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1. Inleid:i.nq 

Sedert 1974 wordt in het kader van het onderwijs en onderzoek 
van de vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie ~ewerkt 
aan vraaqstukken betreffende het management van de ruimtelijke 
planning en de ruimtelijke ordening. In de loop der jaren is in 
dat verband een sterk aksent gelegd op de 
automatiserings-aspekten 
in dit aandachtsveld. V~~r een deel daarvan zou thans gesproken 
kunnen worden van de ontwikkeling van "decision support 
sy!::.t(~ms:· • 

In 1980 is het onderzoekskader n~der gestipuleerd en vastgelegd in 
nummer 1 van de MANROP-serie. Een vrijwel identieke tekst is 
gepubliceerd in 1980 in Stedebouw en Volkshuisvesting als 
onderdeel van het urbanistieke (10 jarige) jubileumnummer. 
Sedertdien is aanzienlijke uitbreiding gegeven aan de 
automatisering in het aandachtsveld management van de 
ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Deze uitbreiding 
heeft betrekking zowel op de kwantiteit (het proportie van de 
IrJet·- k -;;: i::l.amhedE,n 
waarbij de komputer annex randapparatuur is ingeschakeld) als op 
de kwaliteit (de onderwerpen en de specifieke apparatuur waarvan 
gebn_tik geffi-:'ial::"t i!,:.). In dit vet-band vet-dienen dE-:! 
grensverleggende aktiviteiten waardoor ook aandacht op 
de ontwikkeling van dergelijke methoden en technieken 
voor Derde Wereldlanden gelegd wordt~ bijzondere aandacht. 

De werkinspanningen die aan de voortgang van het onderzoek 
inherent zijn, zijn sedert 1981/1982 ormaliseerd in een 
zwaartepunt van de vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke 
Organisatie. Dit zwaartepunt heet ·Ontwikkeling van methoden en 
technieken voor de praktijk van de ruimtelijke planning en 
ruimtelijke ordening". Het zwaartepunt maakt onderdeel uit van de 
intra-afdelings werkgroep "Innovatief ontwerpen" waarin het 
gebruik van de komputer en het ontwikkelen van komputermodellen 
ten behoeve van bouwkundige vraagstukken centraal staat. 
Hoewel dus in formele termen de kaders geschapen zijn voor 
onderzoek waarin van komputerapparatuur gebruik gemaakt kan worden 
en ook metterdaad gebruik gemaakt wordt, kan niet gesteld worden 
dat de aard en de kwaliteit van de komputer-apparatuur en 
de daarbij benodige werkomgevingen redelijk voldoen ~an eisen die 
daaraan in deze tijd van algemene automatisering en 
informatie-orientering gesteld zouden moeten worden. Deels is dit 
een financiele kwestie; in dat geval moet uiteraard rekening 
gehouden worden met het feit dat het om schaarse middelen gaat. 
Anderdeels, en mijn inziens is dat belangrijker, gaat het 
daarbij am het ontbreken van een duidelijk programma waar men in 
de komende jaren in onderwijs en onderzoek naar toe wil en een 
inadekwate, althans onvoldoende daarop ingestelde, 
be~~l ui t vot-mi ng. 

Deze notitie is bedoeld om een steentje bij te dragen in de 
dringend nodige uitbouw van het op automatisering gerichte 
apparaten-park, in het bijzonder ten behoeve van de werkzaamheden 
in het kader van het projakt MANROP en hat zwaartepunt Methoden en 
technieken ten behoeve van de praktijk van de ruimtelijk planning 
en ruimtelijke ordening. Daartoe zullen een aantal ontwikkelingen 
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waaraan binnen dat aandachtsveld veor de kemende jaren gedacht 
werdt, nader gepreciseerd worden. De daarbij benedigde apparatuur 
zal zeveel mogelijk vermeld worden. Vervolgens zal aandacht 
geschenken worden aan de inrichting van een laberaterium voer 
het onderzoek van dit aandachtsveld. 
Aangezien de inrichting van een laberatorium aanschaf v~n 
apparatuur impliceert en dus financiele konsekwenties met zich 
meebrengt, zullen enkele epmerkingen over de kosten die met het 
in deze notitie naar voren gebrachte voorstel gepaard gaan, 
gemaakt werden. 
Deze notitie zal werden besloten met enkele overwegingen over het 
aangaan van een samenwerkingsverband met enkele medewerkers van 
het THE-Rekencentrum in de hoedanigheid van een 
interafdelings-werkgroep ex Wet op hat Wetenschappelijk Onderwijs 
1984. 
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2. Veergenomen enderzeek 

Om een beeld te schetsen van het onderzeek in de kemende 
jaren meet onderscheid gemaakt werden in lepend onderzoek en 
nieuw te entameren onderzeek. 
Van het lepend onderzoek kan in de eerste plaats genoemd 
worden de afronding van het enderzoek "Erfpacht in 
Nederland", waarveer in 1981 aan aIle gemeenten in ons land 
een vragenlijst is toegezonden. Verwerking van de binnen 
gekemen infermatie is weliswaar vertraagd, doch medio 1984 
zullen de eerste resultaten gepubliceerd worden. Een 
deel van de resultaten zal in kaart gebracht worden, waarbij 
van de (drum-)plotter gebruik gemaakt zal worden. De overige 
verwerkingen waarbij van kemputer-apparatuur gebruik gemaakt 
wordt, betreffen vooral statistische analyses. 
In de tweede plaats wordt gewerkt aan de verdere uitbouw van 
het ruimtelijk vertaalmodel Plotterdam. Deze uitbouw behelst 
drie onderdelen, te weten: de uitwerking van het 
model voor interaktief gebruik via het beeldscherm, het 
genereren van werkvoorbeelden in praktijk-situaties en een 
nadere konseptualisatie veor toepassing van het medel in 
situaties als die van Derde Wereld landen, in het bij20nder 
op natienaal schaalniveau. Deze programmatuur maakt gebruik 
van in principe traditionele komputer-apparatuur, zoals de 
drum-pletter, een elektrostatische plotter, 
tekenbeeldschermen van het type Tektronix 4012-4016 en 
uiteraard een mainframe komputer. 
In de derde plaats noemen we het enderzoek dat zich richt 
ep procesbewaking en infermatiesystemen, in het bijzender het 
onderzeek dat zich richt op hetgeen wij thans als "dicisien 
support systems' aanduiden. In dit type onderzeek staat de 
komputer als medium en middel centraal ter voorbereiding van 
de besluitvorming. Gewoonlijk wordt hier gebruik gemaakt van 
2gn. alphanumerieke benaderingen; voeral de laatste tijd 
staat ook het grafisch visualiseren van informatie in de 
belangstelling. Dit maakt de aanschaf en het gebruik van 
grafische randapparatuur zoals beeldscherm en 
(kleuren-)plotters noodzakelijk. 
Een vierde gedeelte van het lepend enderzoek heeft betrekking 
op konversie van programma's van het mainframe naar de 
mikre- i.e. de personal komputer in het algemeen en naar de 
inschakeling van de mikrokomputer in de praktijk van de ruimtelijke 
planning en de ruimtelijke ordening in het bijzonder. Hieraan wordt op 
dit moment voeral aandacht geschonken doer het aanstaande 
internationale trainings-seminar "Computerisation in physical 
planning" waarin van veor de mikrokomputer geschiktgemaakte 
modules gebruik gemaakt gaat worden. 
Oak is een nadrukkelijke uitbouw van de research met behulp 
van de mikrokomoputer gewenst. Hierbij gaat het niet aIleen 
om het gebruik en de beschikbaarheid van dit type hardware, 
doch tevens om de konseptualisatie van applikaties 
waarbij van mikrokomputers gebruik gemaakt zal 
worden. Met andere woorden, anderzoek gericht op de 
verbreding van de inzetbaarheid van de mikrokomputer ten 
behoeve van de ruimtelijke planning. 
Een vijfde deel van het onderzoek richt zich ep een 
SPE'C 1 f i ekf:? SL!bgt"Of:~p vco\n de bevolld. ng, i. c" de OUdE't- IfJot-dende 
mens. Dit onderzoek is een voortzetting van het op de 
PI anol og1 SChE' Di r~kus!:::.i edB.gen 1982 i ngebr'::lchte paper·---=o:..-.:v:..-.:e::..:r~· ___________ _ 
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"pI ano-get-ontol ogi e of g€'~ronto-pl anal ogi e". In eerste 
instantie gaat het bij dit onderzoek am dataverzameling en 
analyse; in tweede instantie am konseptualisatie hoe het 
geront-verschijnsel te integreren in de ruimtelijke planning. 
De geringe aandacht die hieraan nag steeds geschonken wardt, 
is verbazingwekkend omdat zawel op stedelijk, regionaal .~n 
nationaal niveau als oak op mondiaaI niveau het 
vergrijzingsfenomeen manifest is. Het demografisch gegeven 
van het ouder worden en de (relatieve en absolute) omvang van 
die subpopulatie heeft bijzonder indringende reperku5sies 
voor vrijwel aIle onderlielen van het totale ruimtelijke 
wordings- en inrichtingsproces waarop de ruimtelijke planning 
~:ich r-:icht. 
Tenslotte noemen we het meta-achtige onderzoek waarin 
aandacht besteed wordt aan de theorie en konseptualisatie van 
het planologisch onderzoek in het algemeen en het onderzoek 
ten behoeve van het management van de ruimtelijke planning en 
de ruimtelijke ordenening in het bijzonder. Voor zover in liit 
kader van komputer-apparatuur gebruik gemaakt wordt, gaat het 
om inschakeling van de komputer ale tekstverwerker. 

Wat het nieuw te entameren onderzoek aangaat, zal eerst 
genoemd moeten worden het omzetten van de 
Plotterdam-programmatuur ten behoeve van het inschakelen van 
enerzijds kleurenplotters, bij voorkeur elektrostatische 
!::l!?ur'f:~nplott€~r~"; van het type Vers<;,tek; andr~rz:ijds is een 
aanpassing gewenst van de interaktieve programmatuur uit de 
Plotterdam-cyklus voor gebruik op een 
kleurentekenbeeldscherm, bij voorkeur van het type 
fI.:::I,::tF'oni;; . 
Ten tweede noemen we in aansluiting op de uitbouw van de 
Plotterdam-programmatuur in de richting van het gebruik in 
het kader van de Derde Wereld landen voor ruimtelijke 
planning op nationaal niveau; daar voor is nodig een uitbouw 
van de I(onseptualisatie. Voorts kan aan een uitbouw van de 
komputer-programmatuur van het model 
Plotterdam op 'pixel' niveau (waarmee bedoeld wordt de 
kleinste eenheid waarop de programmatuur werkt c.q. 
het aggregatieniveau waarop de data worden opgeslagen) 
gedacht worden. Hierbij is 'remote sensing" 
en de verwerking van uitgebreid geografische data- en 
informatiebestanden in het geding; tevens zijn bij het 
plotten van kaartbeelden kartografische verwerkingsmethoden 
nodig. Remote sensing omvat gegevensregistratie en- opslag 
via apparatuur in satellieten en vliegtuigen en vanaf 
(lucht-)foto's; gevolgd door bijzonder ingewikkelde image 
interpretaties. Deze technieken staan in Nederland in de 
kinderschoenen. Dit type onderzoek 
stelt hoge Eisen aan komputer-apparatuur. Voor het 
onderzoek ten behoeve van de ruimtelijke planning in 
ontwikkelingslanden waar ~n het algemeen vanwege de 
uitgestrektheid van die landen op een zeer omvanrijk 
ruimtelijk niveau gewerkt wordt, is toepassing van dergelijke 
methoden en technieken beslist noodzakelijk. In dit 
verband dient het onderzoek op het terrein van 
landschap en natuurlijk milieu genoemd te worden, dat 
onder dergelijke omstandigheden beslist van deze 
methoden en technieken gebruik dient te maken. Hoewel 
nlet zozeer aan scannings-apparatuur gedacht wordt, lijkt 
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voor de verwerking rasterscan-apparatuur en programmatuur 
voor remote sensing zeer wenselijk. 
Ook elders ontwikkelde software verdient in dlt verband 
aandacht. Voor zowel hardware als software kan hier in het 
bijzonder het zgn. Dipix- systeem genoemd worden. 
In de derde plaats wordt verwacht dat de gemaakte start.voor 
het ontwikkelen van programmatuur voor het 
interaktief wijzigen 
van plankaart-bestanden in het algemeen en die van 
bestemmingsplannen in het bijzonder een follow-up krijgt. 
Het gaat hier om via een grafische tablet gedigitaliseerd 
data-materiaal waarin wijzigingen binnen kaartbeelden 
aangebracht dienen te worden; deze wijzigingen worden primair 
eveneens via inlezing op een grafisch tablet aangereikt en 
vervolgens door een daarvoor ontwikkeld programma 
verwerkt, met een bijgewerkt databestand als resultaat. Aan 
een dergelijke methodiek bestaat grote behoefte bij zowel 
gemeenten als provincies, waar voortdurend 
aan wijzigingen onderhevige bestemmingsplannen in het geding 
zijn. Om op dit vlak een onderzoeksbijdrage te kunnen leveren 
is de beschikbaarheid van een groot en kwalitatief 
hoogwaardig grafisch tablet noodzakelijk; vanwege de Grote 
hoeveelheden data die van het digitaliseren het resultaat 
zijn, is een stand-alone opslagmedium eveneens 
nodig; daarbij kan t.z.t. aan een mikrokomputer gedacht 
worden die aangesloten is op een mainframe (THE) netwerk, 
doch voorzien is van een harde-schijf eenheid. 
Hoewel daar in ander verband een eerste aanzet voor gemaakt 
is, zal in de vierde op korte termijn aan het beheers- en 
management vraagstuk in het kader van de stadsverniewing, in het 
bijzonder dat gedeelte waar rekonstruktie in het geding is, 
onderzoek gewijd worden dat gericht is op zgn. financiele 
decision support. Het gaat hier zowel om de aanleg als de 
verwerking van invulstaten waarin de kwaliteit van objekten 
in stadsvernieuwingsgebieden aan de orde is. Tevens zal 
expliciet aandacht besteed worden aan een geautomatiseerde 
vaststelling van de financiele offers die met een eventuele 
renovatie van een objekt gepaard gaan. Qua 
komputer-apparatuur zijn hier vooral mikrokomputers van 
belang, aangezien dat de apparaten zullen zijn die bij 
gemeenten in het kader van hun komende automatisering 
aangeschaft zullen worden. 
Een viifde onderzoeksrichting mikt op de 
vastlegging en verwerking van onroerend goed gegevens op 
gemeentelijke niveau. In het bijzonder wordt hier gedacht aan 
informatiesystemen die betrekking hebben op de aktiviteiten 
ten behoeve van de onroerend goed belastingen die in elke 
gemeente worden uitgevoerd en waarbij een schat aan 
informatie wordt vastgelegd en slechts zeer summier wordt 
aangewend (namelijk aIleen om de onroerend goed belasting per 
kadastraal perceel uit te rekenen>. Deze geo-informatie 
behoeft binaire vastlegging en verwerking. Onder andere kan 
dit betekenis hebben voor de grootschalige basiskaart waaraan 
vele gemeenten meewerken. Voor deze onderzoeksaktiviteiten 
zijn de aanwezigheid van grafisch tablet en plotter 
onontbeerlijk. 
Ten zesde kan het onderzoek genoemd worden met betrekking 
tot management aangelegenheden in de hoedanigheid van 
organisatorische omstandigheden. Onder andere gaat het hier 
om onderzoek naar de mogelijkheden van en de omstandigheden 
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waaronder implementatie van een automatiseringsprogramma in 
een planners-environment kan plaatsvinden. Hoewel om dit type 
onderzoek in een ander verband dan het THE c.q. vakgroep 
gevraagd is, lijkt ook aandacht voor dergelijk 
onderzoek in vakgroepsverband reeel. 
Tenslotte noemen we het onderzoek dat de ontwikkelingen.van 
een nieuwe vorm van exploitatierekening ten behoeve van ruimtelijke 
plannen beoogt. In de hier bedoelde kosten en 
baten verwerking dient ook eerl bestaande ruimtelijke situatie 
in termen van planvorming geevalueerd te kunnen worden. 
Daarbij gaat het niet aIleen om puur kosten en baten, maar 
ook om een wisselwerking tussen exploitatierekening en 
stedebouwkundig of ruimtelijk plan-antwerp. Een uitwerking 
tot op het driedimensionale niveau valt in dit verband te 
overwegen. 
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3. Op weg naar een laboratorium-situatie 

Alvorens op de benodigde komputer apparatuur voer een 
dergelijk onderzoeksprogramma in te gaan, zijn een drietal 
opmerkingen nodig. 
Ten eerste staan de overdenkingen die hierna verwoord worden 
los van het automatiseringsdprogramma dat op de hegeschool is 
goedgekeurd en opgestart. Cit houdt in dat wij het plaatsen 
van terminals in de vorm van mikrokomputers op de werkplekken 
van nagenoeg aIle leden van de THE-gemeenschap als een 
autonoom en beslist noodzakelijk proces beschouwen. 
In de tweede plaats wordt een min of meer zelfstandig 
wlaboratorium beoogd. Hoewel hier aspekten op het vlak van 
het onderwijs in het geding zijn~ gaat het met name om een op 
het onderzoek gerichte laboratorium-situatie. Dit wordt 
noodzakelijk geacht teneinde voor de langere termijn over een 
hoogwaardig apparaten-park te beschikken die de uitvoering van 
het aangegeven onderzoeksprogramma enigermate garandeert. 
Als derde dient er op gewezen te worden dat het beslist gaat 
om een onderzoeks-Iaboratorium op vakgroep-niveau en niet 
verward dient te worden met een komputer-service bureau op 
Afdelings-niveau.In die zin is dit laboratorium goed te 
vergelijken met de op de Afdeling Bouwkunde bestaande CAD 
groep, die voornamelijk voor de ontwerp-gerichte 
onderdelen van deze Afdeling funktioneert. 

Voor het lopende onderzoek en het nieuw te entameren 
onderzoek zoals dat in het voorgaande beschreven is,zal 
ernaar gestreefd dienen te worden dat de volgende apparatuur 
in (voor) het beoogde laboratorium ter beschikking staat: 
1. meerdere aansluitingen op het mainframe netwerk ten behoeve 
van terminals maar bij voorkeur ten behoeve van 
mikrokomputers. Dit laatste betekent dat lokaal enige 
intelligentie aanwezig is waardoor de afhankelijkheid van het 
mainframe minder is. Dit heeft het voordeel dat lokaal 
gewerkt kan worden als niet beslist via het mainframe gewerkt 
moet worden, hetgeen in termen van responstijd erg 
belangrijk I(an zijn. Maar bovenal is de beschikbaarheid 
van mikrokomputers tot voordeel emdat dan storingen 
in het mainframe als het ware "gepasseerd" kunnen worden. 
2. een eenvoudige printer (met volledige karakterset). 
3. een dokument printer. 
4. een groot, fijnmazig, goed geoutilleerd 
grafisch tablet met een programmeerbare muis met meerdere 
funktietoetsen. 
5. een klein grafisch tablet voor eenvoudige digitaliseer 
werkzaamheden. 
6. een klein digitaliseerblad om te gebruiken als 
menu-kaart met voor-geprogrammeerde funkties. 
7. een eenvoudig tekenbeeldscherm ten behoeve van de 
dig1taliserings werkzaamheden zeals die van het type 
Tektronix uit de serie 4012-4016. 
8. een kleurentekenbeeldscherm voor het grafisch werk waarbij 
met kleuren gewerl(t wordt; ook hier wordt aan een Tektronix 
4115B gedacht. 
9. een (polaroid) fotografische hard copy unit met hoge 
resolutie voor het kopieren van de informatie van de tekenbeeldschermen. 
10. een kleine kleurenplotter. Deze apparatuur dient 
tevens geschikt te zijn v~~r het produceren van sheets voor 
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overhead projektoren. 
11. een eenvoudige brede drumplotter van het type Calcomp of 
Benson. 
12. een elektrostatische kleuren-plotter die breed papier kan 
verwerken; deze plotter dient bij voorkeur van het type Versatek 
te zijn. 
13. een harde schijf eenheid voer on-line opslag van (met name 
gedigitaliseerde) data, bij voorkeur gekoppeld aan de 

aanwezige mikrekemputers. 
14. een grafisch beeldscherm waarop hoog interaktief gewerkt 
kan worden. 
15. een remote sensing data verwerkingseenheid van het type 
Dipix. 
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4. Enkele kanttekeningen bij de financiele implikaties 

De in het voorgaande genoemde apparatuur impliceert voor de 
Vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke Organisatie in feite een 
eerste grootschalige investering in het kader van de 
kapitaalsdienst. Tot op heden heeft deze vakgroep weinig in de 
kapitaalsdienst aangeschaft doordat het in hoofdzaak gebruik 
maakte van pen en papier en daarnaast in de gewone dienst 
kosten voor reizen en dergelijke uitgaf. De aanschaf van 
apparatuur, in het bijzonder komputer-apparatuur, is in deze 
voor de vakgroep dus een noviteit. Het noemen van de bedragen 
die met de aanschaf van die apparatuur gepaard gaan, gebeurt 
dan ook met enige terughoudendheid omdat wij niet zo 
vertrouwd zijn met zulke Grote bedragen. 

De hierna te noemen bedragen zijn schattingen (exkl. BTW) en 
gaan uit van een oordeelkundig inkoopbeleid; niet inbegrepen 
zijn hulpstukken~ bedradingen, modems, e.d. 
De prijzen hebben steeds betrekking op een enkel exemplaar: 

1. mikrokomputer met dubbel floppystation: fl.12000,--
2. printer: 3000,--
3. dokument printer: 3000,--
4. Tektronix tekenbeeldscherm zoals die van 

de typen Tektronix 4012-4016: 60000,--
5. Tektronix kleurentekenbeeldscherm: 150000,--
6. grafisch tablet Groot formaat 
7. grafisch tablet klein formaat 

8. digitaliseerblad: 
9. hard copy unit Tektronix: 

10. kleine kleurenplotter: 
11. drumplotter: 

(Calcomp): 
(A4-A3): 

1? elektrostatische kleurenplotter: 
13. harde schijf eenheid: 
14. kleurenbeeldscherm (hoog interaktief): 
15. remote sensing data Dipix-system: 
16. polaroid hard copy foto unit voor 

tekenbeeldscherm reprodukties: 

30000,--
3000,--

3500,--
25000,--
8500,--

100000,--
250000,--

10000,--
150000,--
250000,--

4000,--

Uiteraard zijn deze prlJzen onder voorbehoud. Aangezien het 
hier om aen programma voor de langere termijn gaat, zullen 
een aantal apparaten op moment van aanschaf beduidend 
goedkoper kunnen blijken te zijn. Vooralsnog zal van deze 
prijsstelling uitgegaan moeten worden. 
Veor een deel van de vermelde apparatuur is hoogwaardige 
applikatie-software en systeem software ontwikkeld en te 
keop; voor een ander deel moet die software nog ontwikkeld 
worden. Uit efficiency overwegingen kan een deel van de reeds 
ontwikkelde software beter gekocht worden dan op de THE c.q. 
de Afdeling der Bouwkunde te worden ontwikkeld. 
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5. Een interafdelings-werkgroep als samenwerkingsverband 

Gelet op de aard der werkzaamheden die besloten zitten in de 
voorgenomen onderzoek voor de komende jaren is 
een samenwerkingsverband met een of meer medewerkers van het 
Rekencentrum te overwegen. Dit is zowel plausibel wat 
betreft de ontwil~keling van programmatuur als wat 
betreft de indringende klaim die gelegd wordt op de 
benodigde apparatuur. Een dergelijk 
samenwerkingsverband kan ertoe leiden dat meer efficient en 
meer effektief de beoogde hardware en software ontwikkeling 
tot stand komt en toegepast wordt; ook de beschikbaarheid van 
software v~~r meer algemene of andere applikaties kan onder 
die omstandigheden beter bevorderd en gegarandeerd worden. 
Dit samenwerkingsverband zou ingepast kunnen worden in het 
kader van de totstandkoming van 2gn. 
interafdelings-werkgroepen ex Wet op het Wetenschappelijk 
Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek 1984. 
Op dit punt vindt op het ogenblik overleg plaats met enkele 
medewerkers van het Rekencentrum. Een probleem in dit verband 
is de onduidelijkheid in hoeverre de dienstverlenende eenheid 
die het Rekencentrum in principe is~ zgn. interafdelings 
relaties kan aangaan; m.a.w. kan het Rekencentrum als een 
afdeling in de zin van die wet beschouwd worden. 
Primair is in dit verband van belang dat op een of andere 
manier een nauwe samenwerking met een of meer personen van het 
Rekencentrum wordt gerealiseerd. 
De vorm van een interafdelingswerkgroep heeft bovenal 
financiele voordelen. 
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6. Slot 

Een streven naar een min of meer zelfstandig onderzoeks
laboratorium roept mogelijk bij degeen die 
er kennis van nemen onwillekeurig de vraag op van moet dat nu 
zo nodig. Spreekt hier 'hoogmoedswaanzin' uit of is sprake van 
bikkelharde realiteit. 
Dat wij van het laatste overtuigd zijn, hoeft stellig geen 
betoog. Het is m.i. de enige manier om 
doelbewust en doelgericht uitdrukking te geven ontwikkelings 
potenties die in het aangegeven onderzoek aanwezig zijn en 
opgepakt dienen te worden, willen wij niet tot een 
amateuristisch niveau vervallen. 

Een deel van het hiervoor aangegeven onderzoek sluit aan op 
opgestart en te entameren kontrakt-research. 
Ook het gezamenlijk gebruik van apparatuur en programmatuur 
in de richting van bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde en 
eventueel Elektrotechniek kan tot de gunstige uitvloeisels 
behoren. 
Het laboratorium zal zowel voor onderwijs als onderzoek 
dienst kunnen doen. Aan het gebruik ervan door studenten, 
mede gelet op de tweede fase van de Twee Fasen Struktuur, 
dient daarbij in het bijzonder gedacht te worden. Dit geldt 
ook voor de inschakeling van student-assistenten in het 
kader van het onderzoekszwaartepunt en/of een eventuele 
interafdelingswerkgroep als gememoreerd. Tenslotte kan in dit 
verband nog gedacht worden aan studenten die buiten de praktika 
en kolleges om, zgn. loslopende studenten in vrije tijd, via 
deze aanpak faciliteiten zouden kunnen krijgen. 


	Voorblad
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6

