Het tanende gezag van HollandOpen
De Stichting HollandOpen kan bij mij een potje breken. Onversaagd spant zij zich in voor de
verbreiding van het gedachtegoed van open standaarden, open source software en open
content. Ik zal er geen geheim van maken dat ik dit gedachtegoed van harte ondersteun, en
HollandOpen kan wat mij betreft dan ook niet hard genoeg aan de weg timmeren. Maar dat is
nu even niet waar het om gaat. In april 2006 verspreidde de Stichting een alarmerend
persbericht waarin met grote woorden de noodklok werd geluid over het schromelijk gebrek
aan kennis in het hoger onderwijs van open source software en open source standaarden. Dat
was de uitkomst van een enquête die de Stichting had uitgevoerd. “Nederland mist de boot in
kennisontwikkeling” was de ronkende titel van het bericht, dat verder werd opgeluisterd met
stevige termen als “bedroevend” en “alarmerend”. Gelukkig zou de Stichting alles in het werk
stellen om deze situatie ten goede te keren.
Het toeval wilde dat enkele van mijn collega’s ook in 2006 een onderzoek hebben afgerond
over dezelfde vraag. Nou komt het wel vaker voor dat twee onderzoeken niet helemaal
dezelfde bevindingen opleveren, maar in dit geval leken de verschillen wel erg groot. Uit ons
rapport bleek juist dat het wel snor zit met die kennis in het hoger onderwijs: men weet er veel
van, het staat op de agenda en men heeft zelfs behoorlijk wat praktische ervaring. Geen
probleem dus eigenlijk. Maar als je dan zo’n persbericht ziet langskomen ga je je toch
afvragen wat er verkeerd is gegaan. Ons eigen onderzoek zat toch tip-top in elkaar?
Gestructureerde interviews met ict-deskundigen van hoger onderwijsinstellingen, gebaseerd
op de Britse Open Source Watch enquête, gesprekken van maarliefst twee uur, door twee
personen afgenomen, getaped en netjes geprotocolleerd, enzovoorts, alles geheel volgens de
regels der kunst. Het eerste wat je denkt is dat HollandOpen misschien alleen bestuurders
heeft geïnterviewd. Maar dat bleek niet het geval. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat zij
ICT-opleidingscoördinatoren hebben benaderd. Ze hebben ze opgebeld en meteen een paar
vragen afgevuurd, zoals “noemt u eens 3 open standaarden” of “noemt u eens 3 open source
projecten”. Tja…, dat is vragen om problemen, want met zo’n “colporteurstechniek” voelen
de slachtoffers zich meestal overvallen en geïntimideerd en weigeren zij verder mee te
werken. Inderdaad meldt het rapport triomfantelijk: ‘Een deel van hen haakte af op het
moment dat gevraagd werd om een aantal standaarden of open source producten te noemen.
“Ik laat mij niet overhoren”, aldus een van respondenten.’ Methodisch deugt hier natuurlijk
helemaal niets van; ik zou ook hebben opgehangen. Maar de uitkomst past goed in het beeld
dat HollandOpen voor ogen heeft: Nederland mist de boot. Nog erger wordt het als we kijken
wie ze nu eigenlijk hebben geïnterviewd: ICT-opleidingscoördinatoren! Daarmee denkt
HollandOpen tot het ICT-hart van het hoger onderwijs te zijn doorgestoten. Maar niets is
minder waar. Deze mensen vormen weliswaar de spil van de opleidingen, maar hun rol is niet
echt van inhoudelijke aard. Ik heb de UFO-indeling van de universiteiten er eens even
bijgepakt: de onderwijscoördinatoren behoren tot de functiefamilie ondersteunend personeel.
Zij zorgen voor de roosters, de planning en andere organisatorische zaken. Het zijn functies
die volgens de UFO-indeling vergelijkbaar zijn met de bibliotheekmedewerker, de
medewerker kennistransfer en de plant- en dierverzorger. Deze mensen hebben in hun werk
werkelijk helemaal niets met open source software of open standaarden te maken. Een ICTopleidingscoördinator coördineert de opleiding, maar niet de ICT. Tot slot is er nog het
kennistheoretische probleem dat men met een kleine steekproef probeert aan te tonen dat iets
(kennis van open source) niet aanwezig is. Dat is net zo lastig als het aantonen dat spoken niet
bestaan; dat is pas geslaagd als je alles hebt afgezocht en niets hebt aangetroffen. Al met al is
het onderzoek van HollandOpen ver onder de maat; met het luidruchtige persbericht hierover
zet de Stichting haar reputatie op het spel. Ik heb deze kwestie in een aantal sessies over open

source aangeroerd, ook in aanwezigheid van HollandOpen zelf trouwens. Wat mij betreft was
daarmee de kous af, want zoals gezegd: HollandOpen kan bij mij een potje breken. Laat men
zich vooral met volle kracht blijven inzetten voor de goede zaak.
Maar op 13 december verscheen er wederom een persbericht van HollandOpen, nu eens niet
in de rol van onderzoeksinstituut, maar als een persbureau dat verslag doet van het overleg
tussen staatssecretaris Heemskerk en de vaste kamercommissie voor Economische Zaken. Dat
overleg betrof het rapport “Nederland open in verbinding”, dat het gebruik van open
standaarden en open source software bij de overheid een belangrijker plaats wil geven. Het is
deze rolwisseling van onderzoeker naar verslaggever die mij zorgen baart. Te meer omdat nu
klakkeloos en selectief een kamerlid wordt aangehaald dat beweert dat 80% van de
hogescholen geen kennis heeft van open source. Geen nadere uitleg, geen teken van een
kritische beoordeling van de bewering, geen verwijzing. Men laat het kennelijk op zijn
beloop, nu dit binnen het streefbeeld past en de staatssecretaris een compliment verdient
(“HollandOpen feliciteert staatssecretaris Heemskerk”). Klopte de onderzoeksaanpak van
HollandOpen niet, ook op de journalistieke mores is veel aan te merken. En dat is jammer
voor de geloofwaardigheid van HollandOpen. Ik zou hen willen adviseren in de toekomst
zorgvuldiger en genuanceerder met berichtgeving om te gaan. Meld ook eens een succesje
van Microsoft, en neem de verantwoordelijke bewindslieden eens kritisch de maat. En
misschien zelf maar geen onderzoekjes meer doen. Het zou HollandOpen als
belangenbehartiger alleen maar meer gezag geven.

