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Voorwoord
Onderstaand treft u het Informatie- en ICT-plan UT 2008-2010 aan. Het plan geeft richting en
inhoud aan de verdere ontwikkeling van het Informatie- en ICT-beleid van de UT. Voor een deel
bevat het de explicitering en verduidelijking van de ontwikkelingen die al zijn ingezet. De
explicitering geeft de UT het referentiepunt dat tot op heden ontbrak. Hiermee kunnen de
plannen en projecten voor de komende jaren worden geselecteerd en beoordeeld.
Het plan is afgestemd op de strategische keuzen uit het vigerende Instellingsplan, de
Bestuurlijke agenda, de Beleidsnota’s voor Onderwijs en Onderzoek en het Reorganisatieplan
Moderne en Efficiënte Bedrijfsvoering van de UT. De vertaling van deze keuzen naar het
Informatie- en ICT-plan is aangevuld met constateringen van ICT-trends en -ontwikkelingen
elders in de maatschappij. Een consultatieversie van dit plan, tot stand gebracht met behulp van
KPMG IT Advisory, is onder andere besproken met de houders van instellingssystemen,
directeuren bedrijfsvoering faculteiten, ICT Servicecentrum, een aantal
hoogleraren/onderzoekers en de Student Union. De opmerkingen hebben bijgedragen aan het
onderliggende plan, dat nu op het bestuurlijke niveau van de UT wordt ingebracht ter
vaststelling. De belangrijkste uitdaging in de komende jaren is de totstandbrenging van een
geïntegreerde en efficiënte informatie- en ICT-voorziening voor het primaire en secundaire
proces van de UT.
Het plan richt zijn blik op de periode 2008-2010. Aan het eind van die periode zet de UT de
RoUTe’14 in met een nieuw Instellingsplan. Synchroon daarmee zal het Informatie- en ICT-plan
worden herijkt op de nieuwe strategische keuzen.

Juli 2008,
Sir Bakx,
Universitaire Informatiemanager.
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Management samenvatting
Het Informatie- en ICT-plan UT 2008-2010 is opgesteld, uitgaande van de verschillende beleidsplannen van de UT voor de periode tot 2010 en naar aanleiding van consultaties met stakeholders binnen de UT over het gewenste Informatie- en ICT-beleid van de UT.
Met het Informatie- en ICT-plan kiest de UT de positie van
§ ‘innovator’ voor de toepassing van ICT in modern academisch onderwijs en onderzoek van
internationale faam
§ ‘early adopter’ van moderne informatie- en communicatietechnologie in bedrijfsprocessen,
diensten en administraties
§ ‘integrator’ voor een samenhangend aanbod aan de UT gemeenschap van innovatieve en
moderne ICT-toepassingen
De prioriteiten worden in het plan voor 2008-2010 gelegd bij
§ een service-georiënteerde architectuur,
§ het herstructureren en professionaliseren van het huidige applicatielandschap en
§ het verder inrichten en professionaliseren van de gehele ICT-functie.
Deze prioriteiten worden in het plan verder uitgewerkt.
Als belangrijkste doelstellingen voor de Informatie- en ICT-strategie zijn gesteld:
§ een hernieuwd inrichten van instellingsinformatiesystemen van de UT conform een
servicegeoriënteerde architectuur op basis van (meer) gestandaardiseerde
bedrijfsprocessen
§ een digitale leer- en werkomgeving (DLWO), die geïntegreerd is en afgestemd op modern
academisch onderwijs en die een federatieve opzet krijgt ten behoeve van
instellingsoverstijgend onderwijs volgen en geven in vooral de 3TU Graduate School
§ een versterking van de ICT-ondersteuning voor de kwaliteitszorg onderwijs en accreditatie
van opleidingen
§ een verbetering van de kwaliteit en volledigheid van managementinformatie voor het
onderzoek
§ een open toegankelijkheid en presentatie van wetenschappelijke resultaten van de UT;
§ het versterken van de tijdigheid en relevantie van managementinformatie op alle
managementniveaus
§ het digitaliseren van bedrijfsprocessen met work-flow tools
§ het inrichten van een gemeenschappelijke en gestandaardiseerde werkplekondersteuning
op UT-niveau
§ het concentreren, consolideren en virtualiseren van servers en serverbeheer in de twee
universitaire ICT-ruimtes
§ het gemeenschappelijk inkopen van ICT-hardware en –software op UT-niveau en waar
mogelijk in 3TU- of SURF-verband
§ het professionaliseren van de informatiebeveiliging in het kader van risicomanagement
Deze doelstellingen en ambities zijn in dit plan vertaald naar een programma-/projectenportfolio
voor de komende periode inclusief prioriteitstelling en toewijzing van een projecteigenaar.
Met het plan wordt vooruitgelopen op het UT-traject RoUTe’14, dat gaat leiden tot een nieuw
Instellingsplan 2009-2014. In het Informatie- en ICT-plan 2008-2010 zijn ontwikkelingen
verwerkt die lopen binnen de bestaande beleidskaders van de UT en is waar mogelijk
vooruitgelopen op RoUTe’14. Vanzelfsprekend wordt het onderhavige plan herzien als de
conclusies van RoUTe’14 zijn uitgekristalliseerd.
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1.

Inleiding
Dit document is de uitwerking van het Informatie- en ICT-plan voor de Universiteit Twente (UT)
voor de periode 2008-2010.
Het Informatie- en ICT-plan UT 2008-2010 is specifiek gericht op
§ het versterken van het strategische beleid van de UT
§ een daarmee in overeenstemming zijnde inrichting van de digitale informatievoorziening en
ICT-faciliteiten
§ met speciale aandacht voor een moderne en efficiënte bedrijfsvoering, waarin met ICT wordt
bijgedragen aan efficiënte en op elkaar afgestemde bedrijfsprocessen, onder andere door
het toepassen van architecturen en standaarden
Het Informatie- en ICT-plan 2008-2010 heeft daarom tot doel:
§ het formuleren van het informatie- en ICT-beleid passend bij en afgestemd op de ambities
en doelstellingen van de UT
§ het vertalen van de UT ambities en doelstellingen naar uitgangspunten en consequenties
voor de digitale informatievoorziening en ICT-facilteiten
§ het inzichtelijk maken van de huidige status van de informatievoorziening en ICT-facilitering
binnen de UT
§ het inzicht geven in de benodigde projecten voor de realisatie van de informatie- en ICTstrategie
In 2009 wordt door de UT via RoUTe’141 een nieuw instellingsplan vastgesteld. Aan de hand
van dit instellingsplan zal ook een nieuw informatie- en ICT-plan worden opgesteld.

1.1 Positionering informatiemanagement
Informatiemanagement heeft binnen de UT de taak om zodanig regie te voeren op ICTinnovatie en -beheer dat daarmee de bestaande en nieuwe strategieën en de ambities van de
UT voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering effectief en efficiënt worden ondersteund. Een
verdere positionering en professionalisering van het informatiemanagement heeft tot doel deze
regiefunctie te versterken.
Voor de afbakening van informatiemanagement maakt dit plan gebruik van het onderstaande
Amsterdamse Informatiemanagement Model (AIM-model).2

1
2

De route naar het nieuwe instellingsplan 2009-2014 van de Universiteit Twente
Een resultaat van Primavera, het Onderzoeksprogramma informatiemanagement van de Universiteit van Amsterdam
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Het gekozen model geeft (met grijze vlakken) aan dat informatiemanagement het strategisch en
tactisch kader schept voor de informatievoorziening en ICT-facilitering, uitgaande van de
organisatiestrategie (business-alignment) en rekening houdend met de ICT-mogelijkheden van
deze tijd.
Enerzijds vertaalt informatiemanagement de organisatiedoelen naar inzet van informatievoorziening en ICT-faciliteiten. Anderzijds brengt informatiemanagement nieuwe mogelijkheden
met ICT in zicht voor de organisatie, zodat het gebruikt kan worden voor het realiseren en/of
bijstellen van haar doelen en ambities. Vanuit de informatie- en ICT-strategie wordt dit vertaald
naar kaders (standaarden, uitgangspunten en principes). Deze kaders worden weergegeven in
een architectuur en planning op het gebied van informatie en ICT
De operationele ICT services voor de vereiste informatievoorziening en faciliteiten worden door
het ICT Servicecentrum (ICTS) aan de ‘business’ (onderwijs en onderzoek) geleverd als
integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Deze diensten aan eindgebruikers sluiten met het
kader van informatiemanagement goed aan op de gestelde ambities en doelen van de
organisatie(eenheden) en veranderingen daarin.

1.2 Totstandkoming van het Informatie- en ICT-plan 2008-2010
Het informatie- en ICT-plan is gebaseerd op de verschillende (beleids)plannen die binnen de UT
voor de periode tot 2010 zijn opgesteld. Hierbij gaat het onder meer om:
§ Instellingsplan 2005-2010
§ Bestuurlijke agenda 2006-2007
§ Nota Onderwijsbeleid 2006-2010
§ Nota Onderzoekbeleid 2006-2010
§ Reorganisatieplan Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering
Vanuit de gestelde ambities en doelstellingen op het gebied van onderwijs, onderzoek en
bedrijfsvoering is gekeken naar de huidige situatie van de informatievoorziening binnen de UT.
Op basis hiervan is de informatie- en ICT-strategie van de UT voor de periode 2008-2010
geformuleerd. Hierbij is ook gekeken naar de voor de UT relevante trends en ontwikkelingen op
het gebied van ICT.
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Beleidsuitgangspunten en –principes zijn geformuleerd die kaderstellend zijn voor de
ontwikkeling van de noodzakelijke architecturen en ICT-toepassingen. Tot slot zijn projecten
gedefinieerd die noodzakelijk zijn voor de realisatie van de informatie- en ICT-strategie tot 2010.

1.3 Opbouw Informatie- en ICT-plan 2008-2010
Het Informatie- en ICT-plan 2008-2010 is dan ook als volgt opgebouwd:
§ Hoofdstuk 1 beschrijft het doel, bereik, positionering en opbouw van het informatieplan
§ Hoofdstuk 2 beschrijft het Informatiebeleid UT 2008-2010, gebaseerd op de
organisatiestrategie van UT en uitgewerkt in beleidsuitgangspunten en –principes 3
§ Hoofdstuk 3 beschrijft in een omgevingsanalyse de voor het onderhavige plan relevante
ambities en doelstellingen van de UT en relevante externe trends en ontwikkelingen
§ Hoofdstuk 4 beschrijft globaal de huidige situatie van ICT-inzet binnen de UT, als
uitgangspunt (IST) voor de richting die met het Informatiebeleid UT 2008-2010 (SOLL) wordt
aangegeven
§ Hoofdstuk 5 tot slot beschrijft de noodzakelijke (portfolio van) projecten om het
informatiebeleid succesvol te realiseren (van IST naar SOLL)

3

hoewel een andere volgorde van hoofdstukken denkbaar is, wordt voor de leesbaarheid in deze nota begonnen met
het aangeven van het nieuwe beleid, om in volgende hoofdstukken de omgevingsanalyse en huidige situatie te
beschrijven waarop het nieuwe beleid is gestoeld
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2.

Informatie- en ICT-beleid UT 2008-2010
Dit hoofdstuk werkt het informatie- en ICT-beleid van de UT voor de periode 2008-2010 nader
uit. Het beleid onderkent een aantal domeinen waaraan de digitale informatievoorziening en
ICT-facilitering een belangrijke bijdrage kan en moet leveren. Per domein zijn doelstellingen
geformuleerd over wat de UT met zijn Informatie- en ICT-strategie wil bereiken en hoe de UT
dat wil realiseren. Dit is ook vertaald naar beleidsuitgangspunten en -principes.

2.1 Informatie- en ICT-beleid van de UT
De UT formuleert dit beleid tot 2010 in hoofdlijn als volgt:
De UT is een ondernemende research universiteit met de focus op technologische
ontwikkelingen in de kennissamenleving. Als belangrijkste uitgangspunt is daarbij gekozen
voor een ondernemende en innovatieve benadering. Hierbij hoort een hoogwaardige ICT.
De UT streeft ernaar om met behulp van ICT optimale ondersteuning te bieden voor de
domeinen Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering. Daarmee richt de UT zich op de
instellingsdoelen en –resultaten. De ICT-ondersteuning is verder kostenefficiënt,
gestandaardiseerd, afgestemd op de gebruiker, geïntegreerd, transparant, veilig, adaptief en
betrouwbaar.
Bij de invulling van de informatievoorziening en ICT kiest de UT voor een positie als:
§ ‘innovator’ voor de toepassing van ICT in modern academisch onderwijs en onderzoek
van internationale faam
§ ‘early adopter’ van moderne informatie- en communicatietechnologie in
bedrijfsprocessen, diensten en administraties
§ ‘integrator’ voor een samenhangend aanbod aan de UT gemeenschap van innovatieve
en moderne ICT-toepassingen
Het belang van ICT neemt voor de UT steeds verder toe doordat de primaire processen
(onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie) en de daarbij behorende ondersteunende
processen (bedrijfsvoering) steeds afhankelijker worden van en verweven zijn met de ICTvoorzieningen. De ICT-dienstverlening dient daarom vooral vraaggestuurd te zijn in plaats van
aanbodgestuurd. Dit vereist een duidelijke aansturende organisatie waarin de vraagsturing is
vertaald in de informatie- en ICT-services.

2.2 Informatie- en ICT-strategie van de UT
De Informatie- en ICT-strategie is voor de periode tot 2010 vooral gericht op
§ een service-georiënteerde architectuur,
§ het herstructureren en professionaliseren van het huidige applicatielandschap en
§ het verder inrichten en professionaliseren van de gehele ICT-functie.
In het licht van de kwalitatief hoogwaardige ICT-voorzieningen en optimale ICT-ondersteuning
richt de strategie zich vooral op:
§ het realiseren van moderne ICT-faciliteiten voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering,
met als kenmerken:
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- klantgericht
- gepersonaliseerd
- geïntegreerd
- interactief
- efficiënt door standaardisatie
- tijdig en tijd-, plaats-, kanaalonafhankelijk
§ het creëren van het kader voor een meer geïntegreerde en vraaggestuurde
informatievoorziening t.b.v. de primaire en ondersteunende processen
§ het ontwikkelen, invoeren en continu verbeteren van informatiemanagement
§ het proactief participeren in de ontwikkelingen, strategieën en architecturen die in 3TU- en in
SURF-verband worden opgezet en ingezet
Deze punten worden in onderstaande paragrafen verder uitgewerkt.

2.2.1 Servicegeoriënteerde architectuur als basis
De UT gaat gebruik maken van een servicegeoriënteerde informatie- en ICT-architectuur
(service oriented architecture, SOA) om aan bestaande behoeften efficiënter te kunnen voldoen
en veranderende behoeften beter op te kunnen vangen. In lijn met het AIM-model gaat de
methodiek uit van welgedefinieerde onderwijs-, onderzoek- of bedrijfsvoerend processen
(business kolom). Om die te ondersteunen worden functioneel beschreven applicatie- en dataservices onderscheiden. Deze functionele services worden ingevuld met inzet van de
bestaande en nieuw aan te schaffen applicaties. Uitgangspunt is dat gelijke services
(applicatiecomponenten) zo nodig voor meerdere processen worden ingezet. Hierdoor ontstaat
een overkoepelende architectuur waarin dubbeling van functionaliteit en onnodige complexiteit
wordt bestreden en de voorzieningen goed geïntegreerd worden aangeboden. Bovendien is
met aanpassing of vervanging van (deel)services in een optimale architectuur flexibeler en
efficiënter in te spelen op veranderende behoeften.
Belangrijke randvoorwaarden voor het toepassen van een servicegeoriënteerde architectuur
zijn procesgericht werken, standaardisatie van gegevens en informatiebeveiliging. De UT heeft
met de andere Technische Universiteiten er voor gekozen deze aanpak in 3TU-verband
gezamenlijk toe te passen en aansluiting te zoeken bij de andere Nederlandse
Universiteiten/Hogescholen in SURF-verband.

2.2.2 Informatievoorziening (applicatielandschap) geherstructureerd
Een optimaal geïntegreerde geautomatiseerde informatievoorziening vormt voor de komende
periode tot 2010 een speerpunt. Voor het onderwijsproces zullen daarom student informatie
systeem, studie inschrijving (studielink), elektronische leeromgeving, digitale toets faciliteiten,
plagiaat detectie, roosterprogramma, digitale bibliotheek, corporate website en algemene ICTdiensten zich als één geïntegreerd geheel moeten presenteren aan de eindgebruikers. Ook
geavanceerde multi-mediale faciliteiten en communicatievoorzieningen zullen hierin
geïntegreerd worden.
De Houders van de Instellingssystemen spelen hierbij een cruciale rol. Zij bewegen zich in de
‘business’-kolom van het AIM-model. Uitgaande van de instellingsstrategie en de behoeften van
de primaire processen voeren zij de coördinatie over de inrichting van de (gestandaardiseerde)
bedrijfsvoerende processen en leiden daaruit de functionele vereisten af voor de inrichting van
de instellingsinformatiesystemen. Daarnaast dragen zij zorg voor een enkelvoudige en
consistente registratie van betrouwbare gegevens die welgedefinieerd, tijdig en volledig
ingevoerd worden. Daarbij wordt overmatige detail-informatie vermeden. Dit alles binnen de
kaders en uitgangspunten die vastgelegd zijn in de informatie- en ICT-architectuur en -planning.
In de ontworpen architectuur worden gegevens eenduidig opgeslagen in bronbestanden.
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Bij de inrichting van de informatiesystemen zullen de eindgebruikers meer proactief betrokken
worden. Ter bestrijding van ‘klein bureaucratisch leed’ op de werkvloer worden enerzijds de
gebruikersinterfaces bij de echte eindgebruiker op gebruikersvriendelijkheid getoetst en zo
nodig aangepast, anderzijds worden relevante rapportages vooral ook aan de eindgebruiker
gebruikersvriendelijk beschikbaar gesteld zodat ook zij ‘er wat voor terug krijgen’.
Verder wordt de digitale toegang tot de informatie op de persoon toegesneden
(gepersonaliseerd) verleend, ook tijd- en plaatsonafhankelijk en via meerdere kanalen. De
integratie van de informatievoorziening wordt aangevuld met mogelijkheden van interactie en
community ondersteuning. Dit stelt onder andere de student en medewerker in staat zijn
informatieomgeving te optimaliseren naar persoonlijke behoeften.
Tot slot speelt informatiebeveiliging bij het herstructureren van het informatielandschap een
belangrijke rol. De steeds groeiende afhankelijkheid van de primaire en secundaire processen
van ICT vraagt steeds indringender de waarborging van de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid
en betrouwbaarheid van informatie. Er zal voor deze beveiliging een hernieuwde afweging
plaatsvinden van noodzakelijke beveiligingsniveau’s, benodigde beheersinspanning,
aanvaardbaar gebruikersongemak en effectieve handhaafbaarheid.

2.2.3 ICT-functie verder geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd
De uitvoering van het strategische en tactische informatie- en ICT-beleid is belegd bij het ICT
Servicecentrum (ICTS). Dit wil zeggen dat ICTS onder beleidsregie en -coördinatie van het
informatiemanagement de inrichting van de ICT-dienstverlening realiseert, exploiteert en
beheert. De inrichting en besturing gebeuren vanuit het informatiebeleid en de ICT-strategie,
waarbij de universitaire informatiemanager als programmamanager toeziet op de besteding van
de budgetten en marktconformiteit van kosten als het gaat om de realisatie van het beleid en de
strategie.
Belangrijk daarbij is een herkenbare en meer betrokken rol van de organisatie. De rol van ICTS
daarbij is die van meedenkende dienstverlener en opdrachtnemer voor de operationele
informatievoorziening en ICT-facilitering. Een verdere professionalisering van de gehele ICTfunctie van de UT is hierop gericht.
Aandachtsgebieden voor de verdere professionalisering van de ICT-functie zijn dan ook onder
meer:
§ Het verder opzetten en inrichten van informatiemanagement (vraagsturing). Onderdeel
hiervan is het operationaliseren en op elkaar afstemmen van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden en de overleg- en communicatiestructuren. Uiteindelijk dient de
organisatie de ICT-voorzieningen te (leren) sturen
§ Het verbeteren van (de organisatie van) het functioneel beheer van en de afstemming met
de eindgebruikers van de instellingssystemen. Door het goed inrichten van het functioneel
beheer kan een ‘natuurlijke’ koppeling worden gelegd tussen ICT-vraag en ICT-aanbod
§ Het standaardiseren en uniformeren van de ICT-facilitering. Denk bijvoorbeeld aan
operationele beheerprocessen zoals configuratie-, incidenten-, probleem- en
wijzigingsbeheer evenals tactische beheerprocessen zoals financieel, dienstniveau- en
capaciteitsbeheer

Informatie- en ICT-plan UT 2008-2010

SECR/IM/08/0009/bkx

-9-

Definitieve versie

2.3 Informatie- en ICT-doelstellingen
Voor de verschillende domeinen zijn de komende periode de belangrijkste doelstellingen als
volgt.
Onderwijs
In het licht van modern en profilerend academisch onderwijs is een door ICT-voorzieningen
ondersteunde leer- en werkomgeving cruciaal. Deze Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO)
kenmerkt zich door student vraagsturing, heterogene groepen, flexibele leerwegen,
meervoudige werkvormen, werken in wisselende communities en afstandsonderwijs binnen
blended learning4.
Digitale hulpmiddelen als digitale toetsfaciliteiten, plagiaatdetectie en natuurlijk ook algemene
voorzieningen als e-mail, e-agenda en serverdiskruimte, maken onderdeel uit van de DLWO.
Ook de Digitale Bibliotheek is er een belangrijk onderdeel van. De DLWO wordt gecompleteerd
met geavanceerde (multi-mediale) faciliteiten voor de samenwerking tussen studenten,
docenten en onderzoeker in verschillende communities, voor het op video opnemen van
colleges en het geven van colleges/lezingen op afstand, voor het werken in
jaargroepen/projectgroepen vanuit verschillende locaties, voor het toegankelijk maken van
virtual reality demonstratie omgevingen, en andere next-generation faciliteiten.
Het is van belang dat deze omgeving zich geïntegreerd, interactief en gepersonaliseerd
presenteert aan studenten, docenten, studiebegeleiders en onderwijsmanagers. Dit betekent
dat de (bestaande) doelgroepen portals voor deze integratie worden verbeterd en verenigd.
Studenten krijgen hierdoor vanuit een eigen verantwoordelijkheid voor hun studie ook meer grip
op de eigen gegevens en specifieke diensten. De omgeving dient studenten tevens de
mogelijkheid te bieden om deze in te zetten voor extracurriculaire (onderwijs)activiteiten als
arbeidsoriëntatie, stages en opdrachten.
De nieuwe DLWO vormt tevens een integraal onderdeel van de Federatieve DLWO in 3TUverband, waardoor het instellingsoverstijgende studeren en doceren optimaal wordt
ondersteund.
De UT zal een standpunt gaan innemen over het open op het internet beschikbaar stellen van
digitaal onderwijsmateriaal: zogenaamde open courseware. Bepaalde doelgroepen kunnen
wellicht aanvullend benaderd en aan de UT gebonden worden door daarvoor relevant en
kwalitatief geschikt onderwijs- en voorlichtingsmateriaal algemeen toegankelijk te maken.
Kwaliteitszorg binnen het onderwijs en accreditatie van opleidingen zijn van levensbelang voor
het excellente academische onderwijs dat de UT in haar missie formuleert. De optimale
beheersing van die kwaliteit vraagt om digitale ‘dashboards’ van noodzakelijke managementinformatie op alle niveaus. De benodigde faciliteiten hiervoor worden sterk verbeterd.
Een belangrijk onderdeel van de ‘dashboards’ zijn de resultaten van vakevaluaties bij
studenten. Op gemeenschappelijke onderdelen en rapportages van deze evaluaties zullen
gemeenschappelijke en efficiënte ICT-hulpmiddelen worden ingezet, bijvoorbeeld bij het digitaal
afnemen en/of verwerken van enquêtes en het genereren van rapportages daarover.
Mede toegespitst op de accreditaties zal met een gemeenschappelijk, modern document
management systeem de beheersing van de relevante documenten verder worden
geoptimaliseerd.
4

Onder ‘blended learning’ wordt het onderwijsmodel verstaan waarin de balans gezocht wordt tussen contactonderwijs
en afstandonderwijs.
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Verder zal de UT het PC-zalen/Laptop beleid voor onderwijs herijken, gericht op een meer
gemeenschappelijke en efficiënte ICT-facilitering en ruimtegebruik, om zodoende de
beschikbaarheid van algemene en specifieke werkplekomgevingen (vast en mobiel) voor
studenten te optimaliseren.
Onderzoek
Voor de werkomgeving van de onderzoeker wordt de zoektocht voortgezet naar optimalisatie
met ICT. Daartoe neemt de UT deel in landelijke projecten als SURFshare. De focus ligt daarbij
op de geïntegreerde ondersteuning van productie, communicatie en open toegankelijkheid van
wetenschappelijke (tussen)resultaten van de UT.
De UT zal de komende periode met inzet van webtechnologie werken aan shared-workspaces
voor internationale samenwerking van onderzoeksgroepen. Daarbij wordt ook aandacht
besteed aan het ondersteunen van het (digitaal) zoeken en vinden van wetenschappelijke
informatie.
De steeds indringender informatiebehoefte en verantwoordingsplicht over onderzoeksprestaties,
vooral naar de subsidiegevers, vraagt om een daarop toegesneden managementinformatievoorziening. Deze informatievoorziening moet een gedisciplineerde, volledige en
juiste invoer en opslag van wetenschappelijke publicaties en metadata daarover garanderen.
De invoer van de metadata over de publicatie zal voor een belangrijk deel door de onderzoeker
zelf of onder zijn directe verantwoordelijkheid plaatsvinden en dient daarom op een sterk
gebruikersvriendelijke manier te worden ondersteund.
Daarnaast zal binnen de faculteit met ‘workflow management’ de kwaliteitstoets op volledigheid
en juistheid van de (integraal) ingevoerde metadata worden uitgevoerd door een daartoe
aangestelde wetenschappelijke commissie. De invoer van ook de publicaties zelf is van belang
voor de UT Academic Repository in het kader van het landelijke DAREnet 5. Hiermee worden
alle UT-publicaties in digitale zichtbaarheid versterkt (impact) conform het Open Access
Initiative, daarin duidelijk gerelateerd aan de UT en zodoende bijdragend aan het
onderzoeksprofiel van de UT als instelling.
De huidige netwerkvoorzieningen van SURFnet maken de inzet van zogenaamde dedicated
lichtpaden mogelijk. Hiermee zijn o.a. rechtstreekse ‘licht’ verbindingen te leggen tussen
laboratoria met dure faciliteiten en opstellingen. Onderzocht wordt of deze ‘laboratory-facilitysharing’ voor de UT meerwaarde heeft. Dat wil zeggen dat nagegaan wordt of op deze manier
dure laboratorium voorzieningen van de UT beschikbaar gesteld (gevaloriseerd) kunnen worden
aan externe onderzoeksgroepen, respectievelijk onderzoeksgroepen van de UT gebruik kunnen
van dergelijke laboratorium voorzieningen elders (bijvoorbeeld in 3TU-verband).
Bedrijfsvoering
Met de recent uitgevoerde reorganisatie naar een moderne en efficiënte bedrijfsvoering wil de
UT kosten besparen op de ondersteunende processen, om daarmee maximaal in het primaire
proces te kunnen investeren.
Gestandaardiseerde onderwijsadministratieve processen worden daarom ingevoerd en
ondersteund met nieuwe informatiesystemen voor docenten, studenten, studiebegeleiders en
onderwijsmanagers.
Een verdere optimalisatie en digitalisering van financiële en personele bedrijfsprocessen met
behulp van work flow management wordt voortgezet. Archivering zal geïntegreerd worden in de
5

DARE (Digital Academic REpository) houdt een gekoppelde set in van digitale archieven van wetenschappelijke
publicaties van onderzoeksinstellingen waarin via een Open Access Protocol de publicaties openbaar toegankelijk zijn.

Informatie- en ICT-plan UT 2008-2010

SECR/IM/08/0009/bkx

-11-

Definitieve versie

workflow. Een belangrijke voorwaarde en uitdaging daarbij is dat de betreffende
bedrijfsprocessen over de eenheden heen worden gestandaardiseerd.
De sterk toegenomen behoefte aan managementinformatie krijgt met het project Institutional
Research een verdere impuls. De architectuur rond bronbestanden voor gegevens en
datawarehouse voor de relaties tussen en historie van de gegevens wordt herzien en
geoptimaliseerd.
Verder wordt de ondersteuning van werkplekken met ICT-faciliteiten sterk gestandaardiseerd.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen generieke werkplek-ondersteuning en additionele
werkplekondersteuning. Door generieke ondersteuning zo ruim mogelijk voor alle werkplekken
te definiëren, op instellingsniveau in te richten en deze samen met de additionele ondersteuning
zo gestandaardiseerd mogelijk toe te leveren wordt ingezet op maximale schaalgrootte en
efficiëntie.
Een vergaande gestandaardiseerde installatie en beheer op afstand en selfservice door de
gebruiker kenmerken de werkplekondersteuning. Voor medewerkers die de werkplek in eigen
beheer moeten hebben wordt de werkplek als ‘geïnstalleerde’ werkplek ingericht en
onderhouden. De meeste medewerkers zullen het beheer van de werkplek efficiënt krijgen
toegeleverd met een ‘beheerde’ werkplek. Verder zullen de toegeleverde serverfaciliteiten (email, e-agenda, userdata, e.d.) op instellingsniveau en zoveel mogelijk werkplek-onafhankelijk
(anytime-anywhere) beschikbaar worden gesteld.
Voor een beveiligde toegang van buiten de UT is een VPN-service beschikbaar, met
aanvullende protocollen voor locaties waar firewalls de VPN-toegang onmogelijk maken.
Ingespeeld wordt op de ontwikkeling dat steeds meer studenten en medewerkers zich van
mobiele devices (willen) bedienen. Hulpmiddelen als laptops (voor het ‘grote’ werk) en
smartphones, pda’s en ipods (voor het ‘kleine’ werk) zullen op den duur onderdeel zijn van de
basisfaciliteiten.
Efficiëntie in de ICT-ondersteuning wordt ook bereikt door nog verspreid opgestelde
computerservers bij faculteiten te concentreren in de twee gemeenschappelijke ICT-ruimten
Seinhuis en Teehuis. Consolidatie, standaardisatie, virtualisatie en integratie dragen vervolgens
bij aan kostenbesparingen.
De inkoop van ICT-hulpmiddelen voor de werkplekken van medewerkers en studenten (PC’s,
laptop’s, printers, e.d.) en servers voor de faciliteiten zullen via universitaire mantelcontracten
met leveranciers worden ingekocht.6 Daarbij wordt aangesloten bij de universitaire
inkooporganisatie, bij voorkeur ook bij landelijke inkoopactiviteiten met de andere HOinstellingen.
De integratie en personalisatie van informatievoorziening en ICT-faciliteiten dient met identity
management te worden verbeterd. Het efficiënt autoriseren tot informatievoorziening en ICTfaciliteiten zal op basis van rollen van medewerkers en studenten (role-based-access-control)
plaatsvinden. Federatief identity management in het kader van de 3TU-samenwerking is mede
een kader daarvoor.

6

Hierin wordt ook de particuliere inkoop van studenten en medewerkers zoveel mogelijk meegenomen.
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2.4 Informatie- en ICT-beleidsuitgangspunten en -principes
De belangrijkste uitgangspunten van het informatie- en ICT-plan 2008-2010 zijn:
Onderwerp
Algemeen

Infrastructuur

Dienstverlening
(ICT-functie)

Systemen /
Informatievoorziening

Informatiebeveiliging

Beleidsuitgangspunt / -principe
§ Informatievoorziening is gericht op het bereiken van de instellingsdoelen
§ Informatievoorziening en de daarbij behorende ICT-dienstverlening zijn
kostenefficiënt ingericht
§ Informatievoorziening wordt breed ingezet en is ondersteunend aan
gestandaardiseerde bedrijfsprocessen
§ Kwaliteit van informatievoorziening inclusief de beveiliging wordt integraal
ingebed in de planning & control-cyclus van de UT
§ Bij de aanschaf en ontwikkeling van applicaties wordt uitgegaan van open en
in de markt erkende standaarden; Open source applicatie oplossingen worden
op basis van kosten-baten analyse afgewogen tegen closed source
alternatieven
§ De informatievoorziening is primair gericht op de ondersteuning van
onderwijs- en onderzoekstaken van studenten en medewerker
UT-brede informatievoorziening wordt
§ geïntegreerd en volgens een service georiënteerde architectuur ingericht,
§ waar mogelijk gestandaardiseerd, zowel naar inrichting als in presentatie
§ flexibel en schaalbaar
§ open en transparant voor de geautoriseerde gebruiker
§ voldoende gedimensioneerd om de kosten beheersbaar te houden, zonder
onnodig onbenut laten van capaciteit
§ Informatievoorziening, gericht op het primaire proces, is in principe 7 dagen in
de week, 24 uur per dag beschikbaar
§ Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van beheer, onderhoud en
ontwikkeling zijn eenduidig vastgelegd en gestandaardiseerd
§ Wijzigingen (bijvoorbeeld als gevolg van wet- en regelgeving) worden snel
doorgevoerd in de bedrijfsvoering en informatievoorziening
§ Informatievoorziening en processen zijn ingericht op samenwerken en een
optimale bereikbaarheid
§ informatievoorziening wordt zoveel mogelijk via elektronische weg
aangeboden
§ Gebruikers kunnen zoveel mogelijk zonder tussenkomst van een ander in de
eigen informatiebehoefte voorzien
§ Informatievoorziening is zo goed mogelijk afgestemd op de individuele
gebruiker met behulp van een gepersonaliseerde user interface en op
groepen gebruikers met behulp van community functies
§ Toegang tot de informatievoorziening is gebaseerd op webgebaseerde ICTtoepassingen
§ Gegevens worden zo dicht mogelijk bij de bron ingevoerd en opgeslagen;
waarbij voor ieder gegeven slechts één bronsysteem bestaat
§ Applicatie is leidend en de infrastructuur is volgend bij de inrichting van
systemen, applicaties en het beheer
De informatiebeveiliging zorgt
§ ervoor dat de toegang tot informatie is voorbehouden aan daartoe expliciet
geautoriseerde personen (vertrouwelijkheid)
§ voor een ongestoorde toegang tot informatie (beschikbaarheid)
§ ervoor dat de beschikbare informatie een getrouwe weerspiegeling geeft van
de werkelijkheid (betrouwbaarheid)
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3.

Omgevingsanalyse
In dit hoofdstuk worden de ambities en doelstellingen van de UT, als directe omgeving voor dit
plan, op hoofdlijnen weergegeven. Inzicht in de ambities en doelstellingen van de UT is van
belang bij de formulering van het informatiebeleid. In de ambities en doelstellingen komen
specifieke aandachtsgebieden en prioriteiten naar voren die met het hierboven geformuleerde
informatiebeleid gestalte krijgen.
Verder gaat dit hoofdstuk in op trends & ontwikkelingen, ook extern. Ook deze vormen een
basis voor de doelstellingen, het bereik en de reikwijdte van het informatieplan.

3.1 Ambities en doelstellingen UT
Bij de analyse van de ambities en doelstellingen van de UT wordt vooral uitgegaan van
§ Instellingsplan 2005-2010
§ Bestuurlijke agenda 2006-2007
§ Nota Onderwijsbeleid 2006-2010
§ Nota Onderzoekbeleid 2006-2010
§ Reorganisatieplan Efficiënte, Moderne Bedrijfsvoering
Dat leidt tot de volgende voor informatie- en ICT-beleid relevante constateringen voor
Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering.
Onderwijs
Op het gebied van het onderwijs geeft de UT aan zich willen richten op het kunnen anticiperen
op de vele veranderingen in de omgeving. Daarbij wil de UT aandacht besteden aan de
noodzakelijke optimalisering van het onderwijsproces. Belangrijke thema’s zijn:
§ het realiseren van een aantrekkelijk opleidingsaanbod
§ het verhogen van de (internationale) instroom
§ het uitbreiden van het keuzeprogramma
§ het verbeteren van de aansluiting tussen VWO en universiteiten
Door de toenemende ICT-mogelijkheden vervagen grenzen, is kennis vrijwel onbeperkt
toegankelijk, is bereikbaarheid vanzelfsprekend en neemt het belang van het individu verder
toe. Hiervoor wordt binnen UT op strategisch niveau de relatie gelegd tussen enerzijds ICT en
anderzijds doelstellingen als uitbouw van de informatievoorziening gericht op studieadvies- en
mentoraat, professionalisering van docenten, het nadrukkelijk inzetten van ICT-toepassingen in
het onderwijs en het verbeteren van de aansluiting tussen VWO-WO en HBO-WO.
In dat kader wordt in het Onderwijsbeleid 2006-2010 de inzet van ICT in verband gebracht met
deficiëntie- en pre-mastertrajecten in het licht van de vergroting van de instroom van studenten.
Daarnaast wordt gekeken naar de flexibilisering van het onderwijs richting vraagsturing, het
verrijken van het onderwijs, de realisatie van een integrale leer- en werkomgeving, ook
onafhankelijk van tijd en plaats (o.a. onderwijs op afstand).
Meer genoemde aandachtspunten zijn:
§ innovatieve leervormen
§ toetsing
§ kwaliteitszorg van het onderwijs
§ studentenvolgsysteem en studiebegeleiding
§ professionalisering docenten
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§ adequate managementinformatie onderwijs
Onderzoek
Naast het onderwijs staat onderzoek binnen een ondernemende research universiteit
vanzelfsprekend hoog in het vaandel. De focus ligt daarbij op het handhaven en versterken van
een hoge onderzoekskwaliteit. Binnen het onderzoeksbeleid worden voor de UT thema’s
genoemd als het stimuleren van ondernemerschap bij studenten en medewerkers en het
ontwikkelingen van nieuwe manieren van kennis- en technologietransfers.
Bedrijfsvoering
Ten aanzien van de bedrijfsvoering gaat de UT de uitdaging aan om voor de academici de
noodzakelijke voorwaarden te scheppen die de moderne mondiale universitaire context vraagt.
Aangegeven wordt dat in deze ‘excellente dienstverlening’ datgene centraal moet staan wat
academici drijft en hoe de ondersteunende staf daarbij uiteindelijk optimaal van dienst moet zijn.
De belangrijke thema’s zijn gezamenlijke verantwoordelijkheid en een nieuwe balans tussen
centrale en decentrale ondersteuning.
Voor een moderne en efficiënte bedrijfsvoering wordt aangegeven dat met het scheiden van
beleid en uitvoering op het gebied van informatiemanagement een betere beheersing en beheer
van het informatie- en ICT-strategie wordt gerealiseerd. Hierbij is een optimalisatie en
standaardisatie van de bedrijfs- en informatieprocessen enerzijds en de inzet van ICT daarbij
anderzijds de inzet.
Samengevat
Het bovenstaande betekent dat voor de periode tot 2010 de volgende thema’s relevant zijn:
§ academische kwaliteit en kwaliteitsborging van onderwijs en onderzoek
§ internationale onderzoeks- en onderwijsambities
§ wervingskracht en rendement van opleidingen
§ moderne en efficiënte bedrijfsvoering

3.2 Relevante trends en ontwikkelingen
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen en algemene trends die
voor de UT van belang zijn of kunnen gaan worden. De belangrijkste en relevante trends en
ontwikkelingen in het hoger onderwijs overstijgen de planperiode van 2008-2010 van dit
informatie- en ICT-plan, maar werpen toch al hun licht op deze periode.
§ Onderwijsvernieuwing met ICT: de maatschappij is in toenemende mate een (genetwerkte)
kennissamenleving en –economie. Dit vraagt om nieuwe vormen van vraaggestuurd leren en
onderwijs in wisselende communities. Studenten nemen in toenemende mate
onderwijseenheden in hun studieprogramma op van meer dan één kennisinstelling. Ook
docenten verzorgen steeds meer onderwijs over verschillende kennisinstellingen heen.
Universiteiten ontwikkelen zich daardoor naar kennisondernemingen. ICT speelt hierbij een
belangrijke rol: federatieve digitale leer- en werkomgevingen anytime en anywhere, blended
learning, het gebruik van multimedia communicatie, interactieve context- en deviceafhankelijke en drempelvrije services, enz. Deze vernieuwing omvat tevens de introductie
van informatiesystemen voor ondersteuning van competentiegericht leren, individuele
studieroutes en leerrechten.
§ Web 2.0 voor onderwijs en onderzoek: Web 2.0 is een verzamelbegrip voor de nieuwste
generatie website op het World Wide Web. Het gaat over de verandering van een
verzameling (op zichzelf staande) websites (en/of applicaties) naar een geïntegreerd
platform van interactieve webapplicaties met als doel het verhogen van de creativiteit, het
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delen van informatie en, het meest in het oog springend, samenwerking onder deelnemers
mogelijk maken en bevorderen. Concepten en technologieën die geassocieerd worden met
Web 2.0 zijn o.a. weblogs, wiki’s, podcasts, RSS-feeds, webvideo en webservices met open
API’s. Voorbeelden van sites die op het Web 2.0 principe gebaseerd zijn: Wikipedia, Hyves,
Flickr, Netvibes, YouTube, Orkut, MySpace, Last.fm, del.icio.us, Digg en Pandora (bron:
Wikipedia). Voor de UT betekent dit dat via de digitale leer- en werkomgeving
bovengenoemde functionaliteiten beschikbaar moeten worden gesteld, zodat ook ad hoc
communities worden ondersteund in het licht van vraaggestuurd onderwijs en gezamenlijke
kennisverwerving/-ontwikkeling.
§ Toenemende informatie-uitwisseling tussen instellingen en overheid en tussen de
instellingen onderling. Een voorbeeld hiervan is StudieLink die ervoor zorgt dat
inschrijfgegevens van een student direct terechtkomen bij zowel de instelling als de IBGroep. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waar een student meerdere malen op
diverse manieren zijn of haar gegevens moet aanleveren. Instellingsoverstijgend studeren
vraagt instellingsoverstijgende en transparante toegang tot instellingsspecifieke
onderwijsinformatie en –faciliteiten.
§ Invoering van Onderwijsnummer: met de Wet Onderwijsnummer krijgt iedere leerling die
bekostigd onderwijs volgt een persoonsgebonden nummer, ook wel het onderwijsnummer
genoemd. Het onderwijsnummer en Burger Service Nummer kunnen instellingsoverstijgende
informatie-uitwisseling efficiënter en accuraat maken.
§ Versterken administratieve systemen: hierbij valt te denken aan het breder inzetten van
ERP-systemen voor functies als elektronische inkoop en salarisverwerking, maar ook meer
direct het primair proces rakende systemen als studievolgsystemen en roostersystemen
§ Inrichting van Shared Service Centra: steeds meer richten onderwijsinstellingen centrale
resultaatverantwoordelijke eenheden in die benodigde diensten leveren (bijv.
wekplekondersteuning en studenten-, onderwijs-, financiële-, personeels- en
salarisadministratie). Doel hiervan is een hogere kwaliteit, tegen een lagere prijs. Er is een
groeiend draagvlak om in SURF-verband te komen tot landelijke shared service centra voor
gestandaardiseerde, generieke diensten en infrastructuren (co-sourcing).
§ Delen van apparatuur en data voor onderzoek: de groeiende kosten van geavanceerde
laboratoria voor onderzoek vraagt enerzijds focus en massa in de onderzoeksprogramma’s
van de instellingen, anderzijds biedt het delen van kostbare opstellingen en data de
mogelijkheid tot kosteneffectieve inzet van de investeringen. Met dedicated lichtpaden
binnen de ICT-infrastructuren ligt laboratory-sharing binnen handbereik. Verder zullen er
steeds meer onderzoeksconsortia ontstaan tussen kennisinstellingen en bedrijven. Dit vraagt
om ICT-ondersteuning t.b.v. het management van het consortium, alsook flexibele
community-support met ICT voor gezamenlijke kennisontwikkeling en valorisatie.
§ Van fysieke naar digitale collecties van wetenschappelijke publicaties: gezien de sterk
toenemende digitalisering van wetenschappelijke informatie zullen fysieke, gedrukte
collecties voor zowel studenten als onderzoekers een steeds kleinere rol spelen. Deze
ontwikkeling lijkt over tien jaar te zijn voltooid. De uitdaging voor de komende periode ligt in
het op niveau brengen van inhoud en functionaliteit van de academische repository van
wetenschappelijke resultaten van de instelling. De opschaling van de fysieke en digitale
bibliotheek van de instelling naar aanvankelijk het 3TU-niveau, later landelijk niveau ligt voor
de hand.
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§ Professionaliseren ICT-dienstverlening: Hierbij dient op beleidsmatige wijze de vraag- en
aanbodorganisatie van ICT te worden ingericht. De applicatie- en technische infrastructuur is
vaak een lappendeken. De eindgebruikers hebben veelal onvoldoende kennis en ervaring
om de eigen behoefte te definiëren en nieuwe toepassingen goed in te bedden in de eigen
processen. De noodzaak tot professionalisering wordt op de instelling en nationaal erkend.
§ Optimalisatie & standaardisatie ICT- en internetinfrastructuur: Hierbij worden instellingsbrede
infrastructuren ingericht, incl. draadloze netwerken en landelijke authenticatie-oplossing
(Federatieve Identity Management Service SURFnet) met verschillende interne en externe
gebruikersgroepen.
§ Mobiele devices krijgen steeds meer een vaste plaats in vrije tijd en werk. Altijd en overal
toegang hebben tot informatie en faciliteiten wordt toenemend een voorwaarde voor een
optimale werkomgeving. Dat gaat dus ook gelden voor studenten en medewerkers in de
academische context.
§ Waarborging van informatiebeveiliging & privacy (als onderdeel van risicomanagement):
naleving van de Code voor Informatiebeveiliging en de Wet bescherming persoonsgegevens
met een hoog bewustzijn en verfijnde autorisatiestructuren vereisen een aanzienlijke
inspanning.
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4.

Analyse huidige situatie
Dit hoofdstuk beschrijft in hoofdlijnen de huidige situatie binnen de UT voor wat betreft de
informatievoorziening en ICT-dienstverlening. Deze wordt gestructureerd rond de onderwerpen
bedrijfsvoering, informatievoorziening en ICT-faciliteiten (de kolommen van het AIM-model).
Per aandachtsgebied wordt een korte omschrijving gegeven van de huidige situatie binnen de
UT. Daarnaast worden per aandachtsgebied vooral de mogelijke knelpunten (constateringen)
beschreven. Met behoud van het goede zal in het Informatie- en ICT-beleid daarop moeten
worden ingegaan.

4.1 Bedrijfsvoering
In de bestuurlijke agenda heeft het College van Bestuur zijn ambities voor de komende periode
neergelegd. Eén van de thema’s is een gezonde, efficiënte en moderne bedrijfsvoering. De
bedrijfsvoering van de UT staat in dienst van de primaire processen onderwijs en onderzoek (en
kennisvalorisatie).
Geconstateerd wordt dat de afstemming van de bedrijfsvoering op de behoeften van het
primaire proces, maar ook tussen de diensten onderling en binnen de faculteiten, niet optimaal
is. Te vaak is er sprake van een eilandencultuur. Om tot de optimale afstemming te komen zijn
optimale taakverdeling, gezamenlijke verantwoordelijkheden, standaardisatie,
gemeenschappelijkheid, en klantgerichtheid van belang. Dit vergt een wezenlijk andere
organisatie van de dienstverlening dan tot voor kort het geval was.
Een nieuw te realiseren scheiding tussen beleid en uitvoering moet ertoe bijdragen dat het
informatie- en ICT-beleid minder (alleen) door de uitvoerende ICT-organisatie wordt bepaald,
dan wel impliciet op basis van (eenzijdige) technische keuzes wordt gemaakt. Deze scheiding
van beleid en uitvoering heeft niet alleen betrekking op de aansturing en realisatie van het
informatie- en ICT-beleid, maar is ook voor de inrichting van de instellingssystemen van belang.
Een en ander betekent niet alleen dat de invloed en betrokkenheid van de houders van
instellingssystemen7 bij de gezamenlijke ondersteuning van de primaire processen moet
worden vergroot, maar vooral ook dat de invloed en betrokkenheid van het primaire proces
nadrukkelijker moet komen van meer gezamenlijke en consistent aansturende faculteiten.
Op strategisch en tactisch niveau zijn op dit moment de taken en verantwoordelijkheden, de
overleg- en communicatiestructuren en de afstemming binnen de organisatie (onderwijs,
onderzoek en bedrijfsvoering) over de behoefte aan ICT-diensten in ontwikkeling.
In het besturingsmodel dat de UT heeft gekozen spelen de Universitaire Commissie
Bedrijfsvoering (UCB) en de het Eigenarenoverleg een rol. De UCB is het beleidsadviesorgaan
van het CvB inzake de bedrijfsvoering van de UT. In de UCB hebben als (agenda)lid zitting het
CvB (voorzitter), directeuren bedrijfsvoering faculteiten (ambtelijk secretariaat), directeuren
concerndirecties, secretaris universiteit, universitaire informatiemanager, concern controller,
hoofd operational audit, directeuren service centra en vastgoeddienst.

7

Houders zijn:
S&O voor Onderwijs, B&A voor Digitale Bibliotheek, UT-repository en Archief, FEZ/Concern controller voor
Management Informatie, S&C voor Communicatie, FEZ voor Financiën, PA&O voor Personeel, FB voor Faciliteiten en
ICTS voor Middleware voorzieningen
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De toezichthoudende rol op de operationele kwaliteit van services van servicecentra (o.a. ICTS)
en concerndirecties is ingevuld door het Eigenarenoverleg, als werkgroep van de UCB. Hierin
hebben zitting directeuren bedrijfsvoering faculteiten (voorzitterschap), directeuren
concerndirecties, secretaris universiteit, universitaire informatiemanager (ambtelijk secretariaat),
directeuren concerndirecties en directeuren servicecentra. Het Eigenarenoverleg bespreekt de
services van de betreffende diensten, de jaarplannen en –begrotingen, de uitvoering ervan en
de dienstverleningsovereenkomsten.
Daarnaast is er een I-Beraad dat bestaat uit vertegenwoordigers van de houders van de
instellingsystemen (domein informatie coördinatoren). In dit beraad worden (onder
voorzitterschap van de universitaire informatiemanager en met ICTS als toehoorder) het
jaarplan, meerjarenbegroting en grote investeringsprojecten rond instellingssystemen ter
advisering besproken. Het I-Beraad heeft geen beslissingsbevoegdheid, het is een
adviesplatform.
De positionering van deze gremia Universitaire Commissie Bedrijfsvoering (UCB),
Eigenarenoverleg (EO), Instellingssystemen Beraad (I-Beraad) en Gebruikersoverleg (GO) kan
als volgt met het AIM-model verduidelijkt worden.

Business

Strategie
(richten)

Structuur
(inrichten)

Uitvoering
(verrichten)

CvB
Organisatie
Strategie
UMT

Bedrijfsarchitectuur &
planning

Informatie /
communicatie

Technologie

CvB
Informatie
Strategie
UCB

UCB

UCB

UCB

CvB
ICT
Strategie

Informatie
architectuur & planning

ICT
architectuur & planning

I-Beraad

EO

EO

EO

Bedrijfsvoering

Informatievoorziening
GO

ICT
faciliteiten
GO

Constateringen
Ten aanzien van de ICT-Governance binnen de UT kan worden geconstateerd dat:
§ de scheiding tussen beleid en uitvoering op dit moment nog in volledigheid moet worden
gerealiseerd door verdere verheldering van taken en verantwoordelijkheden van
informatiemanagement (universitair en facultair), houders van instellingssystemen en ICTS
§ het afstemmen van behoeften voor de informatie- en ICT-voorziening binnen onderwijs,
onderzoek en bedrijfsvoering nog verder moet worden doorontwikkeld
§ de noodzakelijke invloed van de afnemende organisaties bij beleidskeuzes en
ontwikkelingen in de UCB en het Eigenarenoverleg verder moeten worden uitgewerkt en
ingevoerd
§ de student in de ontwikkelingen van de informatievoorziening van de UT geen formele
positie heeft, maar moet waar mogelijk bij de beleidsvorming worden betrokken
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4.2 Informatievoorziening
De informatievoorziening van de UT heeft als uitgangspunt de informatiebehoefte van
studenten, docenten, medewerkers, onderzoekers, ondersteuners, bestuur en management en
derden. De informatievoorziening dient eenduidig, samenhangend, up-to-date en relevant te
zijn, daarbij optimaal aansluitend bij de informatiebehoeften van de primaire en ondersteunende
processen. Verderop wordt het applicatielandschap van de UT behandeld.
Over de bestaande digitale informatievoorziening binnen de UT kan het volgende
geconstateerd worden.
Constateringen
§ de verschillende instellingssystemen zijn niet optimaal op elkaar afgestemd voor een
optimaal geïntegreerde, eenduidige en goed toegankelijke informatievoorziening
§ de ‘governance’ van de informatiehuishouding en de rol daarin van ‘het primaire proces’, de
houders van instellingssystemen, het informatiemanagement en ICTS is niet duidelijk
genoeg
§ veelvuldig wordt in de organisatie gebruik gemaakt van afzonderlijke kleine systemen dan
wel geautomatiseerde hulpmiddelen om processen en werkzaamheden te ondersteunen
(‘my spreadsheet’)
§ informatie uit de instellingssystemen is niet altijd tijdig, volledig en juist voor management
informatie en andere ondersteunende functies

4.2.1 Applicatielandschap
De beschrijving van het applicatielandschap van de UT is gestructureerd naar de
informatiedomeinen Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsvoering.

Onderwijs
De onderwijsinformatievoorziening richt zich op informatie over studie (werving, voorlichting en
inschrijving), studieprogramma, studieplanning, studiebegeleiding, vakken volgen en verzorgen,
onderwijs evaluatie, tentamineren en diplomering.
Constateringen
Binnen het onderwijsdomein staan de informatiesystemen ISIS, FASIT, VIST, TAST, TOST,
TeleTOP en bibliotheeksystemen centraal. De systemen ISIS en FASIT vormen samen het
huidige student- en onderwijssysteem. TeleTOP maakt een belangrijk deel uit van de leer- en
werkomgeving van de student en het onderwijs. VIST en TeleTOP hebben een grote overlap als
het gaat om vakgegevens. Deze zijn niet altijd even identiek. De bibliotheeksystemen zijn
momenteel niet geïntegreerd met de student- en onderwijssystemen.
De UT heeft een aanvang genomen met het vervangen van zowel het student- en
onderwijssysteem als de elektronische leeromgeving, roosterprogramma en corporate website.
Verdere constateringen zijn:
§ de huidige informatievoorziening en de daarbij behorende ICT-toepassingen bestaan te veel
uit losstaande applicaties en websites. De noodzakelijke integratie tussen de systemen is
onvoldoende gedefinieerd en gerealiseerd. Brongegevens worden bijvoorbeeld soms op
verschillende plaatsen opgeslagen, onderhouden en gebruikt, en zijn daardoor niet altijd
consistent
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§ tussen de huidige informatiesystemen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een-op-een
koppelingen, waardoor de complexiteit en onderlinge afhankelijkheid tussen systemen groot
is en de gegevensintegriteit niet altijd goed is gewaarborgd
§ de ondersteuning van het onderwijsproces met de elektronische leeromgeving TeleTOP is
onvoldoende ingebed in de totale informatievoorziening voor studenten en docenten. De
elektronische leeromgeving biedt bovendien onvoldoende moderne functionaliteiten voor
modern academisch onderwijs, denk aan samenwerking in communities

Onderzoek
De informatievoorziening rondom de onderzoekprocessen is gericht op de ‘administratieve’
ondersteuning van het onderzoek. De specifieke onderzoeksgebonden ICT-voorzieningen
binnen het onderzoeksdomein zijn gericht op het doen van specifiek onderzoek en worden hier
buiten beschouwing gelaten. Bij de administratieve ICT-ondersteuning gaat het om
managementrapportages over wetenschappelijke output, het open kunnen publiceren van eigen
onderzoeksresultaten en de internationale digitale toegang tot wetenschappelijke resultaten.
Onderzocht moet worden of en hoe ICT-ondersteuning geboden moet worden aan het opzetten
en uitvoeren van onderzoeksprogramma’s en aan het onderzoeksproces zelf voor acquisitie,
voortgangsbewaking en begeleiding.
Constateringen
§ de tijdigheid, kwaliteit en volledigheid van de managementinformatie over
onderzoeksprestaties op leerstoel-, instituuts-, faculteits- en universitair niveau komt
onvoldoende tegemoet aan de gestelde eisen, criteria en kritische prestatie indicatoren
§ de kwaliteit en volledigheid van de gegevensinvoer in de systemen Metis en UT-repositoy
schiet tekort, onder andere doordat de gebruikersvriendelijkheid van de betreffende
systemen niet optimaal is
§ de wetenschappelijke informatievoorziening is niet optimaal geïntegreerd in de
werkomgeving van de onderzoeker
§ door de onderzoekers worden vele ad-hoc werkwijzen gevolgd en tools gehanteerd in het
schrijf- en reviewproces

Bedrijfsvoering
De informatievoorziening voor het domein bedrijfsvoering heeft betrekking op de clusters
Personeel, Financieel, Facilitair en Bestuur & Beheer. Het betreft hier instellingssystemen als
Oracle HR, Oracle Financials, Planon en MISUT. Ook een toegankelijk digitaal archief voor al
deze clusters is van belang.
Constateringen
§ de informatiebehoefte van het onderwijs en onderzoek moeten meer leidend zijn
§ aan de informatievoorziening uit de instellingssystemen ontbreekt het op een aantal punten
aan samenhang en integratie, waardoor daar de informatievoorziening onvoldoende is
§ de inrichting en uitvoering van functioneel beheer is tussen de verschillende clusters anders
geregeld dan wel wordt anders opgepakt
§ de inrichting (configuratie instellingen, patches, versies, etc.) ten aanzien van vergelijkbare
systemen is zeer divers
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§ er zijn veel koppelingen met kleine, lokale systemen aanwezig met een controlerende,
muterende en/of aanvullende functionaliteit
§ de gegevens die gebruikt worden in verschillende systemen worden soms dubbel
opgeslagen en onderhouden (geen eenduidigheid in bronsystemen)
§ ten aanzien van het gemeenschappelijk en gestandaardiseerd realiseren van
managementinformatie is binnen de gehele organisatie aan draagvlak te winnen
§ de activiteiten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van informatiestromen,
-processen en –systemen zijn soms onduidelijk, ook door een niet uitgesproken en toch
vermeende onderlinge concurrentie. Belangrijke informatie binnen organisatieonderdelen
blijft soms ‘hangen’ om te voorkomen dat anderen met informatie ‘aan de haal’ kunnen gaan
§ voor het archief gebruikt de UT nu enkele systemen die verouderd zijn en vervangen moeten
worden. De vervanging is een goede aanleiding om het archiefbeleid te herijken en een
meer optimale inbedding van de archivering in de werkprocessen te realiseren

4.3 ICT-faciliteiten
De ICT-facilitering is gericht op het leveren van kwalitatief hoogstaande ICT-diensten in het licht
van de ambities en doelstellingen van de UT, instituten, faculteiten en diensten. Hiervoor wordt
de ICT-strategie nader gespecificeerd in richtlijnen, normen en criteria voor de uiteindelijke
facilitering (zie het AIM-model). De ICT-faciliteiten worden met een daartoe ingerichte ICTinfrastructuur conform dienstverleningsovereenkomsten geleverd aan de organisatie en conform
projectplannen verder ontwikkeld en geïnnoveerd.
De ICT-faciliteiten worden geleverd door het ICT servicecentrum (ICTS). Aan de inrichting van
het ICTS wordt hard gewerkt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen front-offices op locatie
bij de eindgebruikers en een back-office voor de gemeenschappelijke onderdelen van de
infrastructuur en dienstverlening. ITIL principes vormen de basis. Bovendien wordt onderscheid
gemaakt tussen generieke en additionele (optioneel maatwerk) ondersteuning. De generieke,
centraal bekostigde diensten vormen daarbij de (basis)dienstverlening voor de hele UT waarop
schaalgrootte, efficiëntie en standaardisatie van toepassing is. Optionele diensten zijn
aanvullend op de generieke. Ook deze diensten worden waar mogelijk gestandaardiseerd
toegeleverd. Zij worden door de beheerseenheden zelf bepaald en aan die eenheden in
rekening gebracht.
Binnen de UT-gebouwen is een bekabeld netwerk aanwezig, waarmee vanaf de werkplekken
toegang tot UTnet en Surfnet/Internet kan worden verkregen. Daarnaast is op het Campus een
campusdekkende WLAN@UT beschikbaar voor draadloze toegang tot UTnet/Surfnet/Internet
met notebooks, pda’s, smartphones en pocket-pc’s. De UT heeft gemeenschappelijke pc-zalen
en publieke ruimten beschikbaar, waar medewerkers en studenten de beschikking hebben over
het WLAN van de UT. Hierbij wordt gestreefd naar een samenhangend geheel aan ruimtelijke
ICT-voorzieningen voor studenten in algemene pc-zalen, pc-practicumzalen en publieke ruimten
op de campus.
Binnen de UT worden een aantal standaardprogramma’s gebruikt, zoals Microsoft Windows,
Microsoft Office, SPSS, Symantec en MatLab. Voor deze programma’s zijn instellingslicenties
afgesloten. Hiervoor worden (op basis van behoeften inventarisaties binnen de UT) contracten
met de softwareleveranciers afgesloten. Om de licentie- en onderhoudskosten voor de UT te
beperken wordt het aantal gebruikte versies per type software beperkt. Dit gebeurt in overleg
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met eindgebruikers, resp. de opdrachtgevers, omdat een high tech universiteit uiteraard andere
eisen stelt dan een eenvoudige kantooromgeving.
Voor de UT-medewerkers en -studenten is een VPN-verbinding aanwezig om vanaf een
werkplek buiten de campus in te loggen op UT-servers. Op sommige (onderzoeks)instellingen is
echter een dergelijke verbinding door firewalls niet mogelijk. Een oplossing daarvoor zal breed
beschikbaar gesteld moeten worden. Binnen de UT zijn verder een aantal aanvullende
netwerkdiensten zoals VLANs, domeinaanvraag, videoconferencing beschikbaar.
Voor optimale efficiency en informatiebeveiliging zijn alle netwerkservers op de UT geplaatst in
de universitaire ICT-ruimtes Seinhuis of Teehuis. Er zijn diensten beschikbaar als storage area
network (SAN), “Disaster Recovery Backup” en “Archive Backup” om gebruikersdata te kunnen
restoren. De UT telt nu enkele honderden servers. Deze worden geconcentreerd in Seinhuis en
Teehuis en geconsolideerd of vervangen door een geringer aantal krachtiger servers. De
beheerseenheden schaffen dan niet meer per toepassing een server aan, maar krijgen door
ICTS een “virtuele” server geleverd, in feite server- en/of opslagcapaciteit op grotere
apparatuur.
Constateringen
§ ICTS is nog in ontwikkeling. Veel processen worden opnieuw ingericht of zijn nog volop in
ontwikkeling. De huidige uitvoering is veelal gebaseerd op de voormalige ITBE of facultaire
processen. Hierin ontbrak de benodigde eenduidigheid, standaardisatie en rapportage
§ de beheerprocessen conform ITIL moeten worden ingeregeld. De realisatie van het
ontwerpen en invoeren van deze processen worden op verschillende niveaus opgepakt.
Extra aandacht is noodzakelijk om deze processen op elkaar af te stemmen. Voor het
ontwerpen en invoeren van de processen worden op strategisch-tactisch niveau kaders
gesteld
§ duidelijke, kwalitatieve en meetbare dienstverleningsovereenkomsten met de organisatie zijn
in ontwikkeling
§ de benodigde planning en control cycli ten aanzien van de beheerprocessen en afstemming
is nog niet ingeregeld
§ de aansturing / afstemming / overleggen met opdrachtgevers en gebruikersraden zijn nog
niet volledig georganiseerd
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5.

Programma-/projectenportfolio 2008-2010
De Informatie- en ICT-strategie van de UT voor de periode tot 2010 is met prioriteit gericht op
§ het implementeren van een servicegeoriënteerde ICT-architectuur,
§ het herstructureren en professionaliseren van het huidige applicatielandschap en
§ het verder inrichten en professionaliseren van de ICT-facilitering.
Met het hier uitgewerkt programma-/projectenportfolio wordt daaraan inhoud gegeven. Met
hantering van het AIM-model worden de projecten onderverdeeld naar Bedrijfsvoering,
Informatievoorziening en ICT-faciliteiten.
In het projectenportfolio worden de geformuleerde beleidsuitgangspunten/-principes gehanteerd
en oplossingen gezocht voor de knelpunten die in de constateringen bij de analyse van de
huidige situatie zijn gesignaleerd, vanzelfsprekend met behoud van het goede.
Aan de projecten is een bepaalde prioritering toegevoegd. Deze prioriteit is voor de komende
periode conform de volgende criteria bepaald:
§ Laag (L), het project en het beoogde resultaat is niet direct te koppelen aan de ambities van
de organisatie op korte termijn en is daarnaast niet direct te koppelen aan een dringende
behoefte van de primaire processen (could have)
§ Middel (M), het project is in principe voorwaardelijk voor het realiseren van de beoogde
doelen, maar heeft niet rechtstreeks een relatie met dringende behoeftes van het primaire
proces (should have)
§ Hoog (H), het project is zeker voorwaardelijk voor het realiseren van de beoogde doelen,
heeft betrekking op meerdere domeinen en is direct te relateren aan dringende behoeftes
van het primaire proces (must have)
Aan elk project is verder een projecteigenaar gekoppeld. De projecteigenaar draagt zorg voor
de realisatie van het project. De eigenaar is verantwoordelijk voor de besluitvorming, planning,
rapportage, waarborgen van resources (personeel en materieel) en de goede samenwerking in
het project met alle betrokken organisatiedelen, vooral de faculteiten.
De benodigde (additionele) budgetten voor de projecten worden vastgesteld met de
goedkeuring van de projectplannen. In een overkoepelend projectmanagement moet worden
voorzien. Voor de additionele kosten kunnen in 2008 extra budgetten nodig zijn, terwijl ze voor
2009 en 2010 in de verschillende begrotingen van de projecteigenaars worden opgenomen.
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5.1 Bedrijfsvoering
NR

Projectnaam

Omschrijving / doelstelling

B1

Informatiemanagement
2010

Verder professionaliseren van informatiemanagement
o.a. door middel van het verdere optimaliseren van de
scheiding en samenwerking tussen beleid en
uitvoering en het vastleggen, invoeren van taken en
verantwoordelijkheden, inclusief posities en rollen
DBV’s faculteiten (facultaire informatiemanagers),
UCB, Eigenarenoverleg, houders instellingssystemen
en I-Beraad

Eigenaar

Prioriteit

SECR/IM

M

Het expliciet formuleren en ontwerpen van
bedrijfsprocessen als basis voor een efficiënte
informatie- en ICT-voorzieningen (realisatie van
uniformiteit en standaardisatie).
Het verdere verbeteren van het Managent Informatie
Systeem UT (MISUT), gericht op volledige en domeinoverstijgende management informatievoorziening op
alle management niveaus, ondergebracht in een
verbeterde informatiearchitectuur in bronsystemen en
met een verbeterde, duidelijk in de organisatie
belegde, welgedefinieerde en gedisciplineerde invoer
van gegevens.

Houders
Instellingssystemen

H

FEZ/CC

H

Realisatie van een gemeenschappelijke
inkooporganisatie binnen de UT waarin de inkoop van
ICT-hulpmiddelen voor werkplekken, inkoop van
servers en andere ICT hardware en software is
ondergebracht.

FB

H

Bij het inrichten van informatiemanagement kaders en
richtlijnen opstellen voor de digitale
informatievoorziening en ICT-facilitering vanuit de
behoeften van de primaire processen, mede in
samenwerking met 3TU en SURF.
B2

Standaardisatie
bedrijfsprocessen

B3

Kwaliteit management
informatie

B4

Samen inkopen

Het met andere HO-instellingen aansluiten bij de
landelijke inkoop initiatieven in SURF-verband.
B5

Onderwijs PC-zalen /
Laptop’s

Vaststellen van een herijkt beleid en kaderstelling voor
de PC-zalen en Laptop-voorzieningen ten behoeve
van het onderwijs.

SECR/IM

M

B6

Sharing Laboratory
Facilities Research

Onderzoek naar wenselijkheid van
netwerkinfrastructuren (o.a. dedicated lichtpaden) voor
het op afstand delen (beschikbaar stellen en/of
gebruiken) van (dure, complexe) laboratorium
faciliteiten / opstellingen

SECR/IM

L
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5.2 Informatievoorziening
NR

Projectnaam

Omschrijving / doelstelling

IV1

Service georiënteerde
architectuur UT

Op basis van welgedefinieerde (gestandaardiseerde)
bedrijfsprocessen het ontwerpen en implementeren
van integrale informatie- en functionele services
architecturen, inclusief standaarden, toegesneden op
een geïntegreerde, samenhangende, eenduidige en
efficiënte informatievoorziening

Eigenaar

Prioriteit

SECR/IM

H

SECR/IM

M

Aan de hand van deze architecturen en standaarden
toetsen van bestaande informatiesystemen en ICTdiensten op compliance en eenduidigheid in
bronsystemen voor gegevens, en waar nodig (doen)
herijken/ herontwerpen/ aanpassen/ vernieuwen.
Hierbij wordt geconformeerd aan de identieke
functionele services architecturen en bijbehorende
standaarden die zijn opgesteld op 3TU en SURF
niveau.
IV2

IV3

Informatiebeveiliging UT

Informatievoorziening
Student en Onderwijs

Het opstellen, invoeren en monitoren van informatieen ICT-beveiligingsbeleid waarin de beveiligingseisen,
richtlijnen en maatregelen worden vastgelegd.
Het (periodiek) beoordelen of de vastgestelde
basisbeveiliging volstaat voor de afzonderlijke
instellingssystemen, of dat extra maatregelen
noodzakelijk zijn
Het binnen de beleidskaders (o.a. architectuur en
standaarden) realiseren van de vernieuwde DLWO,
federatief in 3TU-verband, de systemen Osiris,
Blackboard en Syllabus-plus omvattend, en optimaal
afgestemd op Digitale Bibliotheek, @Campus,
MyCampus, algemene ICT-facilteiten (e-mail, eagenda, serverdiskruimte, e.d.) en geavanceerde
multi-mediale facilteiten.

Houders
Instellingssystemen
S&O

H

S&C

M

Het binnen beleidskaders realiseren van een Digitaal
Kwaliteitszorgsysteem Onderwijs, waarin documentmanagement, managementinformatie en archivering
geïntegreerd zijn ondergebracht.
IV4

Open courseware
intiatief

Voorstellen van beleid met betrekking tot het open op
het internet beschikbaar stellen van digitaal
onderwijsmateriaal ten behoeve van doelgroepen.
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NR

Projectnaam

Omschrijving / doelstelling

IV5

Informatievoorziening
Onderzoek

Het verder verbeteren van de volledigheid en kwaliteit
van onderzoeksmanagementinformatie en ‘open
access’ van wetenschappelijke resultaten in de UTrepository, o.a. via invoer van publicatie en metadata
door de wetenschapper zelf, ondersteund met een
redactiecommissie voor de kwaliteitstoets en met
gebruikmaking van de ICT-tools Personal
Metis/Metis/EPrints.

FEZ/CC

H

Participatie in Beleidsgroep Innovatie
Kennisinfrastructuur (BIK), mede in het licht van een
nieuw landelijke Current Research Information System
(CRIS).

SECR/IM

M

Onderzoek (incl. aanbevelingen) naar de wenselijkheid
van een reguliere dienstverlening ter ondersteuning
van de onderzoeksamenwerking in multidisciplinair
onderzoek met meerdere externe onderzoeksinstellingen en hightec bedrijven, waarbij gedacht kan
worden aan:
§ de ontwikkeling van collaboratories, virtuele
onderzoeksomgevingen, die het de onderzoekers
mogelijk maken om in een elektronisch,
webgebaseerd samenwerkingsverband vanaf
verschillende locaties samen te werken en elkaars
kennis en bronnen te delen
§ de ontwikkeling van een digitale werkbank voor de
onderzoeker met daarin verschillende
toepassingen, zoals middelen om verrijkte
publicaties te creëren en toepassingen die het
schrijf- en reviewproces vergemakkelijken.

B&A

L

Het opstellen van een nieuw vast te stellen
archiefbeleid voor de UT en het in overeenstemming
met de UT-architecturen en –standaarden zorgdragen
voor nieuwe Document en Record Management
Systemen UT.

B&A

H

IV6
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5.3 ICT-faciliteiten
NR

Projectnaam

Omschrijving / doelstelling

IF1

Inzichtelijke ICTservices

Het vastleggen van UT-brede, generieke ICT-services
en additionele (maatwerk) ICT-services in
Dienstverleningsovereenkomsten.

ICTS

H

IF2

Gecontroleerde toegang
ICT-faciliteiten

Het (technisch) inrichten en beheren van een
instellingsregistratiesysteem voor identity management
t.b.v. single signon/logon en role-based-accesscontrol, mede met hantering van kaders en richtlijnen
van 3TU en SURF.

ICTS

H

IF3

Standaard UT-werkplek

Het opzetten en uitrollen van een gestandaardiseerde
ondersteuning van werkplekken voor alle
medewerkers, te onderscheiden in generieke
werkplekondersteuning van beheerde en
geïnstalleerde werkplekken en additionele (maatwerk)
werkplekondersteuning.

ICTS

H

IF4

Modern en efficiënt
serverbeheer

Het realiseren van een integratie van de huidige server
omgevingen op de UT naar een geconcentreerde,
gestandaardiseerde en geconsolideerde
beheeromgeving.

ICTS

H

IF5

PC-zalen / Laptop’s voor
studenten

Binnen het vast te stellen universitaire beleidskader
voor PC-zalen / Laptop’s voor studenten het technisch
inrichten en beheren van de betreffende faciliteiten.

ICTS

IF6

DLWO technisch

Het (in 3TU-verband) technisch inrichten en beheren
van de geïntegreerde (3TU federatieve) DLWO met
als componenten Osiris, Blackboard, Syllabus-plus,
Digitale Bibliotheek, @Campus, MyCampus,
algemene ICT-facilteiten, multi-media faciliteiten.

ICTS

H

IF7

Documentbeheersing

Het technisch implementeren van een document
management systeem en archief systeem voor onder
andere kwaliteitszorg onderwijs en accreditatie
opleidingen.

ICTS

H

IF8

Kwaliteit en efficiëntie
door work-flow

Het met behulp van een work-flow-management tool
technisch realiseren van de digitale ondersteuning van
(gestandaardiseerde) bedrijfsprocessen.

ICTS

M

IF9

Multi-channel alert

Het onderzoeken van de mogelijkheid om
mededelingen en andere kortstondige informatie van
allerlei aard (onderwijsmededelingen,
personeelsmededelingen, e.d.) vanuit meerdere
bronnen (functionarissen, informatiesystemen, e.d.) te
verspreiden via één signaleringsservice naar
meerdere digitale kanalen (e-mail, SMS, RSS,
website, e.d.)

ICTS

L
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