
leveren wij ook op andere gebieden informatiediensten via dit medium. In het bijzonder is
Nederland hét land dat de elektronische markten wereldwijd beheerst. De informatiedienstensector is hierdoor een bloeiende bedrijfstak geworden die zelf nieuwe ISontwikkeling genereert. Op het gebied van generieke applicaties gaat onze bemoeienis
verder dan alleen de handel. Op terreinen waar wij goede domeinkennis hebben, zoals
financiële diensten, transport en logistiek, media-industrie, gezondheidszorg en de agroindustrie, ontwikkelen wij zelf generieke applicaties. Wij doen de specificatie zelf, maar
besteden de constructie uit aan lagelonenlanden. Wel houden we de regie over het
ontwikkelproces en testen wij de afgeleverde software. Op het gebied van
systeemintegratie, ook op afstand, hebben wij een sterke positie. Softwarehuizen
specialiseren zich tot softwarearchitectenbureaus in Nederland. Onderzoeksinstituten
richten zich op methoden voor specificatie, testen en integratie. De overheid stimuleert het
bedrijfsleven door subsidies en door veel IS te laten ontwikkelen.

Scenario 4: Nederland softwareland
De economie bloeit en doordat talent schaars is, zijn de Nederlandse lonen voor ITspecialisten concurrerend. Analoog aan het vorige scenario is er een enorme behoefte aan
nieuwe IS. Alle ontwikkelingen die in het voorgaande scenario zijn beschreven, doen
zich ook hier voor, maar wij ontwikkelen veel generieke applicaties in softwarefabrieken.
Vaak in de vorm van joint ventures met bedrijven die deze software zullen gaan
toepassen. Door deze ontwikkeling zijn er ook softwarefabrieken ontstaan die
componenten (vooral applicatiedomeingebonden componenten en middleware) en
hulpmiddelen maken. Er is een levendige export van software. Informaticakennis staat op
een hoog peil. De onderzoeksinstituten richten zich op nieuwe software engineeringmethoden en ontwikkelen experimentele hulpmiddelen en prototypes van componenten.
De overheid investeert zelf erg veel in IS. De software embeddingindustrie, met name de
producenten van micro-elektronica, waagt weer een poging om hardwareleverancier (met
name werkstations en telecommunicatieapparatuur) te worden. Zelfs gaan we ons richten
op basiscomponenten, zoals in de jaren zeventig, toen we nog een computerindustrie
hadden. Door verregaande standaardisering is het voor gebruikers makkelijk naar een
ander hardwareplatform over te stappen. Nederland is een zeer vooraanstaand IT-land.
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Samengevat
In het eerste scenario stagneert de economische ontwikkeling in ons land, maar het heeft
er niet toe geleid dat de lonen met die op wereldniveau harmoniëren. IS worden
ontwikkeld in het buitenland en geïnstalleerd door buitenlanders. Softwareontwikkeling
is hier een zeldzame activiteit geworden. De enige informaticakennis die wij nodig
hebben, is de kennis om onze leveranciers te controleren en IS te kunnen gebruiken.
In het tweede scenario is onze economische ontwikkeling niet rooskleurig, maar de lonen zijn
door deze ontwikkeling concurrerend met de rest van de wereld. Nederland voorziet in eigen
behoefte op IS-gebied, hetgeen betekent dat de IS die wij gebruiken, hoofdzakelijk op
traditionele wijze worden ontwikkeld. In dit scenario is weinig nieuwe informaticakennis
nodig, er wordt immers tegen lage kosten op een traditionele manier ontwikkeld.
In het derde scenario bloeit onze economie, maar omdat de lonen hoog blijven wordt er
alleen hoogwaardige arbeid verricht. Onder de mondiale concurrentiedruk wordt men
gedwongen om de efficiency te verhogen en de arbeidskosten te verlagen. Hierdoor
worden nieuwe IS in gebruik genomen die met moderne technieken zijn ontwikkeld.
Nederland is het centrum voor software-integratie en voor wereldwijde handel in
componenten, hulpmiddelen en generieke applicaties. Deze handel verloopt grotendeels
via de elektronische snelwegen, maar de regie van deze handel is in Nederlandse handen.
Wij hebben een vooraanstaande positie in specificeren, testen, genereren, assembleren en
configureren: hiervoor is veel informaticaonderzoek nodig dat hierop inspeelt.
In het vierde scenario bloeit onze economie en doordat talent schaars is, zijn de lonen
voorIT-specialisten concurrerend. Naast de ontwikkelingen uit het derde scenario
ontwikkelen wij zelf ook veel generieke applicaties in softwarefabrieken, vaak in de vorm
van joint ventures met bedrijven die deze software toepassen. Daarnaast ontwikkelen wij
ook tools en componenten. Nederland is een zeer vooraanstaand IT-land. Wij hebben
veel kennis nodig van alle onderwerpen die bij het ontwikkelen van moderne IS nodig
zijn en wij zullen in diverse gebieden in de frontlijn van het onderzoek moeten staan.
Alle scenario's veronderstellen dat ons land in de pas loopt met Europa en dat de
Europese integratie verder vorm heeft gekregen. Voor het derde en het vierde scenario is
het van groot belang dat Nederland zich kan blijven meten met de omringende landen wat
betreft het informaticaonderzoek. Met name in scenario drie moet ons land zich binnen
Europa kunnen onderscheiden.
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Ten slotte kan worden opgemerkt dat in alle scenario's de informatisering van de
maatschappij verder zal voortschrijden, of wij nu zelf een bijdrage aan de ontwikkeling
daarvan leveren of niet. Iedereen zal veel meer dan nu het geval is in alle facetten van het

maatschappelijk leven in aanraking komen met IS. Het gebruik van deze systemen zal
echter zo eenvoudig worden dat een ieder er gemakkelijk mee om zal kunnen gaan.
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4
ONDERZOEK VOOR DE TOEKOMST

Het wetenschappelijk onderzoek in de informatica kan in twee soorten verdeeld worden:

autonoom onderzoek en strategisch onderzoek.
V oor alle wetenschappelijke disciplines geldt dat autonoom onderzoek gericht is op de
beantwoording van vragen die de grondslagen van het vakgebied betreffen en die vaak
gegenereerd worden uit de wetenschapsbeoefening zelf. Men kan ook zeggen dat dit
onderzoek door de nieuwsgierigheid van de onderzoekers gedreven wordt. Het is in elk
geval de noodzakelijke voedingsbodem voor elk vakgebied op lange termijn; zo ook voor
de informatica. Autonoom onderzoek kan ook resultaten opleveren die al op korte termijn
kunnen worden toegepast. Enkele van de vele voorbeelden zijn: de studie van formele
talen die geleid heeft tot goed gedefinieerde programmeertalen, de theorie van het
relationele datamodel dat geleid heeft tot gestructureerde querytalen en relationele
databasemanagement systemen en de theorie van samenwerkende automaten heeft de
synchronisatieprotocollen in operating systems beïnvloed.
Strategisch onderzoek is gericht op het beantwoorden van vragen die direct de toepassing
van het vakgebied betreffen, dus het voortbrengen en instandhouden van IS. Strategische
vragen kunnen wel degelijk fundamenteel van aard zijn. Een veel gehoord misverstand is
dat strategisch onderzoek minder moeilijk zou zijn dan autonoom onderzoek. Publiceren
over toegepast onderzoek is minder gemakkelijk, omdat de problemen vaak specialistisch
zijn en daardoor minder geschikt voor een groot publiek van onderzoekers; oplossingen
zijn vaak pragmatisch in plaats van wetenschappelijk elegant.
Autonoom onderzoek is essentieel voor een vakgebied en dus indirect ook voor
strategisch onderzoek. Het autonome onderzoek moet niet te dicht op de praktijkvragen
zitten en meer gericht zijn op de langere termijnvragen. De grens tussen autonoom en
strategisch onderzoek is niet scherp te trekken, het is immers de context van de vraag die
bepaalt tot welk type het onderzoek hoort. Het is wel essentieel dat autonoom en
strategisch onderzoek met elkaar in balans zijn.
In deze verkenning beperken wij ons tot strategisch onderzoek, omdat het gaat om
onderzoeksbeleid dat niet alleen door informaticaonderzoekers wordt bepaald. Het

33

autonoom onderzoek moet men niet van hogerhand willen sturen. De vraagstellingen
komen uit de wetenschapsbeoefening zelf voort.
Doel van dit hoofdstuk is het presenteren van een onderzoekskader voor het strategisch
onderzoek, waarvoor de scenario's uit het vorige hoofdstuk en de gehouden interviews
met deskundigen uit de praktijk belangrijke bronnen zijn geweest. Deze scenario's en de
interviews hebben geleid tot de lijst van onderzoeksthema's ('toplijst'); deze heeft op haar
beurt als basis gediend om te komen tot het gepresenteerde onderzoekskader.
Het onderzoekskader wordt geconcretiseerd door middel van een lijst van
onderzoeksgebieden, verdeeld in onderwerpen. De commissie verwacht dat de
onderwerpen die de komende jaren van strategisch belang zijn hierin zijn opgenomen.
Binnen dit kader wordt een onderzoeksagenda samengesteld, die periodiek geactualiseerd
zal moeten worden; één en ander wordt geconcretiseerd in de aanbevelingen van het
volgende hoofdstuk.
Voor elk scenario is een aantal onderzoeksthema's afgeleid waarvoor in elk geval
onderzoek gedaan moet worden om het betreffende scenario te kunnen realiseren. Voor het
eerste scenario worden de minimaal noodzakelijke thema's aangegeven. Elk volgend
scenario heeft additionele thema's.

Scenario 1. In dit scenario besteden wij vrijwel alles uit; het enige dat wij nog hoeven te
doen is het herontwerpen van bedrijfsprocessen, het specificeren van software die wij
elders laten maken en het testen van afgeleverde software. Het noodzakelijke onderzoek
richt zich voomarnelijk op business process redesign, specificatiemethoden en
testmethoden.

Scenario 2. In dit scenario maken wij alles zelf op een traditionele manier voor traditionele
toepassingen. Het voor dit scenario additionele noodzakelijke onderzoek richt zich op:
architectuur, embedded systems, interoperabiliteit, logistieke informatiesystemen en
multimediatoepassingen.

Scenario 3. In dit scenario gaan wij in netwerkorganisaties werken. Handel en integratie
van software is een hoofdactiviteit. Het voor dit scenario additionele noodzakelijke
onderzoek richt zich op: elektronische snelwegtoepassingen, groupware,
kennismanagement en het gebruik van objecttechnologie.

Scenario 4. In dit scenario maken wij ook zelf generieke applicaties en componenten. Het
voor dit scenario additionele noodzakelijke onderzoek richt zich op: encryptie- en
datacompressie, high performance computing, workflowsystemen en diepgaand
onderzoek op het gebied van constructiemethoden, in het bijzonder objecttechologie.
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Naast de scenariostudie is een groot aantal interviews gehouden met deskundigen uit de praktijk
en dit heeft geleid tot completering van de lijst van onderzoeksthema's. Deze lijst noemen wij
gemakshalve de 'toplijst' en beschouwen wij als de praktijkbehoefte aan informaticaonderzoek
Deze lijst wordt in alfabetische volgorde gepresenteerd omdat er geen relevante volgorde is.
De commissie heeft vervolgens de 'toplijst' beschouwd als 'requirements' voor een
onderzoekskader. Hieruit heeft zij een samenhangend onderzoekskader geconstrueerd waarbij
een verdeling in onderwerpen en gebieden is gehanteerd. De onderzoeksthema's op de 'toplijst'
zijn aangeduid met namen die in de praktijk gebruikelijk zijn, maar passen minder goed bij een
wetenschappelijke indeling. Dit omdat zo'n onderzoeksthema vaak een cluster van onderwerpen
of gebieden bevat of omdat het slechts een klein onderdeel vormt van een onderzoeksonderwerp. Ten slotte heeft de commissie geverifieerd dat het onderzoekskader de onderwerpen
van de 'toplijst' dekt en daarmee voorziet in de behoeften.
Per thema op de 'toplijst' wordt een korte motivering gegeven waarom het belangrijk is.

•

TOPLIJST
Architectuur. Er is grote behoefte aan methoden om op een hoog abstractieniveau
de inrichting van de informatievoorziening van een bedrijf of de inrichting van de
besturing van een apparaat te kunnen beschrijven en erover te kunnen redeneren.
Dit is het werk van systeemarchitecten. Deze beschrijvingen noemen we
architecturen.
Business process redesign. Bij het ontwikkelen van IS gaat het om de vraag hoe IS
de bedrijfsdoelen het beste kunnen dienen, zonder belemmerd te worden door de
actuele bedrijfsprocessen. De systeemarchitect neemt het herontwerp van
bedrijfsprocessen mee in zijn beschouwing.
Elektronische snelwegtoepassingen. Dit betreft teleapplicaties als teleshopping en
web-technologie. Het is voorlopig van groot belang voor edutainment, maar er
komen steeds meer toepassingen in het kader van de digitale economie en handel.
Embedded systemen. Dit gebied betreft de besturing van apparaten; het is een sterk
groeiend toepassingsgebied.
Encryptie en datacompressie. Dit gebied is van groot belang voor de digitale
economie, zowel wat betreft veiligheid als volume van informatietransmissie.
Groupware. Hiermee wordt het mogelijk dat groepen mensen samenwerken en zo
virtuele organisaties vormen. Met groupware duiden we vooral de
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ongestructureerde samenwerkingsprocessen aan (in tegenstelling tot
workflowsystemen).

High peifonnance computing. Onder andere voor de zogenaamde digitale
laboratoria is het van groot belang dat men over snelle simulatiemethoden beschikt.
Ook voor het doorrekenen van andere mathematische modellen en voor het
weergeven van beelden zijn snelle rekenmethoden nodig en de verwerking van zeer
grote hoeveelheden data.

Interoperabiliteit. Koppeling van IS is een belangrijk probleem, maar renovatie en
migratie van oude software eveneens.

Kennismanagement. Het wordt steeds belangrijker voor organisaties om de kennis
die nodig is voor hun bedrijfsvoering systematisch te ontwikkelen en beheren.

Logistieke infonnatiesystemen. Dit betreft onder meer tracking- en tracingsystemen voor
het volgen van orders, goederen en dergelijke, binnen en tussen bedrijven. Ook vallen
scheduling- en routingsystemen binnen deze categorie. Vanwege de toenemende globalisering en schaalvergroting van bedrijven worden deze systemen steeds belangrijker.

Multimediatoepassingen Het is nu mogelijk beeld en geluid gelijkwaardig te
behandelen met tekstuele data. Dit biedt enorme mogelijkheden, waaraan de
komende jaren veel behoefte zal zijn.

Objecttechnologie. Met deze term wordt de technologie voor de assembleer- en
configureermethoden aangeduid. Algemeen wordt aangenomen dat dit de
constructiemethoden van de toekomst zullen zijn.

Specificatiemethoden. Ook als we zelf geen software construeren zullen we nog
moeten vaststellen welke IS we willen hebben. Er is dringend behoefte aan betere
specificatiemethoden.

Testmethoden. Zelfs als we software inkopen moeten we nog in staat zijn na te
gaan of het past bij onze specificaties. Testen is een tijdrovend karwei en er zijn
weinig goede methoden beschikbaar.

Workflowsystemen. Dit betreft de gestructureerde samenwerking tussen personen
en applicatie- software in bedrijfsmatige processen. Voor de nieuwe
organisatievormen als netwerk- en virtuele organisaties, zijn deze systemen
essentieel. Introductie van workflowsystemen is vaak het gevolg van een business
process redesignproject (in tegenstelling tot groupware).
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Vervolgens presenteren wij het onderzoekskader voor de komende jaren, waarbij gestreefd is
naar een samenhangende lijst van onderwerpen die nodig is om de 'toplijst' te kunnen
overdekken. De onderwerpen zijn verdeeld in zes gebieden, waarbij de eerste drie gebieden
vooral betrekking hebben op de functionaliteit van IS, terwijl de laatste drie gebieden de nadruk
leggen op de methoden om deze te ontwikkelen. Schematisch zouden de zes gebieden als volgt
ingedeeld kunnen worden:
functionaliteit
Computer- en netwerksystemen: basisfaciliteiten van IS;
Data- en kennissystemen: applicaties;
Interactie: communicatie tussen IS en omgeving.
methoden
Software engineering: methoden om omvangrijke IS te ontwikkelen;
Algoritmiek: methoden om efficiënte functies te maken;
Fundamenten: basis voor methoden.
Ambitieus hebben we deze lijst de titel 'Onderzoekskader Informatica 1996-2005'
gegeven. Het kader is een kleine deelverzameling van alle informaticaonderwerpen, zoals
bijvoorbeeld door de Association for Computing Machinery (ACM) wordt gepresenteerd.
Enkele onderwerpen hadden bij meerdere gebieden ingedeeld kunnen worden,
bijvoorbeeld 'simulatietechnieken'.
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•

ONDERZOEKSKADER INFORMATICA 1996-2005

1.

Computer- en netwerksystemen
1.1.

Parallelle systemen: a.a. architecturen voor parallelle algoritmen en neurale

netwerken.
1.2.

Gedistribueerde systemen: a.a. elektronische snelwegen, intranetten,

computemetwerken en operatingsystemen.
1. 3.

Dependability: a.a. real time aspecten, opvang van hardwarefouten.

1.4.

Simulatietechnieken : in het bijzonder voor grootschalige high petformance-

simulaties.
2.

Data- en kennissystemen
2.1.

Databasesystemen: a.a. geografische en multimediadatabases.

2.2.

Datamining en -warehousing: zoeken naar verborgen verbanden in

heterogene databases.
2. 3.

Information retrieval: o.a. hypertext, hypermedia en digital libraries.

2.4.

Workjlowsystemen: a.a. transactie-managementsystemen en business

process- managementsystemen; ondersteuning van gestructureerde
samenwerking.
2.5 .

Groupware: a.a. e-mail, group decision supportsystemen; ondersteuning

van ongestructureerde samenwerking.
2.6.

Tele-applicaties: a.a. EDI, PDI, teleshopping, telebankieren, telewerken

en teleconfereren.
2. 7.

Redeneersystemen: a.a. expert systemen, case base reasoning, fuzzy logic

en lerende systemen.
2.8.
3.

Natuurlijke taalverwerking: o.a. text processing en automatisch vertalen.

Software engineering
3 . 1.

Architectuur: zowel van de informatievoorziening van organisaties, als van

IS als geheel en van software in het bijzonder; ook referentiemodellen en
standaarden.
3. 2.

Specificatiemethoden: o.a. requirements engineering, informatie-analyse,

kennisacquisitie, business process redesign, generieke en
domeinspecifieke specificatietalen.
3. 3.

Constructiemethoden: a.a. objecttechnologie, transformationeel

programmeren.

38

3 .4.

Testmethoden: o.a. formele verificatie, empirisch testen.

3. 5.

Interoperabiliteit: o.a. koppeling en integratie van systemen, reverse

engineering en rnigratie en renovatie van legacy-systemen.
3.6.

Ontwikkeltools: o.a. Case tools, executeerbare specificaties, code

generatoren, programmatransformatoren.
3. 7.

Software metriek: o.a. schattingsmethoden, kwaliteitskengetallen.

3. 8.

Software management: o.a. projectbeheersingsmethoden, software-

configurati ebeheer.
4.

Interactie
4.1.

Beeld- en sensorverwerking: o.a. voor robotica en medische toepassingen.

4.2 .

Robotica: o.a. telemanipulatie en mechatronica.

4.3.

Spraakherkenning en synthese: o.a. voor voice responssystemen.

4.4.

Computergrafiek: o.a. voor computer aided design en animatie.

4.5.

User interface systemen: o.a. generieke applicaties en componenten voor

integratie van verschillende media.
5.

AJgoritmiek
5 .1.

Datacompressie: voor opslag en transmissie van informatie.

5 .2.

Encryptie algoritmen: o.a. voor identificatie, autentificatie en beveiliging.

5. 3.

Combinatorische algoritmen: o.a. voor computergrafiek, regelsystemen en

beslissingsondersteunende systemen.
5 .4.

Parallelle algoritmen: o.a. voor optimaliseringsproblemen en visualisatie.

5. 5.

Heuristische algoritmen: o.a. genetische algoritmen, simulated ar,;

5.6 .

.~ lirig.

Neuro computing: o.a. neurale netwerken als algoritme voor

patroonherkenning, niet als architectuur.
6.

Fundamenten
6.1.

Complexiteitstheorie: o.a. mathematisering van in de praktijk groeiende

concepten ten behoeve van kwaliteitsanalyse van algoritrnen.
6.2.

Computationele modellen: o.a. machine learning en quantum computing.

6. 3.

Semantiek: o.a. mathematisering van concepten die in de

informaticapraktijk ontstaan.
6.4.

Procesmodellen: o.a. Petri-netten, procesalgebras en multi agentmodellen.

6.5.

Formele methoden: o.a. grondslagen voor systeemspecificaties.
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De concentratie van de drie landelijke onderzoeksscholen in de informatica laat zich met
deze gebiedsindeling karakteriseren. Deze indeling suggereert meer overlap dan er in feite
is, omdat scholen zich niet met alle onderwerpen van een gebied bezighouden. Wel blijkt
uit de tabel dat het vakgebied redelijk over de onderzoeksscholen verkaveld is.
Onderzoeksschool

Penvoerder

Kerngebieden

Actvaneed School for
Computing and Imaging
(ASCI)

I, 4, 5

TUD

3, 5, 6

TUE

2, 3,4

vu

Instituut voor
Programmakunde en
Algoritmiek (IPA)
School voor Informatie- en
Kennissystemen (SIKS)

Naast deze drie scholen die zijn er nog drie onderzoeksscholen die zich gedeeltelijk met
onderdelen van de informatica bezig houden.
Onderzoeksschool
Onderzoeksschool voor

Kerngebieden

Penvoerder

I, 2, 3

UT

Telematica en IT (OTI)
Perception and Technology
Logica

4

TUE

3, 6

UVA

Het is eenvoudig de indeling die SION gebruikt heeft op het hier gepresenteerde kader af
te beelden. In onderstaande tabel is deze afbeelding gegeven. Sommige gebieden van de
SION-indeling worden uitgesplitst over meerdere gebieden.
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SION-indeling

Onderzoekskader lnfonnatica 1996-2005

Theoretische informatica en logica

Fundamenten

Software engineering

Software engineering

Parallelle en gedistribueerde systemen

Computer- en netwerksystemen

Databases

Data- en kennissystemen

Informatiesystemen

Data- en kennissystemen, software engineering

Kennissystemen

Data- en kennissystemen

Beeldinformatica

Interactie

Multimedia

Interactie, data- en kennissystemen

Mens-machine interactie

Interactie

Telematica

Data- en kennissystemen, computer-en netwerksystemen

Vervolgens zullen we de toplijst relateren aan het onderzoekskader en daarmee aantonen
dat de toplijst gedekt wordt door het kader,
Toplijst

Onderwerpen

Onderzoeksgebieden

Architectuur

1.2, 3.1

computer- en netwerksystemen
software engineering

Business process redesign

2.4, 3.2

data- en kennissystemen
software engineering

Elektronische snelweg

1.2, 2.6

computer- en netwerksystemen
data- en kennissystemen

Embedded systems

1.2, 3.1 t/m 3.6,

computer- en netweksystemen

4.2

software engineering interactie

Encryptie en datacompressie

5.1, 5.2

algoritmiek

Groupware

2.5

data- en kennissystemen

High performance computing

1.1, 1.4

computer- en netwerksystemen

Interoperabiliteit

3.5

software engineering

Kennismanagement

2.1, 2.2, 2.3, 2.7

data- en kennissystemen

Logistieke informatiesystemen

2.1, 2.4, 5.3, 5.5

data- en kennissystemen
algoritmiek

Multimedia-toepassingen

2.1, 2.3, 4.4, 4.5

data- en kennissystemen
interactie

Objecttechnologie

3.3

software engineering

Specificatiemethoden

3.1, 3.2

software engineering

Testmethoden

3.4

software engineering

Workflowsystemen

2.4

data- en kennissystemen
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Conclusies
De commissie is van mening dat de eerste vier gebieden het grootste gewicht verdienen,
vooral omdat hier meer essentiële doorbraken te verwachten zijn. Zij kent daarom aan de
gebieden algoritmiek en fundamenten minder gewicht toe. Bij deze keuze heeft het belang
van de gebieden voor de scenario's drie en vier voorop gestaan. Het is aan de opstellers
van de nationale onderzoeksagenda's (zie hoofdstuk 5) om prioriteit gegeven aan de
onderzoeksonderwerpen.
De commissie is van mening dat alle gebieden op de agenda vertegenwoordigd zouden
moeten zijn, zodat men niet zal kunnen volstaan met het financieren van bijvoorbeeld
alleen de eerste twee gebieden.
Tot slot wordt opgemerkt dat het onderzoekskader alleen het strategisch onderzoek betreft
en niets zegt over het even zo nodige autonome onderzoek. Bij de beleidsadviezen komen
we terug op het samenstellen van een onderzoeksagenda.
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5
BELEIDSADVIEZEN

Bij de samenstelling van de beleidsadviezen is de commissie ervan uitgegaan dat het
derde scenario (Nederland als handels- en integratieland) het meest realistische is. Het
vierde scenario is aantrekkelijker omdat er dan meer hoogwaardige en schone industrie in
Nederland is, maar het vereist dat Nederland een sterke positie in de markt van
componenten en hulpmiddelen moet zien te bereiken.
De adviezen hebben betrekking op onderzoek, onderwijs in de informatica en
kennisuitwisseling.
Een aantal van de aanbevolen maatregelen vraagt aanvullende financiële middelen. De
ministeries OCenW en EZ hebben daarbij een vooraanstaande rol; OCenW heeft immers
het informatica-onderzoek in haar portefeuille, EZ is primair verantwoordelijk voor de
stimulering van de software-industrie. Daar het belang van deze maatregelen groot is voor
het ontwikkelen van een nationale bloeiende software industrie zouden ook andere
departementen dan OCenW en EZ in de financiering moeten participeren. Daarbij zou
gedacht kunnen worden aan de ministeries als VWS, V &W, VROM, BiZa en LNV. Het
is ook van groot belang dat de software industrie zelf gestimuleerd wordt om in deze
ontwikkelingen te investeren. De kost gaat nu eenmaal voor de baat uit!

5. 1
1.

Beleidsadviezen informaticaonderzoek
Autonoom en strategisch onderzoek. Er dient onderscheid gemaakt te worden
tussen autonoom onderzoek en strategisch onderzoek. Voor zowel autonoom
onderzoek, waarvan het beleid door de wetenschapsbeoefenaren zelf wordt
bepaald, als voor strategisch onderzoek, waarvan het beleid een gemeenschappelijk
belang is van wetenschap en bedrijfsleven, moet er voldoende ruimte zijn. De
commissie is van mening dat een structurele verdeling van beschikbare middelen
tussen deze twee onderzoeksvormen noodzakelijk is.

2.

Economisch belang. Het is voor de economie van groot belang dat Nederland een
software-industrie heeft die internationaal tot de 'eredivisie' behoort.
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Het is immers een schone, technologisch hoogwaardige en kennisintensieve
industrie en deze is goed realiseerbaar in ons land. Voorts verkeert de
informatisering van de maatschappij nog in het 'beginstadium' en het is van groot
belang dat wij die zelf mede vormgeven. Nederland zou zich tenminste moeten
richten op het realiseren van het derde scenario. Dit is alleen mogelijk indien er in
ons land hoogwaardig informaticaonderzoek, zowel in kwalitatieve als in
kwantitatieve zin, wordt uitgevoerd.
3.

Nationale onderzoeksagenda. De inspanningen ten behoeve van strategisch
onderzoek moeten worden versterkt. Dit vereist uitbreiding van de financiële
middelen voor informaticaonderzoek Voor het totale, maar vooral het strategisch
onderzoek, moet een nationale agenda worden opgesteld binnen het door de
commissie voorgestelde Onderzoekskader Informatica 1996-2005. Deze agenda
dient door de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk te worden
opgesteld. Hiervoor zou door NWO een adviescommissie gevormd moeten worden
met daarin in ieder geval een vertegenwoordiging van SION, CWI en STW, de
ministeries OCenW en EZ en FENIT.Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de
commissie zich bezighoudt met de beoordeling van projectaan vragen; dat blijft de
taak van bestaande organen. De onderzoeksagenda moet een zekere continuïteit
hebben en zou bijvoorbeeld iedere twee jaar moeten worden bijgesteld.
Onderzoeksgebieden die op de agenda staan moeten een minimale looptijd hebben;
daarbij kan gedacht worden aan vier jaren.
De omvang van de agenda moet beperkt zijn tot een aantal onderwerpen dat met de
beschikbare onderzoekscapaciteit redelijk uitgevoerd kan worden. Uitgangspunt
moet zijn dat alleen onderzoek wordt uitgevoerd waarvoor voldoende kritische
massa is. Dit betekent dat het toevoegen van een nieuw onderwerp tot gevolg kan
hebben dat een ander onderwerp moet worden afgevoerd. De eerste jaren verdient
het aanbeveling de agenda samen te stellen binnen het Onderzoekskader Informatica
1996-2005, dat in het vorige hoofdstuk is gepresenteerd. Ook wordt van deze
adviescommissie verwacht dat zij een voorstel doet voor de verdeling van het totale
onderzoeksbudget over autonoom en strategisch onderzoek.

4.

Experimentele informatica. Informaticaonderzoek heeft naast theorievorming sterke
behoefte aan een experimentele component. Experimenteel onderzoek bestaat enerzijds
uit het ontwikkelen van geavanceerde software, in het bijzonder componenten en
hulpmiddelen en anderzijds uit het toetsen van generieke software, componenten,
hulpmiddelen, architectuurconcepten en ontwikkelmethoden in de praktijk.
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Ook bij het vaststellen van informatiebehoefte in de informatieanalyse spelen
experimenten een belangrijke rol. Zulk experimenteel onderzoek is aan universiteiten
sterk onderbelicht en er zijn geen behoorlijke laboratoriurnfaciliteiten. Hier moet
verandering in komen. Er bestaat geen traditie in experimenteel informaticaonderzoek
en het publiceren over experimenteel onderzoek is niet zo gebruikelijk. Een
attitudeverandering op dit punt zou bevorderd moeten worden, onder meer door het
stimuleren van promoties op experimentele onderwerpen en door bij onderzoeksvisitaties expliciet aan dit punt aandacht te schenken.
Nadrukkelijk wil de commissie stellen dat dit alleen mogelijk is indien de beschikbare
financiële middelen ten behoeve van experimentele informatica worden verruimd.
5.

Multidisciplinairiteit. Informatici ontwikkelen informatiesystemen voor anderen en
daarom is het van groot belang dat zij de informatiebehoeften kunnen analyseren.
Hiervoor is het nodig dat zij goed kunnen communiceren met personen uit andere
disciplines en dat zij affiniteit hebben tot deze disciplines. Onderzoek naar effectieve
methoden en technieken voor de gewenste communicatie, zoals informatieanalyse
en kennisacquisitie, is noodzakelijk.

6.

lnformaticavarianten. Het is geen goede zaak dat los van de informaticadiscipline,
verschillende informaticavarianten binnen andere disciplines zijn ontstaan; het
verdient aanbeveling om alle informaticavarianten per instelling te coördineren en
waar mogelijk te integreren.

7.

Organisatie van het onderzoekswerk. De laatste jaren is door de overheid bevorderd
dat onderzoekers in allerlei verbanden met elkaar samenwerken. De grote Europese
onderzoeksprojecten en de onderzoeksscholen zijn daar voorbeelden van. Elke
onderzoeker in de informatica zit in een groot aantal werkverbanden en is daar bezig
met het opstellen van onderzoeksvoorstellen en het afstemmen met collega's. Deze
onbalans tussen het organiseren van het onderzoekswerk en het feitelijk doen van
onderzoek is doorgeslagen en moet hersteld worden, onder andere door het kritisch
bekijken van het scala aan subsidieregelingen.

8.

Onderzoeksinstituten. Als het al wenselijk is om naast universiteiten topinstituten
op te richten, verdient het aanbeveling om de recent opgerichte onderzoeksscholen
en de bestaande onderzoeksinstituten te laten uitgroeien tot topinstituten in plaats
van weer nieuwe instituten te creëren.
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5. 2
1.

Beleidsadviezen onderwijs

Geïntegreerd infonnaticaonderwijs. Een essentiële voorwaarde voor een goede
software industrie is dat er informatica onderwijs is op de twee niveau's: voortgezet
en hoger onderwijs. In het huidige onderwijs is de integratie tussen deze twee
niveaus zwak en speelt met name het onderwijs aan niet-informatici onvoldoende in
op de behoeften en de moderne technische mogelijkheden.

2.

Drie soorten infonnaticavaardigheden. Het toekomstige informaticaonderwijs moet
gericht zijn op de stimulering van de volgende drie soorten informaticavaardigheden:
a.

Alledaagse infonnatica. IS zullen een steeds prominentere rol gaan vervullen
in alle sectoren van onze maatschappij, waardoor van het belang is dat
iedereen leert omgaan met IS. Dit betreft in de eerste plaats kennis over
generieke software die in de dagelijkse praktijk gebruikt wordt, zoals
tekstverwerking, groupware, spreadsheets en eenvoudige database managers.
Daarnaast moet iedere burger in staat zijn zelf zijn weg te vinden in een nieuw
IS. Hiervoor moet men enig inzicht hebben in de functies van IS in het
algemeen en van mens-machine-interfaces in het bijzonder. Tien jaar geleden
kon zulk onderwijs nog niet gegeven worden omdat er geen enkele consensus
was over de inrichting van informatiesystemen en ook niet over de opzet van
een mens-machine-interface. Zulk inzicht wordt niet verkregen door een
cursus programmeren. Voor dit doel moet nieuw onderwijs ontwikkeld
worden dat 'alledaagse informatica' genoemd zou kunnen worden. Eerdere
pogingen op dit gebied, zoals met de term 'burger-informatica' werd
aangeduid, zijn op niets uitgelopen. Een nieuwe poging moet daar lering uit
trekken. Teleac doet op dit gebied al goed werk.

b.

Toegepaste infonnatica. Naast alledaagse informatica is er behoefte aan
onderwijs voor niet-informatici dat hen in staat stelt hun behoeften aan
informatie-voorziening te definiëren. Zij moeten samen met
softwarearchitecten de eisen voor 'hun' informatiesysteem kunnen opstellen
en zij moeten in staat zijn de specificaties die de softwarearchitect opstelt, te
beoordelen. Ook moeten zij een opgeleverd systeem kunnen testen. Deze
behoefte bestaat bij de meeste opleidingen voor hoger onderwijs.

c.

Specialistische infonnatica. Het wetenschappelijke informaticaonderwijs is op
een redelijk niveau zoals uit de onlangs gehouden onderwijsvisitatie blijkt.
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Naar de mening van de commissie zou er echter meer aandacht besteed
moeten worden aan software engineering en in het bijzonder voor
onderwerpen die nu vaak buiten de boot vallen, zoals requirements
engineering, systeem- en softwarearchitectuur, software- metrieken en
softwaremanagement Informatica studenten moeten met tenminste één
toepassingsdomein vertrouwd raken. Verder moet er meer aandacht komen
voor experimentele informatica. Op dit gebied zouden universiteiten en hboinstellingen goed samen kunnen werken, te meer daar in de praktijk
informatici van beide instellingen ook moeten samenwerken. Tevens zouden
toekomstige studenten, meer dan nu het geval is, in staat moeten zijn om in
multi-disciplinaire teams te kunnen opereren.

5. 3
1.

Beleidsadviezen kennisuitwisseling

Gestructureerd nascholingsonderwijs. De kennis die in het hoger onderwijs wordt
ontwikkeld, wordt hoofdzakelijk doorgegeven aan de praktijk via de afgestudeerde
informatici. Het zittend management in de software-industrie heeft helaas vaak geen
informaticaopleiding gevolgd en kan daardoor de mogelijkheden en risico's van
nieuwe methoden en hulpmiddelen niet altijd even goed overzien. Het zou dus goed
zijn als het hoger onderwijs beter gestructureerd nascholingsonderwijs gaat
verzorgen. Ook voor alumni die al enige jaren zijn afgestudeerd, is het nuttig om
bijgeschoold te worden. Dit heeft als gunstig neveneffect dat het hoger onderwijs
beter geïnformeerd blijft over de behoeften in de praktijk.

2.

Venture cap i tal. Er is gebrek aan ondernemende informatici. Het innoveren van de
softwareontwikkeling in grote organisaties is vaak moeilijk en daarom zouden meer
pas afgestudeerden en gepromoveerden een eigen softwarebedrijfje moeten starten.
Zeker geldt dit voor afgestudeerden en gepromoveerden die nieuwe componenten of
hulpmiddelen hebben ontwikkeld. Er zou meer venture capital moeten komen om dit
soort bedrijven van de grond te laten komen. Universiteiten zouden de ontwikkeling
van science parken moeten bevorderen en er zou professionele steun moeten zijn
voor de jonge ondernemers die het geleerde in praktijk willen brengen. In de VS is
op dit gebied veel kennis en daar zouden wij gebruik van moeten maken.
De commissie pleit voor het initiëren van een 'nationale investeringsbank ter
bevordering van innovatieve softwarefabricage'.
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3.

Adviesraden. Sommige opleidingen hebben al adviesraden bestaande uit personen
uit de industrie die hun advies geven bij curriculumontwikkeling. Dit zou op alle
opleidingen het geval moeten zijn.

4.

Contractonderzoek. Universiteiten en andere hoogwaardige kennisinstituten zouden
met de software-industrie meerjarige contracten voor onderzoek moeten afsluiten.
Periodiek moet een onderzoeksagenda opgesteld worden, voor onderzoek dat de
universiteit voor de betreffende onderneming zal uitvoeren (outsourcing). Het is
aan te bevelen dat de overheid zulke onderzoekscontracten zal bevorderen door
bijvoorbeeld het verlenen van subsidies. Op deze wijze worden de onderzoekers
gevoed met nieuwe strategische vragen en de toepassers met de modernste
technologie.
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Bijlage 1
OPDRACHTFORMULERING EN WERKWIJZE

Hoofdvragen aan de Verkenningscommissie Informatica
Op basis van de op 17 januari 1996 gehouden startconferentie 'Informatica' heeft de
Overlegcommissie Verkenningen de Verkenningscomrnissie Informatica gevraagd een
antwoord te geven op de volgende vragen:
a.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de behoefte naar informaticaonderzoek?

b.

Welke zijn de onderzoeksthema's waarop het informaticaonderzoek zich in het
bijzonder zou moeten richten? Hierbij zijn vier belangrijke criteria te onderscheiden:
het onderzoeksthema is belangrijk vanwege de toekol:llStige behoefte aan
mensen met onderzoeks- of ontwerpvaardigheden die bij het bewerken
van het thema verkregen worden;
het onderzoeksthema is belangrijk vanwege de toekomstige behoefte in
maatschappelijke sectoren (zoals banken, media, softwarebedrijven,
onderwijs, entertainment, overheid, industrie èn wetenschapsgebieden).
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inzichten en vaardigheden bij
maatschappijvraagstukken (zoals privacy, veiligheid en milieu);
het onderzoeksthema i~ belangrijk vanwege de toekomstige maatschappelijke
behoefte aan kennis, inzichten en vaardigheden bij maatschapppijvraagstukken (zoals privacy, veiligheid en milieu);
het onderzoeksthema is belangrijk vanwege belangrijke te verwachten
wetenschappelijke of technologische doorbraken.

c.

Aan welke organisatorische voorwaarden moet zijn voldaan voor het goed kunnen
bewerken van de geselecteerde onderzoeksthema's?

Werkwijze
De Verkenningscornrnissie Informatica is aangevangen met haar werkzaamheden na de
startconferentie 'Informatica' van 17 januari 1996. Uitgangspunt van de commissie was
om zoveel mogelijk aan te haken bij bestaand materiaal. Daartoe is intensief gebruik
gemaakt van de bijgevoegde literatuurlijst. Veel van de in deze verkenning beschreven
inzichten zijn afkomstig van de commissieleden, de leden van de klankbordgroep en
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
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Ten behoeve van de inventarisatie van het buitenlands &~leid is gebruik gemaakt van de
kennis van de Technisch Wetenschappelijke Attachés (gesitueerd in Washington, Tokio,
Bonn, Rome en Parijs) van het ministêfie van Economische Zaken; een grootqeel van de
gebruikte informati~isvan hen afkomstig.
01n zicht te krijgen op de behoeften van het bedrijfsleven zijncirca 20 prominente

pe~onen van vooraanstaande organisaties geïnterviewd, waarbiJ een onderscheid is
gemaakt tussen vertegenwoordigers vande;!:!oftware-industrie (1), vertegenwoordigers
van de embedded software-industrie (2) en ~oepassers, dat wil zeggen
vertegenwoordigers vanol:ganîsaties met grote interne software-afdelingen (3). In de:;
bijlageisoeen overzicht opgenomen van de geconsulteerde persone;fl:.• o
Voorhet;vaststellen van de scenario's is gebruik gemaakt van de kèn~is en ervaring van
Cap Volmac (drs. J.G. Goedvolk) en het TelemáîicaResearch Centrum (dr. J. Schot).
Ten slotte is intensief gebruik g~maakt van de kennis en ervaring van een aantal
beleidsmedewerkers van de O~èrlegcommissie Verkenningen.
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Bijlage 2

SAMENSTELLING COMMISSIE EN GECONSULTEERDE PERSONEN

Samenstelling Verkenningscommissie Informatica

prof.dr. K.M. van Hee (Bakkenist Management Consultants en TUE), voorzitter
prof.dr. P.C. Baayen (VU)
prof.dr.ir. L.M.G. Feijs (Philips en TUE)
prof.dr. J. van Leeuwen (UU)
prof.dr. D.B.B. Rijsenbrij (Cap Volmac en VU)
prof.dr.ir. C.A. Vissers (Telematica Research Centrum en UT)
prof.dr.ir. J. Vytopil (Origin en KUN)
drs. D.J.

d~ .Bruijn

(Bakkenist Management Consultants), secretaris. .

dr. E.M.R.M. Paalvast (Bakkenist Managements Consultants), secretaris
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Geraadpleegde personen
prof.drs. M. Boasson (HSA)
dr. R.J. de Boer (ABN Amro Bank)
drs. RH. Bourgonjon (Philips Research)
dr. P.M. op den Brouw (TWA, Washington)
dr. F.P. Carrubba (Philips Electronics)
prof.dr. W.L. van Dinten (Rabobank Nederland)
M.J. Dekker (Exact Holding)
dr.ir. N. Hazewindus (Philips Electronics)
dr. H.E. Hoefdraad (TWA, Rome)
ir. W.F. Reukels (Cap Volmac)
ir. C. Krijgsman (Document Access)
drs. J.C.M. Keustermans (Ericsson)
mr P.W. de Kam (Belastingdienst)
Th.A. Kout (Shell International)
drs. E.H. van Kooij (TWA, Tokio)
drs. H.D.E. Leneger (TWA, Parijs)
M. Minderhoud (ING Bank)
ir. R.M.W. Notermans (Océ Nederland)
dr. J. Onvlee (Océ Nederland)
J.E.G. Slinkert (Koninklijke Ahold)
dr. A.J. vanStrien (Shell International)
ir. A.C.G. van Strien (TWA, Bonn)
A. A. Vreven (Rabobank Nederland)
ir. M.C. Westermann MBA (Roccade Groep)
E.J. Wintzen (Ex'tent)
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Samenstelling Klankbordgroep Informatica
prof.dr. P.M.G. Apers (SION)
prof.dr. J.C. Ambak (TUD)
prof.dr.

J~C.M.

Baeten (TUE)

prof.dr. Th.M.A. Hemelmans (TUE)
prof.dr. J.H. van Bemmel (EUR)
drs. J.G. Goedvolk (Cap Volmac)
ir. P.P. 't Hoen (KPN en OCV)
drs. H.E. Rondebrink (ministerie van EZ)
ir. J.M. Huijbregts (ministerie van EZ)
ir. A.J. baron van Ittersum (SERC)
dr.ir. J.A. Julianus (ministerie van EZ)
prof.dr. J. van Katwijk (TUD)
drs. R.J. Keilerman Deibel (SION)
prof.dr. M.L. Kersten (SMC/CWI)
mevrouw dr.ir. A.C. Niewind (ministerie van OCenW)
prof.dr.ir. J.A.E.E. van Nunen (EUR)
drs. M.J. Ossewaarde (OCV)

ir. P.A. de Ruijter (OCV)
mevrouw drs. Y. Schaap-Koenen (ministerie van OCenW)
dr. J. Schot (TRC)
prof.dr.ir. H.J. Sips (SION)
drs. A.C.L. Verkleij (VSNU)
prof.ir. P. van der Vlist (TUE)
mevrouw dr. A.D. Wolff-Albers (OCV)
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Bijlage 3
KENGETALLEN SOFfW ARE EN R&D UlTGAVEN

Kengetallen software (bron: SWAP 2000)
In 1994 is er in Nederland voor een bedrag f 3,47 miljard door hel Nederlandse
bedrijfslevcn en de overheid ge'investeerd in pakketsoftware; men verwacht dat dit bedrag
in 1997 zal zijn gegroeid met zo'n 22% tot .f 4,2 miljard (bron : !DC-Benelux).
Volgens het CBS bedraagt het aandeel

van software-gerclateerde R&D in de totale

Nederland<;e R&D inspanning zo'n 18%. Uitgaande van de schattingen van Bureau
Banels -met betrekking tot de totale R&D uitgaven in ons land- zou dit ncerkomen op ecn
bedrag van bijna f 2 miljard.
De verdeling van de budgetten van externe IT-services met een totale omvang van

.f 4,3 miljard ziet er in 1994 globaal gezien als volgt uit:
ontwikkeling en implemencatie maatwerkapplicaties

30% (f 1,3 miljard)
miljoi..~n)

processing en exploitatie

5% (f 220

planning en consultancy

6% (f 250 miljoen)

onderhoud en behecr

47% (f 2 miljard)

opleiding en training

12% (f 500 miljoen)

Recent onderzoek van het IDC-Benelux in het Nedcrlands bedrijfsleven (> 1.000
werk.ncmers) naar strategie van software-ontwikkeling wees uit, dat ruim de helfl van de
bed rijven kiest voor software-ontwikkeling in 'cigen huis' met behulp van modeme,
ge.bruikersvriendelijke ontwikkelhulpmiddelen. De overige bedrijven maken gebrnik van
een standaard softwarepakkct of laten software door dcrden ontwikkclen.
Ondcrzoek van !DC-Benelux en CBS-cijfers wijzen uit dat naast de investeringcn in
exteme IT services in 1993 ruim f 10,7 miljard is besteed aan inteme IT-services. D it
betreft kosten 'cigen personecl' voor werkzaamheden als:
planning & consultancy

12% (f 1,3 miljard)

ontwikkcling en implementatie

30% (f 3,2 rniljard)

onderhoud en bcheer

31 %

processing en exploitatie

16% (f 1,7 miljard)

opleiding en training

11 % (f 1,2 miljard)
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(f 3,3 miljard)

Alles bij elkaar is er met de aankoop van standaard softwarepakketten en de externe en
interne ontwikkeling van software-applicaties een bedrag gemoeid dat ligt tussen de f 5,5
en f 6,5 miljard.
De totale kosten dle met IT gemoeid zijn, zijn echter vele malen hoger. Volgens de laatste
IDC gegevens bedragen de totale externe IT kosten (inclusief hardware) in Nederland in
1994 circa f 14,1 miljard en de totale interne kosten (inclusief hardware) in datjaar

f

11,5 miljard.

Wereldwijd bereikte de hardware en software industrie in 1995 een omzet van$ 500
miljard. Volgens een onderzoek onder de top 200 bedrijven (bron: Network W orld) waren
de volgende bedrijven belangrijke spelers: mM,Novell, Microsoft, Cisco en 3Com.
Het IDC-onderzoek uit april 1995 in opdracht van EZ richtte zich op ruim 1.100 bedrijven

(> 20 werknemers) uit 7 sectoren:
metalectro (basismetaal, metaalprodukten, machines, elektronica/elektrotechnisch,
transportmiddelen en instrumenten/optisch);
procesindustrie (voedings- en genotmiddelen, -petro-chemisch en textiel);
media (grafisch, uitgeverijen, omroep);
logistiek (detail- en groothandel, transport en communicatie);
fmanciële en zakelijke dienstverlening (banken, verzekeringsmaatschappijen, overige);
software bedrijven;
overige bedrijven (waaronder nutsbedrijen en bouwuitvoering).
Uit dit IDC-onderzoek blijkt, dat binnen 67% van de 1.100 onderzochte bedrijven
software-ontwikkeling plaatsvindt, met of zonder hulp van derden.
In dit onderzoek is aan vier soorten software aandacht besteed:
a.

Embedded software (software vastgelegd in halfgeleiders en!of ingebouwd in
industriële produkten).

b.

Pakketsoftware (bedoeld te worden verkocht aan derden).

c.

Telecommunicatie en multimediale software.

d.

Eigen software (in eigen beheer ontwikkeld).
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R&D-uitgaven (bron: SER)
De R&D-uitgaven in de (semi-)publieke sector naar type onderzoek (procentuele aandelen) in een
. Nederland ten opzichte van een aantal aanderelanden zieter als volgt uit (bron: MERIT, 1989)
Autonoom onderzoek

Strategisch onderzoek

Ontwikkeling

Nederland

31,.7%

56,4%

11,9%

Frankrijk

19,2'%

51,1%

29,7%

Japan

14,4%

24,3%

55,7%

Verenigde Staten

19,1%

23,1%

57,8%

De totale R&D-uitgaven in o11s land voor 1992 worden door Bureau Bartels geschat op

f

10,9 miljard. Hiervan neemt de publieke onderzoeksinfrastructuur zo'n 44% voor haar

rekening (f 4,8 miljard). Het hoger onderwijs (universiteiten) is goed voor de helft
daanran (in totaal f 2,4 miljard; 22% van de totale uitgaven): de i;Uldere helft wordt
uitgevoerd door TNO, GTI's, DLO, para-universitair en departementale instellingen.
De particuliere sector wordt op zo'n 56% (f 6,1 miljard) geschat, waarvan Philips, Shell,
Akzo Nobel, Unilever en DSM circa f 3,4 miljard voor hun rekening nemen.
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Bijlage 4
INVENTARISATIE BUITENLANDS BELEID

Om de richting van het Nederlandse beleid te kunnen bepalen is het van groot belang om
zicht te hebben op de richting waarin de ons omringende landen zich gaan ontwikkelen op
het gebied van IT. Immers, ons land heeft 'slechts' een marktaandeel van circa 2% in het
wereldwijde informaticaonderzoek Wij richten ons hierbij op het totale IT beleid omdat
het informaticadeel niet afzonderlijk behandeld wordt Bij het bepalen van toekomstig
beleid zullen wij ons ook steeds de vraag moeten stellen: 'welk deel willen wij zelf doen
en welk deel kopen wij in'. Bij deze buitenlandse verkenning concentreren wij ons op de
volgende werelddelen: de Verenigde Staten, Japan en Europa; binnen Europa
onderscheiden wij een aantal toonaangevende landen.
Bij de inventarisatie van het toekomstig buitenlands beleid per onderscheiden land zijn de
volgende drie vragen van belang:
welk gewicht wordt er in dat land toegekend aan IT-ontwikkelingen; welke
prioriteit krijgt IT in het gehele beleid?
welke aandachtsgebieden zijn er binnen IT te onderscheiden?
welke beleidsmaatregelen zullen genomen gaan worden om de IT-ontwikkeling in
de gewenste richting te stimuleren?
De ontvangen beleidsinformatie is divers van aard en de terminologie die gebruikt wordt
is verschillend. Wel is duidelijk dat in alle onderzochte landen IT van grote strategische
waarde gevonden wordt en dat overal sprakeis van overheidsstimulering op drie
manieren: stimulatie van onderzoek door mid.delen ter beschikking te stellen en
prioriteitsgebieden aan te wijzen (1), stimulatie van kennisoverdracht naar het
bedrijfsleven (2) en door zelf meer IT te gebruiken (3).
•

Verenigde Staten

Algemeen
Na hun benoeming hebben Clinton en Gore zich sterk gemaakt voor stimulering van IT
en in het bijzonder de elektronische snelwegen. Sinds 1993 is een uiterst actief beleid
gevoerd op dit ten:ein, dat ook tot een grote uitstraling in het buitenland heeft geleid.
IT wordt gezien als de sleutel tot het versterken van de concurrentiepositie van de VS.
Het overheidsbeleid ademt dat ook sterk uit.
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Dit blijkt onder andere uit het 'National Information Infrastructure programma (NII)'; dit
programma heeft veel navolging gehad in de Westerse landen. In ons land heeft dit mede
geleid tot het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen van de ministeries
BiZa, EZ, OCW en V&W.
Een belangrijk onderdeel van het NII is het 'High Performance Computing System
project' (HPCS). In dit project worden allerlei vormen van onderzoek gestimuleerd door
nationale onderzoeksinstituten in samenwerking met het bedrijfsleven. Voor 1994 had
men een budget van meer dan $ 1 miljard voor de volgende terreinen: HPCS ($205
miljoen), National Research ans Education Network ($ 115 miljoen), Ad vaneed Software
Tools and Algoritms ($ 335 miljoen) en Basic Research and Human Resources($ 140
miljoen). Er is een behoorlijke ruimte gelaten voor basic research (autonoom onderzoek).

Toekomstig beleid
Voor toekomstig beleid zal in de VS gebruik worden gemaakt van het 'National Critica!

Technologies Program' dat recentelijk werd opgeleverd door het Science and Technology
Policy Office. Hieruit blijkt zeer duidelijk dat IT meer dan elk ander gebied gezien moet
worden als de sleutel tot modemisering van de samenleving. IT is essentieel voor de
verwezenlijking van zowel de economische doelen van de VS als voor de natioqale
veiligheid. Speciale aandachtsgebieden die men onderscheidt zijn: datacompressie,
signaalverwerking, netwerktechnologie, interoperabiliteit, parallelle systemen,
datawarehousing, heterogene informatiesystemen, informatiesystemen voor de
gezondheidszorg, robotica, kunstmatige intelligentie en software ontwikkeltools.
Op vrijwel al deze terreinen meent de VS een kleine voorsprong te hebben op Europa en
een grote op Japan, maar deze voorsprong is aan het afnemen.
•

Japan

Algemeen
In Japan heeft men het gevoel een behoorlijke achterstand te hebben op het gebied van IT
ten opzichte van de VS en in mindere mate ten opzichte van Europa. Dit is consistent met
het beeld uit de VS. Er is in Japan een stimuleringsprogramma opgesteld als antwoord op
het NII-programma uit de VS. De stimulering van software-ontwikkeling heeft in Japan
geleden onder de conventie die verhinderde dat op software-ontwikkeling een lening kon
worden verstrekt Daardoor waren veel IT-stimuleringsprogramma's erg hardware
gericht. In het alge~netechnologiebeleid voor 1995 is circa 8% (ongeveer fSinilard)
gereserveerd voor ICT.
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Beleid
Het technologiebeleid van de centrale Japanse overheid (met name het ministerie van
handel en industrie, MITI) is gericht op het ontwikkelen van echt nieuwe
speerpunttechnologie met grote bedrijven als partner. Het totale budget zal verdeeld
worden over de volgende drie aandachtsgebieden:
IT in de overheid (met multimedia in de publieke communicatie en bibliotheken als
grootste categorieën);
IT in de zorgsector;
informatie~ infrastructuur

voor R&D.

Het technologiebeleid zit over het algemeen rationeel in elkaar, is overzichtelijk en goed
gefocusseerd. Daarnaast is er ook een regionaaltechnologiebeleid, dat gedeeltelijk wordt
geformuleerd door de centrale overheid maar voor een veel groter deel door de diverse
regio's zelf. Het beschikbare budget is ongeveer f 10,3 miljard gulden.
•

Europa

Algemeen
In Europa onderkent men ook het strategische belang van IT. Steeds meer zal IT een
cruciaal wapen worden om de concurrentiepositie te verbeteren ten opzichte van andere
werelddelen. Europese ondernemingen kunnen niet meer op de wereldmarkt opereren
zonder de toepassing van IT.

Beleid
De Europese Unie kent drie belangrijke ICT stimuleringsprogramma's~ namelijk
ESPRIT, RACE/ACTS en Telematics. V oor de jaren

1994~ 1998

is in totaal een budget

van bijna 3,5 miljard ECU gereserveerd voor deze programma's.
Het meest in het oog springende aandachtsgebied van het Esprit-programma is het
domein softwaretechnologie, met de volgende prioriteitsgebieden:
software engineeringmethoden (formele modellen, requirements engineering,
systeemarchitecturen, proces- en kwaliteitsmethodieken en hergebruik);
nieuwe softwaretechnologieën (kennismodellering en - management, actieve
beslissingsondersteunende systemen, intelligente besturing en optimalisatie);
gedistribueerde systemen;
databasetecbnologie;
veiligheid van informatiesyst~men;
kennistransfer op deze gebieden.
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Daarnaast kent het programma nog zeven andere domeinen, waaronder multimedia
technologie, High Performance Computing and Netwotking en twee domeinen voor
bedrijfstoepassingen, waarvan de eerste zich toelegt op IT voor ondersteuning van
bedrijfsprocessen en de tweede op integrale productiebesturing.

Duitsland
De positie van Duitsland op IT-gebied is ten opzichte van landen als de VS en Japan zeker
niet slecht. Dit is mede te danken aan een intensiefIT-stimuleringsbeleid van de Duitse
overheid (onder andere 'Förderkonzept Informationstechnik 1993-1996'). Het onlangs
verschenen rapport 'INFO 2000, Deutschlands Weg in der Informationgesellschaft') stelt
dat het samengroeien van computertechnologie, telecommunicatie, consumentenelektronica en audiovisuele media er wereldwijd toe zullen leiden dat een veranderingstraject naar een informatiemaatschappij in gang is gezet. Men acht het voor de
geïndustrialiseerde landen de grootste uitdaging om hier de komende tijd op de juiste
wijze op in te spelen.
De informatiemaatschappij en multimedia zijn in Duitsland niet alleen prioriteiten in het
beleid, ze zijn ook de troetelkinderenvan een groot aantal bedrijven die op winstgevende
markten hopen. Probleem is echter dat men er onvoldoende in slaagt technolqgieën snel
in economisch interessante en maatschappelijk aanvaarde produkten om te zetten. Gevolg
hiervan is dat de omzet van bedrijven grotendeels berust op hoogwaardige en niet op
toptechnologieën. Daarnaast zijn de huidige communicatiekosten, die zich onder de
hoogste van Europa bevinden, het gebrek aan risicokapitaal en de geïsoleerde opzet van
proefprojecten belangrijk;e belemmeringen.
Men is het er unaniem over eens dat in Duitsland het toepasbaar maken van onderzoek,
scholing en regelgeving de meeste aandacht behqeven. De mens-machine-interface, die
door meerdere als hét cruciale onderzoeksgebied wordt gekenmerkt, zal naar verwachting
veel aandacht krijgen. Interessant is ook dat men in Duitsland nu over het invoeren van
grootschalige proefprojecten begint na te denken.
Bij stimulering van onderzoek en ontwikkeling staan multimedia, communicatie,
informatieverwerking en hulpmiddelen hiervoor centraal. Door de bondsregering wordt
circa DM 1 miljard per jaar ter beschikking gesteld. Prioriteiten liggen op de gebieden
informatica, basistechnol ogieën, micro-elektronica, micro-systeemtechnologie en
produkttechnologie.
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Er bestaat een apart stimuleringsprogramma voor programmatuurontwikkeling, maar dit
is sterk gericht op effectieve en efficiënte ontwikkeling, waaronder het (her)gebruik van
modulenprogrammatuur. In het algemeen wordt de ontwikkeling van software gezien als
onderdeel bij de ontwikkeling van kansrijke nieuwe IS.

Italië
Een belangrijk instrument voor de ondersteuning van R&D in Italië is het instellen van de
zgn. 'Progetti Finalizzati', waarin bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen
samenwerken. De relevante programma's waarin informatica-onderzoek in het algemeen
aan de orde komen, zijn:
informatiesystemen en parallelle berekeningen (wetenschappelijke berekeningen
voor grote systemen, 'dedicated' processoren, parallelle architectuur, nieuwe talen,
ontwikkeling systemen voor databanken, methoden en instrumenten voor systeemontwerp);
robotica (robot-structuren, besturing van robots, sensoren en actuatoren en
beheersing van robots);
telecommunicatie (structuur van het net voor breedband-communicatie, technologie
voor breedband-communicatie, technieken voor toegang en verbinding op de brede
band).

Frankrijk
Het Franse IT-beleid wordt sinds een aantal jaren mede gevormd door het 'Grand
Programme', een groot onderzoeksproject, dat echter door de teruggang van Bull,
inmiddels van de onderzoeksagenda is verdwenen. Veruit het belangrijkste en meeste
onderzoek op IT -gebied wordt in Frankrijk verricht door het 'Institut National de
Recherche en Informatique et Automatique' (INRIA). Recentelijk heeft men in Frankrijk
een met ons land vergelijkbaar actieplan ~lektronische snelwegen gelanceerd. Tevens
wordt er onder de naam 'Renater' een landèlijk netwerk opgezet voor techniek, onderwijs
en research, primair gericht op researchcentra, onderzoeksinstituten, universiteiten en het
bedrijfsleven.

Engeland
In het Verenigd Koninkrijk heeft men in 1995 het 'UK Technology Foresight
Programme' opgestart. Het 'Foresight Programme' is een breed stimuleringsprogramma
van de Britse overheid gericht op een verbetering van de nationale concurrentiepositie.
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In totaal gaat het hier om een investering van ruim f 100 miljoen aan publieke middelen.
Het programma omvat een 15-tal aandachtsgebieden, zowel gericht op bepaalde markten
('food & drinks', 'transport', 'construction') als op bepaalde technologieën
('communications', 'chemicals' en 'IT & electronics'). Het programma kent daarnaast
een aantal sectordoorsnijdende prioriteitsgebieden waaronder 'communications and
computing power' en 'the communications infrastructure'.
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Bijlage 5
LANDKAART INFORMATICA

Deze landkaart informatica is opgesteld door SION op basis van een enquête die in het voorjaar van 1996 is verzonden. Een waarschuwend woord is op
zijn plaats: van de 800 verzonden formulieren zijn er 250 ingevuld geretourneerd, op basis waarvan de onderstaande tabellen zijn samengesteld.

In deze bijlage zijn de volgende 4 tabellen opgenomen:
1.

Werkelijke omvang vakgroepen informatica.

2.

Verdeling van de onderzoekinspanning over de diverse subdisciplines.

3.

Verdeling over faculteiten.

4.

Vertaaltabel tussen de gehanteerde SION indelitfg fin de VCI indeling.

Tabell
Werkelijke omvang vakgroepen informatica
UvA
hgl voltijd
hgl deeltijd
uhd voltijd
uhd deeltijd
ud voltijd
ud deeltijd
totaal

4
10
5
2
11
4

vu

UT

TUD

TUE

uu

KUN

RUL

RUG

RL

LUW

EUR

4

4

3
2
4

1

1

1

2

2

7

3

7

7

3
4
2

8
6
14

6
1
12

5
5
8

4

10
2

30
2

21
3

20
4

22

1

4

2

6
2

10
3

2

totaal

44
34
57
3
154
21
313

Tabe/2
Verdeling van de onderzoekinspanning over de diverse subdisciplines (binnen de vakgroepen informatica overeenkomstig de opgave van de respondenten)
UvA

vu

UT

TUD

TUE

uu

KUN

RUL

RUG

RL

32%

15%

16%

16%

19%

14%

7%

16%

17%

0%

25%

20%

53

17%

2. Telernatics

3%

0%

18%

10%

0%

0%

3%

3%

6%

33%

0%

0%

19

6%

3. Image/sensineuro

5%

0%

2%

3%

6%

14%

3%

5%

17%

0%

0%

0%

15

5%

4. Multimedia

8%

0%

15%

10%

8%

9%

7%

14%

11%

33%

25%

0%

31

10%

5. User int/ergon

5%

10%

5%

3%

6%

5%

10%

5%

11%

0%

0%

0%

18

6%

6. Databases

8%

5%

8%

13%

11%

0%

7%

11%

0%

0%

25%

0%

24

8%

7. Knowledge syst

3%

15%

3%

6%

3%

9%

10%

3%

0%

33%

0%

20%

17

6%

8. lnformation syst

5%

10%

11%

19%

14%

0%

7%

11%

6%

0%

25%

20%

31

10%

9. Software engin

13%

30%

11%

13%

17%

9%

20%

11%

22%

0%

0%

0%

44

14%

10. Theor/logic

18%

15%

10%

6%

17%

41%

27%

22%

11%

0%

0%

40%

53

17%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1ó0%

100%

100%

100%

305

1. Par/dist syst

totaal

LUW

EUR

Landelijk

100%

Tabe/3

Verdeling overige faculteiten

1. Par/dist syst

CWI

Fys

29%

23%

Chem

Elekt

CivT

lndOnt

BouwK

50%

22%

0%

0%

0%

Econ

Bdk

SocW

Jur

4%

5%

0%

O%

4%

Gnsk

Lett
0%

Wijsb
7%

2. Telernatics

0%

6%

0%

9%

0%

15%

0%

6%

15%

17%

7"/o

9%

8%

7%

3.1mage/sens/neuro

0%

26%

0%

26%

20%

8%

9%

25%

0%

0%

10%

0%

0%

0%

4. Multimedia

6%

16%

0%

9%

0%

15%

18%

10%

10%

13%

10%

9%

15%

7%

5. User intiergon

6%

10%

0%

9%

20%

38%

9%

11%

0%

4%

13%

13%

15%

7%

6. Databases

6%

6%

0%

4%

20%

8%

18%

10%

20%

4%

13%

9%

15%

7%

7. Knowledge syst

6%

0%

0%

9%

20%

0%

27%

13%

10%

13%

27%

26%

0%

7%

8. Intermation syst

6%

0%

0%

0%

20%

8%

18%

10%

30%

39%

10%,

13%

23%

21%

9. Software engin

18%

6%

0%

9%

0%

0%

0%

11%

5%

4%

3%

4%

8%

7%

10. Theor/logic

24%

6%

50%

4%

0%

8%

0%

0%

5%

4%

7%

13%

15%

29%

100%

100%

100%

100%

1 00%

100%

100%

100%

100%

1 00%

100%

100%

100%

100%

4.9

12.6

2.0

11 .o

1.0

4.6

2.8

23.8

7.6

10.4

9.5

5.7

7.8

4.4

totaal
fte

Tabe/4
Vertaaltabel tussen de gehanteerde SION indeling en de in deze verkenning gehanteerde indeling (gebied en onderwerp)
SION indeling

VCI indeling
Gebied

Onderwerp

1. Par/dist syst

Computer- en netwerksystemen

Paralelie systemen

2. Telernatics

Computer- en netwerksystemen

Gedistribueerde systemen

Data- en kennissystemen

Te Ie-applicaties

Gedistribueerde systemen

3. lrngae/sens/neuro
4. Multimedia

Interactie

Beeld en sensorverwerking

Algoritmiek

Neuro computing

Data- en kennissystemen

Databasesystemen

Interactie

lnformation retrieval
User intelface systemen

5. User intiergon

Interactie

6. Databases

Data- en kennissystemen

Databasesystemen

7. Knowledge syst

Data- en kennissystemen

Redeneersystemen

~ ~

'

'

~~

User interface systemen

Natuurlijke taalverwerking
8. lnformation syst

Data- en kennissystemen

Data- en kennissystemen

9. Software eng in

Software engineering

Software engineering

10. Theor/logic

Fundamenten

Fundamenten
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