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CHEL MER TENS 

De betekenis van de informatietechnologie voor 
het onderwi.js en onderzoekbeleid 

A. Inleiding 

Laat ons ten bate van de discussie onder informa

tie verstaan: 
I. het inzamelen, opslaan en overdragen van ge

gevens; alsmede 
2. het doen ontstaan daaruit van nieuwe gege

vens. 

Onderwijs betreft de overdracht van kennis en 
vaardigheden (en lijkt dus sterk op I). OnderzQek 
betreft de uitbreiding, verdieping en vernieuwing 
van kennis (lijkt sterk op 2). 

Zo bezien overlappen informatiebeleid en 
o&w-beleid elkaar per definitie voor een flink 
deel. Daar waar de verantwoordelijkheden in één 
hand zitten (o&w-minister Deetman is tevens 
coördinerend minister voor het wetenschapsbe
leid waaronder het informatiebeleid valt) dreigen 
interne ambtelijke stammenoorlogen, indien de 
bewindspersoon het stuur niet stevig vasthoudt. 
Daar komt de kans op politieke strijd bij, indien 
- zoals hier - het geen sectoraal vakonderwerp 
betreft, maar vele departementen aangaat en in
dien bovendien - opnieuw zoals hier - het een 
politiek interessant onderwerp betreft. 

Wie deze bestuurlijke problematiek licht op
vat, wordt aangeraden zich te verdiepen in de 
taakverdelingsperikelen tussen o&w en EZ (1981: 
Van Kemenade en Terlouw; 1982: Deetman en 

Van Aardenne) en in de onevenwichtigheid tus
sen het o&w-deel en het Ez-deel van het (con
cept-) Informatica Stimuleringsplan Uanuari 

1984). 
De stormachtige ontwikkeling in de micro

elektronica, hand in hand met de exponentiële 
toename van onze kennis, is de oorzaak van de 
komst van de 'informatiemaatschappij'. Voeg 
hierbij de penetratie van de informatietechnolo
gie in alle sectoren van onze samenleving en dui
delijk wordt dat grote veranderingen van cultu
rele, sociaal-economische en psychologische aard 
gaande zijn. Indien wij als doelen voor onderwijs 
definiëren: vernieuwing en overdracht van onze 
cultuur, voorbereiding op het functioneren in de 
maatschappij en persoonlijke ontplooiing, dan 
hebben onderwijs en onderzoek hier dus een gi
gantische taak onder ogen te zien, zeker als men 
bemerkt, dat in de rest van de wereld (met de vs 
en Japan voorop) reeds belangrijke vooruitgang 
op dit punt is geboekt. 

Nu is dat o&w-beleid in Nederland sterk ge
handicapt door verzuiling en bureaucratisering. 
De fundamentele keuze is echter: bewandelen wij 
de traditionele weg en vangen wij de komende 
revolutie op door afwachten en remmen? Of: dur
ven wij afscheid te nemen van het oude vertrouw
de en aanvaarden wij de uitdaging van de nieuwe 
tijd? In het eerste geval - zo leerde ons reeds in 
1979 het rapport-Rathenau - wachten ons ernsti-
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ge sociale gevolgen, economische stagnatie en af

hankelijkheid van het buitenland. In het tweede 
geval is onmiddellijk handelen geboden, alsmede 
het onder ogen zien van de risico's. Het lijkt mij, 
dat D'66 onvervaard voor de tweede variant moet 

kiezen. Bovendien hebben wij gelukkig al jaren 
geleden (vanaf de nota 'Vingerwijzingen voor 
een Informatiebeleid', april 1981 ) gekozen voor 

het in één hand brengen van de beleidsverant
woordelijkheid voor dit gebied. Wij kunnen ons 
ook geen versnippering of vertraging meer ver

oorloven. 

B. De strategische opdracht 

Deze laat zich definiëren door de korte, de mid
dellange en de lange termijndoelen, die vanuit 
het informatiebeleid aan onderwijs en onderzoek 

gesteld moeten worden. 

f . Onderwijs 
I . Op zo kort mogelijke termijn moet tegemoet 
gekomen worden aan de behoeften aan techni
sche deskundigen, vanaf het MBo-niveau, via het 
HBO tot en met het wo-niveau; dat wil zeggen, 
dat die opleidingen ons de deskundigen gaan le
veren, die nodig zijn voor de toepassing van in
formatietechnologie in allerlei sociaal-econo
mische sectoren. Grof ingedeeld vindt men die 
toepassingen in de computers, de telecommunica
tie en als componenten ·(d.w.z. bijna in alle 
denkbare apparaten, van typemachine tot auto
onderdeel). In samenhang hiermee moet ook op 
zo kort mogelijke termijn het schrijnend tekort 
aan topspecialisten worden aangepakt, zowel 
door verdere opleiding als door import uit het 
buitenland (zie ook /J. Onderzoek ). 
2. Op middellange termijn (binnen 4 à 8 jaar) 
moeten alle leerlingen in de eerste fase van het 
voortgezet onderwijs in de gelegenheid worden 
gesteld algemeen inzicht te verwerven in en te 

leren omgaan met informatietechnologie. Afhan

kelijk van het succes van I en het corresponde
rende onderzoek wordt de omvang en de niveau
differentiatie nader bepaald, alsmede welke ver
volgopleidingen in de tweede fase van het vo ge

wenst zijn en welke volwasseneneducatie-activi
teiten nodig zijn. 
3. Op lange termijn is een aanpassing van ook 

basis en speciaal onderwijs waarschijnlijk nood
zakelijk. Die zal echter niet los kunnen worden 
gezien van een totale herziening van ons 
(school-) onderwijsstelsel, die dan nodig zal zijn. 

/J. Onderzoek 
De met de voorgaande onderwijsdoelen corres
ponderende onderzoeksdoelen zijn minder ge
makkelijk aan termijnen te binden. Van veel 
hierna te noemen onderzoek kan gezegd worden 
dat wij de resultaten eigenlijk reeds nu zouden 
willen hebben als noodzakelijke steun bij de te 
nemen beslissingen. Maar hier geldt helaas dat 
vaak één dwaas meer kan vragen dan tien wijzen 
kunnen beantwoorden. Kort en goed: alle hierna 
te noemen onderzoek zou zo spoedig mogelijk 
moeten starten. Van onze (later blijkende) fouten 
moeten we Ieren, zij het, dat een dreigende onom
keerbare ontwikkeling kan vereisen, dat eerst een 
risico-onderzoek is voltooid . 
Ad 1 . Versterking van het fundamentele en het 
toegepaste informatietechnologische onderzoek is 
al net zo nodig als de onder I hierboven genoem
de opleidingen. Het betreft een uitermate breed 
gebied, variërend van onderzoek ten dienste van 
de industrie tot en met zuiver informatica-onder
zoek, als kweekplaats voor de zo nodige topspe
cialisten . Import uit het buitenland zal onver
mijdelijk zijn. Een belangrijke vraag ter beant
woording is hier: hoe kan in de aangegeven on
derwijssoorten het beste geanticipeerd worden op 
de zich ontwikkelende vraag naar allerlei des
kundigheid vanuit het bedrijfsleven? Oftewel hoe 
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voorkomen we een schadelijke kloof tussen on

derwijs en arbeidsmarkt? 
Ad 2. In samenhang met de gewenste integrale 
introductie van 'burgerinformatica' (of 'infor

matiekunde' ) in de eerste fase van het vo is stra
tegisch onderzoek naar DE VRAAG dringend 
geboden. Het begrip 'vraag' kan hier bijna niet 
breed genoeg worden opgevat. Zo is het bijvoor
beeld zeer te bezien of wij de consumentenvraag 
zich alleen via de markt mogen laten manifeste
ren. De eerder genoemde ingrijpende gevolgen 
op het culturele, sociaal-economische en psycho
logische vlak rechtvaardigen mijns inziens volle
dig, dat naast de vraag op de markt, de vraag 
van de consument ook in maatschappelijke zin 
aan bod kan komen. Dat wil zeggen dat naast de 
vrijheid van de burger om uit een gigantische 
berg produkten het zijne te kiezen, ook een maat
schappelijke vraag wordt geformuleerd: welke 
produkten kunnen beschouwd worden als zin
volle 'blijvertjes' te midden van de overdaad, als 

wij ze meten naar onze wensen met betrekki~g 
tot de beoogde maatschappelijke ontwikkeling. 
De onderwijskundige vraag maakt een belangrijk 
deel uit van die maatschappelijke vraag. Politieke 
keuzen zijn hier onvermijdelijk! Het hier bedoelde 
strategische onderzoek zal het in het voorgaande 
onder 2 bedoelde onderwijs moeten helpen con
cretiseren. Afzonderlijke vermelding verdient de 
dreiging van de 'lost generation': naast de ge
wenste veranderingen van het initieel onderwijs, 
is onderzoek naar inhoud en opzet van inhaal
onderwijs nodig. 
Ad 3. In samenhang met de verandering van ons 
onderwijssysteem als geheel is grootscheeps as

pectenonderzoek (technology assessmen t) nood
zakelijk. Dit per definitie multidisciplinaire on
derzoek moet ons de bouwstenen verschaffen 
voor een gecoördineerde en doelbewuste opbouw 
van zo'n nieuw onderwijsstelsel. De vragen die 
wij ons moeten stellen met betrekking tot de ge-

wenste ontwikkeling van de samenleving als ge

heel, zijn hier ten nauwste mee verbonden. Hel 
zijn stuk voor stuk politieke vragen! Een greep: 

a. welke zijn de culturele, sociale en de eco
nomische gevolgen van de totale penetratie van 

de informatietechnologie: voor het begrip en de 
betekenis van arbeid, voor de relatie arbeid/vrije 
tijd, voor de relatie arbeid /inkomen, voor de ver
deling van de arbeid? 

b. welke zijn de effecten op andere politiek
maatschappelijke prioriteiten: het emancipatie
beleid, het culturele minderhedenbeleid, het ge
handicaptenbeleid, de volwasseneneducatie (zie 
ook ad 2), de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer? 

c. wat zijn de gevolgen in economisch-theore
tische zin: is informatie 'resource' of'commodity', 
de prijsvorming bij informatie, de eigendomspro
blematiek van informatie (vgl. auteursrecht), de 
tijdsfactor bij informatie, de arbeid? 

d. welke zijn de gevolgen van het bovenstaan
de voor een andere organisatie van het onderwijs 
in het mensenleven? Hoe voorkomen wij een 
nieuwe machtsélite? 

C. Het Concept Informatica Stimuleringsplan 
(Januari 1984) 

I. Getoetst aan de in paragraaf B beschreven 
strategische opdracht kan dit regeringsstuk (van 
o&w, EZ en Landbouw) ondanks fouten en lacu
nes beschouwd worden als eindelijk de eerste echt 
serieuze poging tot beleidsvorming op informa
tietechnologisch gebied, waarvoor met name mi
nister Deetman lof verdient. Dit positieve oordeel 
stoelt op 2 belangrijke redenen: 

I. Er wordt ernst gemaakt met de noodzake
lijke financiële inspanning: die wordt over een 

periode van 5jaar ('84-'88) verdubbeld vanf635 
miljoen naar f 1270 miljoen. Het nieuwe beleid, 
voornamelijk door o&w en EZ gefinancierd, gaat 
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(waarvan de helft ten bate van de marktsector) 
en kent daardoor een geloofwaardige verdeling 
over de prioriteiten. Die verdeling is overigens 
indicatief en heeft dus de nodige flexibiliteit. 

2. Er wordt, met name ook in de omvangrijke 
onderwijsbijlage, ernst gemaakt met de gewenste 
'onorthodoxe en innoverende' aanpak, die een 
'toespitsing (?) van de nota-Onderwijs en Infor
matietechnologie wordt genoemd. Afgewacht 
moet worden of bij deze verbale vis ook de fi
nanciële boter zal worden geleverd, oftewel: of 
de aangewezen project coördinatoren/initiatoren 
ook het geld voor hun te maken plannen krijgen. 
Constructief onderwijsbeleid is in dit land sowieso 
een moeilijke en tijdrovende zaak, en zonder geld 
kunnen we dat dus vergeten. Daarbij: de verzor
gingsstructuur hebben we natuurlijk niet hele
maal voor niets. 

an- 11. Ondanks het positieve oordeel levert de eer-
Nijs der genoemde toetsing belangrijke mankementen 
een en (al dan niet als zodanig erkende) lacunes op. 

De belangrijkste mankementen zijn: 
t 1. Gezien de enorme informatie-achterstand 

in het land (inclusief de werkvelden, zeker het 
onderwijsveld) is in het financiële verdelings
schema de PM-post voor voorlichting onaan-

ven vaardbaar. 
van 2 . Het hele stuk ademt de stimulering van het 
cu- aanbod, terwijl in B. II (ad '2) juist DE VRAAG 
cht als voorwerp van onderzoek werd onderstreept, 
na- in de breedste zin des woords. Terecht zegt de 
ml- nota, dat ter verbetering van de aansluiting van 
leel het onderwijs op de arbeidsmarkt, de bewindslie

den meer toegespitste behoeftesignalen moeten 
lke- krijgen uit het bedrijfsleven, uit de arbeidsmarkt 
leen in het algemeen en uit het (her)industrialisatie-

635 
eid, 

raat 

beleid. Maar voorstellen tot operationalisering 
van DE VRAAG blijven achterwege. In de in
leiding van het onderzoekdeel wordt de afstem-

ming van de kennisontwikkeling op de behoeften 

van de gebruikers een voorwaarde voor succes 
genoemd. Deze lijn wordt - anders dan andere 
genoemde onderzoeksbeleidsdoelen - nergens 
verder uitgewerkt. Toch zou onderzoek hier al 

snel bruikbare resultaten opleveren: ervaringen 
in het buitenland vormen één soort bron, in het 
binnenland vormen de hobbyclubs (hun aanpak, 

de redenen van hun onstuimige groei) een twee
de. Ook het onderwijs zou hier veel van kunnen 
leren. 

3. Ronduit teleurstellend is het feit dat de vol
wasseneneducatie niet of slechts zijdelings (via 
het inhaalprogramma bedrijfsopleidingen en ir
regulier onderwijs) aan bod komt. De huidige 
economische stagnatie maakt de kans op een 'lost 
generation' al groot; indien geen maatregelen 
worden genomen op het gebied van onderwijs en 
informatietechnologie t.b.v. volwassenen, maakt 
dat - gegeven de in gang zijnde veranderingen op 
sociaal en economisch vlak - die kans nog weer 
groter. Wat te denken van het feit, dat zelfs pre
mier Thatcher een plan ontwerpt waarbij werk
loze jongeren gratis informatietechnologische 
opleidingen mogen volgen?! 

111. De lacunes in het ISP zijn voor een deel on
derkend: het belangrijkste zwarte gat vormt het 
hoofdstuk: Toepassing van informatietechnologie 
bij de overheid. Zowel de financiële omvang (1,5 

à 3 miljard), als de interferentie met de markt
sector en het onderzoek beleid , maken, dat zonder 
helderheid bij de overheidspositie teveel op losse 
schroeven staat. Aan het aangekondigde actie
plan bestaat dus urgente behoefte. Ook de PM
post is misleidend. Verder zijn aangekondigd: een 
technology assessment-nota (eerst zien, dan ge
loven) en een inhaalprogramma informatica 

opleidingen alsmede een hoger onderwijs-plan in
formatica (TVC; Taakverdeling en concentratie). 

Ten onrechte blijft onvermeld wat er met de 
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aanbevelingen van oud-minister Van Trier 

(wiens verscheiden vorigjaar niet alleen voor zijn 
familie en vrienden, maar zeker ook voor de Ne
derlandse informatietechnologie een zware slag 

betekende) met betrekking tot de Nederlandse 
software-situatie gaat gebeuren. Die voorstellen 
zouden ook nog eens f 225 miljoen kosten! Een 
ernstige lacune wordt ook gevormd door het ont
breken van onderzoek naar de economisch-theo
retische consequenties van de informatica op ons 
economisch bestel (zie B Il, ad 3c). Het is niet 
waarschijnlijk dat dit in de nota Technology As-

sessment zal zijn opgenomen. Veeleer behoort het 

tot de niet uitgewerkte plaI).nen (in de inleiding 
van het onderzoekdeel) met betrekking tot het 
noodzakelijke interdisciplinaire samenwerkings
onderzoek. Ook de verkenningscommissie Infor

matica-onderzoek zou er een dankbare taak in 
kunnen vinden. Laatste kritische opmerking: vol
gens plan zullen vanaf 1988 de exploitatiekosten 
voor rekening van de reguliere instellingen ko
men. Gegeven de schatting, dat die kosten jaar- I 

lijks + 40% van de investeringen bedragen: hoe 
zullen die scholen die last kunnen dragen? De 
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