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Samenvatting 

De overheid wil via zogenaamde VIT-projecten [1) de 
Informatica opleidingen in Nederland vernieuwen. Eén 
van de terreinen waarop dringend vernieuwing nodig is, 
is dat van de geautomatiseerde informatie-uitwisseling 
tussen organisaties: EDI is niet zomaar mode. Perso
neelsadvertenties op dit gebied geven blijk van een 
groeiende vraag naar deskundigen op zowel technisch als 
organisatiekundig terrein. 'Informatieketen' is geen 
vaag begrip meer, maar heeft een concrete invulling 
gekregen. 
Dit artikel gaat over het opzetten van een nieuwe 
studierichting daarvoor. 

1 Inleiding 

Het opzetten van een nieuwe studierichting in de Infor
matica kan in zekere zin worden beschouwd als een 
willekeurig (automatiserings-)project. Het project 
start met een haalbaarheidsonderzoek en krijgt een 
vervolg in fasen die hier worden betiteld als: Basis 
Ontwerp, Detail Ontwerp (uitgesplitst naar studiejaar), 
Bouwen Implementatie. 

De beschrijving van het proces in dit project gaat het 
best door (summier) te omschrijven wat de opleiding 
inhoudt en daarbij aandacht te geven aan het ontwikkel
traject: wat was het uitgangspunt, wat zijn moeilijkhe
den die zijn te overwinnen, waaraan moet van te voren 
gedacht, hoe en hoeveel personeel moet worden geworven 
en in welk stadium, hoe worden onderwijskundige aspec-



Lootens, M. en R. Riepma NIOC '90 508 

ten gewaarborgd, welke consequenties heeft een nieuwe 
opleiding organisatorisch voor een hogeschoolgemeen
schap, hoe en door wie moet de organisatie/coördinatie 
van de studiejaren worden geregeld, wat is de rol van 
het bedrijfsleven en externe deskundigen en hoe moet 
die voor de toekomst worden vastgelegd en behouden, wat 
zijn PR- en wervingservaringen, hoe kan de planning 
worden bewaakt, wat zijn Ministeriële eisen, etc. 

2 Van definitiestudie tot definitie van een studie 

Startpunt vormt een definitiestudie (Geerlings, 1989) 
die hoofdzakelijk aangeeft op welk terrein behoefte 
bestaat aan een nieuwe opleiding en hoe één en ander 
kan worden verantwoord qua financiering, studenten
prognoses en ministeriële richtlijnen. 

2.1 Van beroepsprofiel tot beroepskwalificaties 

In de definitiestudie wordt het beroepsprofiel zo 
omschreven: ' 
"Onder InformatieTechnologie voor Bedrij fsvoering (ITB 
[2)) wordt hier verstaan het voorzien in informatie
en communicatiesystemen binnen organisaties en tussen 
verschillende organisaties onderling, op basis van 
strategisch inzicht en visie, met gebruikmaking van de 
nieuwste technieken en methodieken". 
Uit deze omschrijving zijn een aantal taken af te 
leiden, welke op het algemene gebied van de geautomati
seerde informatie verwerking liggen: 
- het tot stand brengen (beheersing, ontwikkeling, 

implementatie) van informatiesystemen; 
- het praktisch integreren van informatiesystemen; 
- het slaan van bruggen tussen informatici en andere 

disciplines; 
- het inschakelen van innovatieve technische mogelijk

heden. 

Elke opleiding op het gebied van Informatica leidt 
mensen op die in staat zijn deze taken te vervullen. 
Maar, waar sprake is van " ... het voorzien in ... sys
temen ... tussen organisaties onderling ... ", wordt een 
specifieke problematiek aangesneden. Het voorzien in 
dit soort systemen binnen organisaties stelt ons reeds 
vaak genoeg voor problemen. Het tot stand brengen ervan 
tussen organisaties kan beschouwd worden als nog gecom
pliceerder en derhalve met een nog geringere kans van 
slagen. Het is niet overdreven hiervoor specialisten te 
gaan opleiden. 

Het vergt een niet geringe hoeveelheid tijd om een 
nadere invulling te geven van de taken die genoemde 
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specialisten moeten kunnen vervullen, maar als men dit 
goed onder woorden weet te brengen kan hierop later nog 
vaak worden teruggegrepen. Dit betreft altijd vragen 
als "waarom zou de student dit moeten leren?", "hoe, op 
welk niveau, moet dit worden geleerd?" en "op welke 
functies of taakclusters is dat gericht?". 

Voor wat betreft ITB werd een omschrijving opgesteld 
die is gestoeld op de inhoud van functies als: informa
teur, formateur en ambassadeur. De specialisten waar
voor ITB opleidt zullen in staat moeten zijn de organi
satie waarin of waarvoor zij werken te informeren over 
de mogelijkheid, wenselijkheid en haalbaarheid van 
geautomatiseerde informatieuitwisseling met andere 
organisaties. Dit kunnen we de rol van informateur 
noemen. Verder zullen genoemde specialisten na het 
besluit tot realisatie van een geautomatiseerde infor
matie-uitwisseling de formering daarvan ook in gang 
moeten zetten, door het scheppen van de vereiste condi
ties bij alle uitwisselingspartners, waaronder dit 
soort systemen vruchtbaar tot stand kan worden ge
bracht. Hier is een vergelijking te trekken met een 
kabinets-formateur. Tenslotte zullen ze tijdens en na 
het tot stand brengen van de geautomatiseerde informa
tie-uitwisseling in staat moeten zijn de belangen van 
de organisatie(s) waarin of waarvoor zij werken te 
behartigen bij alle uitwisselingspartners. Hier dringt 
zich de vergelijking op met een ambassadeur, die het 
vaderland vertegenwoordigt bij buitenlandse regeringen. 

2.2 Aandachtsgebieden 

Als de beroepskwalificaties eenmaal onder woorden ZlJn 
gebracht, is daarmee nog niet gezegd hoe studenten 
daarvoo r kunnen worden opgeleid . Het is noodzakelijk 
structuur te vers c haffen door leerstof op te delen in 
aandachtsgebieden. 

Het vervullen van genoemde taken vraagt van deze speci
alisten een gedegen vakkennis van de informatietechno
logie. En dan met name van datacommunicatie, en daarvan 
niet alleen de technische component, maar ook componen
ten als beveiliging, aansluitbaarheid, inpassing in 
bestaande infrastructuren, etc. 
Daarnaast vraagt het van deze specialisten een helder 
inzicht in bedrijfsvoering, opdat de tot stand te 
brengen systemen zullen bijdragen aan de realisering 
van de organisatiedoelstellingen en zijn ingebed in, en 
verweven met de organisatie. 
Het tot stand brengen van systemen ten behoeve van 
informatieuitwisseling tussen organisaties raakt aan de 
strategie van de betrokken organisaties. Daarom is 
kennis van organisatiemanagement een vereiste. Boven-
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dien is een daarvoor op te zetten project dermate com
plex dat een grote vaardigheid in projectmanagement 
nodig is. 
Omdat het werkterrein van genoemde specialisten is 
gelegen tussen organisaties en het doel van hun hande
len is het tot stand brengen van geautomatiseerde in
formatieuitwisseling met relaties buiten de organi
satie(s) waarvoor of waarin zij werken, is gekozen voor 
een apart aandachtsgebied externe relaties om aan dit 
aspect te kunnen werken. 

In figuur 1 is de onderlinge samenhang tussen de aan
dachtsgebieden weergegeven. Met de gelijkzijdigheid van 
de driehoek wordt het gelijke gewicht aangeduid dat 
moet worden toegekend aan ieder van de relaties tussen 
de hoekpunten. De figuur kent drie dimensies, waarin 
het werkterrein ligt opgesloten. 

2.3 Van beroepskwalificaties tot eindtermen 

Als voorbereiding op de formulering van eindtermen van 
een opleiding, moet eerst een uitdieping plaats vinden 
van de beroepskwalificaties. Voor ITB betekent dit dat 

(Project) management 

I 

Externe ~aspecten 

.// .. / ... // .. //-// ... _ .•. " ..•.. -......... _ .. 

Informatie Technologie Bedrijfsvoering 

Figuur 1 
Samenhang aandachtsgebieden 
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de rollen van informateur, formateur en ambassadeur 
verbijzonderd moeten worden naar de taken die bij 
geautomatiseerde informatieuitwisseling tussen orga
nisaties centraal staan. Het voert te ver het resultaat 
daarvan hier te tonen. Crux van dit proces is goede 
werkwoorden te vinden die de onderscheiden taken een
duidig weergeven. Deze vormen de basis van de eindter
men die beschreven dienen te zijn in termen ván con
creet gedrag. De beoordeling van deze eindtermen door 
vertegenwoordigers van bedrijven uit het beroepenveld 
is van grote waarde gebleken. Vooral de aansluiting op 
in de praktijk bestaande functies is daardoor verbe
terd . 
Grootste moeilijkheid bij het formuleren van eindtermen 
is, aan te geven op welk niveau kennis, vaardigheden 
en/of gedrag worden verlangd. Van te voren -zonder nog 
in de diepte te hebben omschreven wat precies moet 
worden geleerd- is nog niet te kwantificeren wat de 
criteria zullen zïjn voor meting van het voldoen aan 
een eindterm. Dit probleem lost zich wel vanzelf op als 
eindtermen steeds meer worden verdiept -op detailniveau 
is meestal wel goed aan te geven wat de maatstaf voor 
een voldoende is-, maar men (bv. het Ministerie, de 
HBO-raad of participerende bedrijven) wil reeds in het 
stadium van globale specificatie kunnen zien of het 
gewenste niveau (hier : HBO) wordt gehaald. 

2.4 Integratie 

Horizontale integratie 
Hoewel in het voorgaande aandachtsgebieden zijn onder
scheiden, mag het onderwijs daarin niet worden geschei
den . Om verzuiling en versnippering van kennis te 
voorkomen moet reeds vanaf de start van de opleiding 
gewerkt worden aan integratie van de aandachtsgebieden. 
Met integratie wordt hier gedoeld op een horizontale 
integratie . In de literatuur wordt dit ook wel aange
duid als vakgebiedoverschrijdende integratie. 

Het bereiken van integratie hangt nauw samen met de on
derwijsvorm. De ene vorm is geëigend voor volledige 
integratie, terwijl men met de andere niet verder komt 
dan correlatie (zie Manning, 1979) . De samenhang is 
-voorzover voor ITB van belang- uitgezet in tabel 1. 

Hoewel een mix van onderwijsvormen in de verschillende 
fasen van het curriculum aan de orde komt, wordt er 
gestreefd naar een opbouw [3] van de integratie tot 
volledige integratie in het afstudeerproject. 
De opbouwen vorm van integratie is weer te geven als 
in figuur 2 . Het binnengebied van de V geeft de mate 
van integratie weer. 
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Verticale integratie 
Overigens kan het Hoger Onderwijs zich niet beperken 
tot pure overdracht van kennis en het aanleren van 
vaardigheden alleen. Verworven kennis en vaardigheden 
zullen door de student ook in praktijk moeten kunnen 
worden gebracht. De student zal door het -zo mogelijk 
in teamverband- oefenen met probleemgerichte praktijk
opdrachten gevoel moeten krijgen hoe de koppeling 
tussen theoretische kennis en praktische toepasbaarheid 
ligt . Er moet een integratie ontstaan tussen de bele
vingswereld van de student en de aangeboden leerstof: 
de verticale- of diepte-integratie. 

In de ITB-opleiding worden daarom zoveel mogelijk 
onderwijsleersituaties gecreëerd waarin sprake is van 
geautomatiseerde informatieuitwisseling. Dit kan niet 
tussen echte organisaties, maar wel tussen eenheden, 
groepen of clusters die als organisaties kunnen worden 
beschouwd. De aanwezige (of juist afwezige) hardware en 
software zijn in eerste instantie daarvoor bedoeld . 

Net zoals de (horizontale) integratie van aandachtsge
bieden stapsgewijs gebeurt, wordt ook de mate van 
diepte-integratie opgevoerd tijdens de studie. Daarom 
is gekozen voor twee stage perioden, een oriënterende 
stage vrij vroeg in de studie en een participerende 
tegen het einde. De laatste stage is niet gecombineerd 
met de afstudeerfase om zoveel mogelijk praktische 
oefening in de studie te kunnen inbrengen . 

Overigens pretenderen we niet dat 'onze' studenten 
daardoor volledig voorbereid de praktijk in gaan. Als 
de student na het afstuderen de beroepspraktijk in 
gaat, zal het nog minstens drie tot vijf jaar duren om 
de diepte-integratie vol te maken. 

Onderwijsvorm 

projectonderwijs 
stages 
probleemgeoriënteerd (casus) 
themagericht onderwijs 
vakmatig onderwijs 

CO 
FU 

correlatie 
fusie 

Tabel 1 

GI 
VI 

Mate van integratie 
CO FU GI VI 

* 
* 

* * 
* * 

* * * 

gedeeltelijke integratie 
volledige integratie 

Samenhang onderwijsvorm en mate van integratie 
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Technische integratie 
Onder technische integratie wordt verstaan: het benut
ten van de technische mogelijkheden ten behoeve van het 
onderwijsleerproces. Ministerie, participerende bedrij
ven en de onderwijsinstelling zelf verlangen dat inves
teringen in apparatuur optimaal worden benut. 
Dit betekent dat de aangeschafte en verkregen appara
tuur en programmatuur niet slechts als onderwerp van 
studie worden gebruikt, maar tevens als onderwijsmiddel 
zelf. 

Eén en ander krijgt gestalte in practica bij programme
ren, bij het ontwerpen van informatiesystemen, voor het 
gebruik van databasemanagement systemen, bij telematica 
onderwijs, het bijhouden van planningen [4), etc. 
Maar ook bij minder aan informatietechnologie gerela
teerde vakken als economie en statistiek. 

De apparatuur wordt ook benut voor het wegwerken van 
instroomdifferentiaties. Op probleemgebieden als wis
kunde en nederlandse taal wordt daarvoor gebruik ge
maakt van Computer Ondersteund Onderwijs. 

2.5 Van eindtermen tot invulling van de leerstof 

Met invulling van de leerinhouden van modulen of vakken 
moet men niet te vroeg starten. Een verdieping van de 
eindtermen tot op een zo concreet mogelijk niveau is 
noodzakelijk om een goed overzicht te behouden. Maar al 
te gemakkelijk worden anders onderwerpen uit vakgebie
den aangedragen die niet bijdragen aan het beroeps
profiel waarvoor de opleiding dient. 

Bij het ITB-project hebben we dat gedaan middels zoge
naamde modulebladen. (Voor ITB is gekozen voor modulair 
onderwijs.) Op deze bladen (werkelijk maar 1 á 2 A4-
t jes per module) is vastgelegd wat de eindtermen zijn 
d ie met de module worden bereikt, welke lesvormen 
worden gehanteerd, wat de studentbelasting is en -we 
komen daarop later terug- wat de docentbelasting per 
standaardgroep zal zijn. Heeft beschrijving hiervan 
(het module-ontwerp) plaats gevonden tot op het niveau 
waarop geen misverstand of onduidelijkheden meer aanwe-
zig zijn, dan kan worden begonnen met schrijven van 
studiemateriaal (de bouw). Het schrijven van studie
materiaal -door van buiten aangetrokken auteurs- ge
beurt via een getrapt afstemmingsproces om te waarbor
gen dat alles wat wordt geschreven de doelstellingen 
van de opleiding dient. zie hiervoor het schema in 
figuur 3. Iedere schrijver heeft een zogenaamde maat, 
die lid is van de projectgroep en door het meemaken van 
het gehele definitiestudieproces goed is ingewijd in de 
doelstellingen en inrichting van de opleiding. Afstem-
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ming vindt eerst met hem of haar plaats. De onderwijs
kundige screening moet reeds vroeg worden gedaan. Voor 
vakinhoudelijke ondersteuning kan de schrijver zo nodig 
een klankbord-deskundige inschakelen. 
Als schrijver én maat de tijd daarvoor rijp achten 
vindt evaluatie plaats door de projectgroep . Gedurende 
het proces zal zowel de voortgang moeten worden ge
volgd, als coördinatie moeten plaats vinden om studie
materiaal qua inhoud op elkaar af te stemmen en om op 
tijd te kunnen opleveren. Deze taak is over slechts 
twee projectgroepleden verdeeld om hierover geen ver
tragend afstemmingsproces en toenemende 'overhead' te 
krijgen. 

3 Implementatie 

Eind augustus 1990 is de eerste lichting van 56 studen
ten van start gegaan en de resultaten zijn tot op heden 
bevredigend. De studenten geven in hun evaluatie van 
het onderwijs veel positieve reacties, die zowel de 

Coordinatie 
theoretische- en 
practicummodulen 

Afstudeerproject 

P& 
th theoretische- en 

practicummodulen 

111111111111 Ged . differentiatie van Informatica-prop. naar hoofdfases 

pjI//j Stage perioden: 1 blok orienterend, 2 blokken participerend 

~~~ Practicummodulen 

Figuur 2 
Vormen en opbouw van integratie 

4 

3 

2 
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Figuur 3 
Het schrijf- en afstemmingsproces 

vorm als het studiemateriaal betreffen. Waar nodig zal 
het komende studiejaar bijstelling plaats vinden. 

3.1 Modulair onderwijs 

De opleiding die in het kader van het ITB-project is 
ontstaan is modulair. Dat houdt onder meer in dat een 
student vrij is in de volgorde van de aangeboden stof, 
tenzij in het studieprogramma duidelijke voorwaarden 
zijn gesteld. Vergelijkbaar bijvoorbeeld met de struc
tuur zoals de AMBI-opleiding die kent. 
Het regulier onderwijs is echter niet zo geschikt om 
modulair onderwijs daadwerkelijk modulair te laten 
zijn. Bij de bekostiging bijvoorbeeld die voornamelijk 
gebaseerd is op studentenaantallen wordt uitgegaan van 
jaargroepen of klassen. De 'bevordering' werkt echter 
bij modulair onderwijs anders: wie behoort tot welke 
'klas' en onder welke voorwaarden? 
Hieraan verwant is het probleem dat een organisatie 
voor regulier onderwijs -en daarop vormt de Christelij
ke Hogeschool Windesheim geen uitzondering- niet in 
staat is het onderwijs dermate flexibel aan te bieden 
als voor het modulaire systeem wel gewenst zou zijn . 
De doorstroom van studenten dient zo efficiënt mogelijk 
te zijn. Dit houdt in dat de studievertraging zo klein 
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mogelijk dient te zlJn, maar ook dat de organisatie 
voor zo laag mogelijke kosten komt te staan. We hebben 
daarom bij onze opleiding gekozen voor een experiment 
met het sprokkelsysteem [SJ. Daarbij worden studen
ten met studieachterstand door een gunstige verrooste
ring in staat gesteld 'oude' modulen te sprokkelen bij 
het aanbod van het nieuwe jaar. Omdat dit alleen uit
voerbaar is voor studenten met een niet te grote ach
terstand, is studiebegeleiding van groot belang. Dit 
kost wat extra maar levert (hopelijk) ook op. 

3.2 Sectorvorming 

Om zowel binnen de hogeschool als naar buiten een 
bundeling van krachten te hebben op informaticagebied, 
is ernaar gestreefd een nieuwe sector te vormen. 
Deze bestaat in eerste instantie uit de huidige ITB
opleiding en de bestaande HEAO-BI. Deze nieuwe sector 
gaat HOIO heten, wat staat voor Hoger Organisatie 
Informatica Onderwijs. De ITB-studie is daarin omge
doopt tot ISON (informatiesystemen en organisatienet
werken) terwijl de HEAO-BI de naam BIS (bestuurlijke 
informatiesystemen) heeft gekregen. Er wordt nu reeds 
gedacht over een studie technische informatiesystemen 
(TIS) omdat ook op dat terrein vernieuwing winst kan 
opleveren. 
In de toekomst zijn nog varianten mogelijk voor bij
voorbeeld kennissystemen (AIS?) of kwaliteitsbepalen
de/bewakende systemen (QAS?), of andere, al naar gelang 
het belang dat de soort systemen in de maatschappij 
gaat innemen. Het is overigens niet de bedoeling voor 
elke toepassing van informatiesystemen een aparte 
studierichting op te zetten . De sector zou dan al gauw 
versnipperen tot een veelheid aan toepassingen als 
medische informatiesystemen, biochemische informatie
systemen, etc, etc. 

De sectorvorming is uiteraard niet zonder slag of stoot 
gegaan. De hogeschoolgemeenschap -die is ontstaan uit 
een fusie van bestaande onderwijsinstellingen- kreeg 
voor het eerst met dit fenomeen te maken en moest zich 
dus gaan bezinnen op mogelijkheid, wenselijkheid en 
criteria voor levensvatbaarheid van een sector. Een 
voor de hogeschool als totaal winstgevend punt hierbij 
is dat ook voor de bestaande sectoren nu criteria 
vastliggen die toetsing mogelijk maken. Sectoren 'op 
hun retour' kunnen daarop adequaat proberen te antici
peren. 

Ten aanzien van het curriculum zelf is een bijstelling 
nodig geweest om een gezamenlijke propaedeuse voor ISON 
en BIS te kunnen neerzetten. De huidige lichting stu
denten (ITBers) loopt daarom een -van het ontwerp 
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afwijkend- inhaalprogramma. Na één jaar heeft men dan 
hetzelfde 'gehad' als de nieuwe lichting het jaar 
daarop . De afwijking van het geplande programma vraagt 
om nog meer studiebegeleidingsaandacht dan toch al 
nodig voor het sprokkelsysteem. 

3.3 Apparatuur en programmatuur 

Bl] het vervullen van de eisen ten aanzien van de 
specificatie van de voor de opleiding benodigde appara
tuur en programmatuur deed zich het probleem voor dat 
in de aanloopfase reeds moest worden beslist over de 
precieze specificaties en hoeveelheden daarvan. In dat 
stadium waren nog geen module-ontwerpen gereed en moest 
een inschatting worden gemaakt. 

Middels de modulebladen -waarop ook te gebruiken onder
wijshulpmiddelen zijn vastgelegd- kan nu wel een voor
spelling worden gedaan omtrent de belasting van de 
apparatuur en tijdig worden ingespeeld op mogelijk 
capaciteitstekort. 

3.4 Personeel 

Ten aanzien van de werving van personeel -en dan met 
name voor wat betreft docenten- kan gebruik gemaakt 
worden van de informatie over docentbelasting die op de 
eerder genoemde modulebladen is vastgelegd. 
Via een vaste regel is elke onderwijsvorm uitgedrukt in 
uren die een docent daaraan zal besteden. (In aanloop
situaties moet hiermee natuurlijk met verstand worden 
omgegaan. ) 

De 'vaste regel' is gebaseerd op de beschikbare budget
ten en de daarmee te verzorgen modulen. Hiervoor is een 
bepaald rekenmodel opgezet. [6] Daardoor is het on
derwijs altijd budgettair beheersbaar. 
De uitkomsten van het model geven tevens inzicht in de 
capaciteit die voor onderwijsontwikkeling beschikbaar 
is en het moment waarop. 

3.5 Studenten 

Het is duidelijk dat zonder studenten geen opleiding 
bestaat. Daarom moet aan voorlichting en PR reeds in 
een vroeg stadium aandacht besteed. Ons probleem daar
bij was dat de inhoud van het curriculum nog niet vast 
stond op het moment dat met werving moest worden begon
nen. Studenten (en hun ouders) vragen toch naar concre
te vakken. Het blijkt overigens vaak erom te gaan dat 
enige herkenbaarheid aanwezig is. Een vak als Bedrijfs
economie bv . heeft voor velen een bekende klank, ook al 
laat de naamgeving nog ruimte voor legio invullingen. 
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Overigens worden keuzes voor een bepaalde studierich
ting niet altijd louter rationeel gemaakt. Vaak wordt 
afgegaan op wat een vriend doet of op wat Oom Piet 
zegt. Bij PR-activiteiten loont het daarom de moeite 
ook bedrijven en instellingen op de hoogte te brengen 
van de opleiding: daar werkt Oom Piet immers. Voorlich
ting aan studenten blijkt het effectiefst via gerichte 
verspreiding aan decanen van potentieel toeleverende 
onderwijsinstellingen. 

4 Afsluiting 

Aandachtsgebieden 
De gekozen aandachtsgebieden in de opleiding blijken 
achteraf grote trekken van overeenkomst te hebben met 
wat Tas (1989) opsomt als van belang voor een informa
tiekundige: " ... kennis van de mogelijkheden van auto
matisering, ofwel van informatietechnologie, kennis van 
informatiesysteemontwikkeling, van management en orga
nisaties, van mensen in die organisaties, van verande
ringsstrategieën, enz . ... ". Het zal er in de toekomst 
steeds vaker om gaan de organisatie te zien in de 
context waarbinnen ze opereert, omdat juist daardoor 
haar overlevingskansen worden vergroot C.q. uitbreiding 
mogelijk wordt. Van cruciaal belang zal zijn dat de 
informatiekundige kennis en vaardigheden uit de tech
niek en uit de organisatiekunde in een perfecte mix 
weet in te zetten. 

Startende specialisten 
Een veel gehoorde klacht is, dat opleidingen niet 
aansluiten op de praktijk. 
Opleidingsinstituten én bedrijven dienen zich te reali
seren dat pas-afgestudeerden aan het begin staan van 
een carrière waarvoor jaren studie is geïnvesteerd. 

Voor de opleidingsinstituten betekent dit dat een 
actiever beleid moet worden gevolgd in het 'op de markt 
brengen' van afgestudeerden, wat tot uiting moet komen 
in een actieve begeleiding in de eerste jaren na de 
studie. Hieruit kan de behoefte aan na- en bijscholing 
in een vroegtijdig stadium worden gedestilleerd. 

Voor bedrijven betekent dit dat afgestudeerden als 
volwaardig, naar hun professie moeten worden ingezet, 
waarbij voldoende kansen worden geboden zich te bewij
zen en te ontplooien. Het moet als verspilling worden 
aangemerkt afgestudeerden te laten starten met het in
leren in een praktijk die niet voortborduurt op de ken
nis en vaardigheden die door opleiding zijn verkregen. 
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Implementatie 
De implementatie van de opleiding is in eerste instan
t ie goed verlopen. Het aantal starters (56) was niet 
a lleen boven verwachting, ook het aantal uitvallers 
b leef beperkt tot 5 (nog geen 10%). Ook voor het nieuwe 
s tudiejaar is het aantal aanmeldingen groot: 90 voor de 
g ecombineerde propaedeuse. Naar verwachting gaat van de 
b undeling tot sector volgend jaar nog een extra werf
k racht uit. 

Ten aanzien van de geautomatiseerde informatieuitwisse
ling zelf willen we tenslotte twee opmerkingen maken, 
die gebaseerd zijn op onze ervaringen in de praktijk en 
bij de definitie van het onderwerp van studie. 

Beheer 
De kans bestaat dat we met geautomatiseerde informatie
uitwisseling dezelfde ontwikkeling gaan beleven als met 
de invoering C.q. inburgering van peso Eerst was het 
spannend, wie er één had genoot een zeker aanzien. 
Vervolgens kwam de verwarring: menigeen heeft er één, 
maar wie doet nu wát (tekstverwerking door het secreta
riaat of door iedereen, en hoe krijg je dan uniformi
teit?). Het derde stadium wordt gekenmerkt door chaos: 
verbindingen van PCs in LANs en als slaven aan een 
host, maar wát staat wáár, wie beheert, wie is eigenaar 
v an welke data? Gevolgd door een structureringsproces 
dat met moeite verworven vrijheden terugschroeft, 
beheersfuncties realiseert, verschuiving van taakverde
ling bewerkt, afdelingen herstructureert, etc. 
Alleen alom dat te voorkomen moeten zodra een aanvang 
wordt gemaakt met geautomatiseerde informatieuitwisse
ling specialisten op dit terrein worden ingeschakeld. 
Men dient zich te realiseren dat de mate van beheer van 
het netwerk, de apparatuur, programmatuur en systemen 
bepalend is voor de effectiviteit van het gebruik. 

Kleinschalig 
Het is o.i. belangrijk dat ook kleinere organisaties in 
geautomatiseerde informatieuitwisseling investeren, ten 
einde tegenwicht te kunnen bieden aan de grote organi
saties die zich het recht van voorschrijven (slikken of 
stikken) aanmatigen. De daarvoor noodzakelijke samen
werking moet echter niet leiden tot samenvoeging met 
verlies van eigen identiteit, cultuur en historie. Dat 
leidt eerder tot demotivatie van werknemers dan tot 
verbetering van de mogelijkheden de organisatiedoel
stellingen te verwezenlijken. 
Bij de meest succesvolle ondernemingen blijkt immers 
dat juist de persoonlijke betrokkenheid van de werkne
mer daaraan bijdraagt, juist door de mogelijkheid mede 
het ondernemingsbeleid richting en inhoud te geven. 
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Noten 

1. VIT staat voor Vernieuwingsbeleid InformatieTechno
logie, voormalig INformatica StimuleringsPlan 
(INSP) . 

2. De opleiding heette oorspronkelijk naar het pro
ject: InformatieTechnologie voor Bedrijfsvoering 
(ITB) . 

3. Vergelijk bijvoorbeeld de fasering van (Boydell, 
1974) in 'co-operative integration', 'co-ordinated 
integration', 'team-teaching', 'theme integration' 
en 'interdisciplinary enquiry'. 

4. Met "Hoskyns group plc" te Nieuwegein is een gun
stige regeling getroffen voor het gebruik van een 
multi-user Lan-editie van het pakket Project Mana
ger Workbench. 
(Voor de duur van het ITB-project werd bovendien 
ee~ kosteloze 'loancopy' van dit pakket ter be
schikking gesteld . ) 

5. Dit staat in contrast met het bekende -bijvoorbeeld 
bij HEAO-BI in gebruik zijnde- parkeersysteem, 
waarbij studenten een half . jaar worden geparkeerd 
om achterstand in te halen, om daarna de studie te 
vervolgen. Om te voorkomen dat het onderwijs dubbel · 
(na dat half jaar nog eens) zou moeten worden 
aangeboden, volgen deze studenten het onderwijs in 
(per jaar) omgekeerde semestervolgorde. 

6. Het rekenmodel gaat uit van de jaarprogrammering en 
een bepaalde indeling van de modulen in categorieën 
en rekent uit hoeveel docenturen en van welke soort 
benodigd zijn, in welk deel van het (cursus)jaar. 
Het model kan voor het snijden in de budgetten bij 
teruglopende inkomsten zowel worden gebruikt voor 
de kaasschaaf- als de pitmethode. 
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