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INTRODUCTIE 
Het ITC is opgericht in 1950 onder de naam International Training Centre for Aerial Survey als eerste van een 
aantal instellingen voor Internationaal Onderwijs welke in de 50-er jaren zijn gesticht in het kader van 
ontwikkelingssamenwerking. De naam van het instituut is sinds 1950 drie maal gewijzigd om tegemoet te 
komen aan de veranderingen in het kennisveld van het ITC. De afkorting ITC is echter als brandname 
gecontinueerd. 
 
Het ITC is een onafhankelijke stichting met een penvoerderrelatie met de Universiteit Twente ten behoeve van 
de financiële relatie met de belangrijkste financier, het Ministerie van OCW. 
 
Er werken ongeveer 250 medewerkers bij het ITC, waarvan 120 wetenschappelijk (exclusief 50 Phd/AiO). 
 
Mission Statement 
Het ITC richt zich op capaciteitsontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van geo-informatie en 
aardobservatie ten behoeve van én in technisch en/of economisch minder ontwikkelde landen, 
 
Het ITC bevindt zich in de unieke positie, dat zij onder één dak de expertise verenigt op het gebied van: 

� het volledige beheertraject van geo-informatie van verwerving tot verwerking en verspreiding en 
toepassing/gebruik; 

� de organisatorische en institutionele omgeving waarin geo-informatiebeheer en gebruik plaats vindt. 
 
Kennisveld 
De activiteiten van het ITC zijn statutair vastgelegd en betreffen het verrichten en bevorderen van 
wetenschappelijk onderzoek, het verzorgen van onderwijs en training, het in internationaal verband verstrekken 
van adviezen en het bijdragen aan de wetenschappelijke ontwikkeling op gebieden van 
− geo-informatie voorziening en aardobservatie, het gebruik van geo-informatie en aardobservatie voor het 

beheer en de ontwikkeling van natuurlijke hulpbronnen en voor landgebruik 
− het gebruik van geo-informatie en aardobservatie voor het monitoren, de analyse en het begrijpen van 

ruimtelijke processen 
− de operationalisering van kennis op deze gebieden voor civiele doeleinden en ter ondersteuning van goed 

bestuur. 
 
ITC beoogt mede de resultaten van haar werkzaamheden dienstbaar te maken aan de sociaal-economische 
ontwikkeling van de samenleving in het algemeen en van die in ontwikkelingslanden in het bijzonder.  
 
Capaciteitsontwikkeling 
Het ITC definieert capaciteitsontwikkeling als het “versterken van het vermogen van volledige organisaties om 
afgesproken taken uit te voeren. Onderwijs en training vormen daarvan slechts één component, in het bijzonder 
waar de juiste organisatorische en institutionele omgeving en condities ontbreken. Versterking van de 
management capaciteit van organisaties en het versterken van hun capaciteit om hun posities en taken vast te 
leggen en daarvoor de juiste juridische en institutionele kaders te scheppen vormen andere componenten. 
 

PURPOSE FOCUS 

Human resources development Supply of technical and professional personnel 

Organisational strengthening Strengthen the management capacity of organisations 

Institutional strengthening Strengthen the capacity of organisations to develop & negotiate appropriate 
mandates and modus operandi as well as appropriate (new) legal and 
regulatory frameworks 

Source, Georgiadou, Y. and R. Groot 2002 
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Doelgroep 
De definitie van capaciteitsontwikkeling impliceert 
dat het ITC zich in eerste instantie richt op 
organisaties en pas in tweede instantie op de 
individuele medewerkers binnen die organisaties. 
Deze professionele geo-informatie organisaties 
houden zich bezig met de verwerving, verwerking, 
verspreiding en gebruik van geo-informatie en 
betreffen een grote diversiteit van organisaties op 
zowel nationaal niveau, topografische dienst, 
environmental protection agency en vakministeries 
op het gebied van landbouw, bosbouw, milieu en 
ruimtelijke ordening, als lagere niveaus, waaronder 
gemeentes. 
 
Deze organisaties worden in toenemende mate 
geconfronteerd met technologische en institutionele 
veranderingen in hun werkveld en hebben daar in 
toenemende mate behoefte aan ondersteuning. 
 
Instrumenten 
Het ITC onderscheidt drie instrumenten voor de 
opbouw van die capaciteit; onderzoek, onderwijs en 
training en advisering. Het onderwijs wordt daarbij 
vooral gericht op de medewerkers van de 
doelorganisaties met enige jaren werkervaring. 
 
Sinds 1950 hebben meer dan 17 000 personen, 
voornamelijk in de leeftijd tussen 30 en 45 jaar, met 
meerdere jaren professionele ervaring uit meer dan 
170 landen met succes een opleiding van lange, 
dan wel korte duur aan het ITC 
afgesloten.
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Internationaal Onderwijs en Internationalisering door Hoger Onderwijs 
Het zal duidelijk zijn uit dat er principiële verschillen zijn tussen het Internationaal Onderwijs zoals dat door het 
ITC wordt verzorgd en Internationalisering zoals het Hoger Onderwijs in Nederland dat nastreeft; 
• De doelgroep is voor het ITC principeel anders dan voor het HO, organisaties versus individuen waarbij 

daar waar het individuen betreft het ITC zogenaamde mid-career professionals opleidt voor een specifieke 
taak; 

• Ook het instrumentarium is principeel afwijkend, daar waar hoger onderwijs zich met name richt op 
onderwijs (HBO) en onderzoek en onderwijs (WO) rekent het IO naast onderzoek en onderwijs ook advies 
als primaire taak; 

• Het primaire doel voor het ITC is capaciteitsopbouw in LDCs (optimalisatie) terwijl dat voor het HO primair 
productie (groei) betreft; en  

• Hoewel dat indirect natuurlijk ook tot capaciteit ter plaatste kan leiden moet bovendien gesteld worden dat 
terwijl het ITC en IO in het algemeen er naar streeft “brain drain” te voorkomen door de afgestudeerde 
cursisten en PhD graduates naar huis te sturen, het HO en daarbij met name het WHO expliciet “brain gain” 
nastreeft. 

 
Anderzijds is er duidelijk ook complementariteit op inhoud en specifieke wetenschappelijke en technische knnis. 
 
 
ONTWIKKELINGEN 
Het ITC is sinds de oprichting in 1950 geconfronteerd met veranderingen in haar werkveld. Die veranderingen 
deden zich geleidelijk voor hetgeen het ITC toestond daar geleidelijk op in te spelen. Het afgelopen decennium 
zien we echter een aantal ontwikkelingen plaats vinden die voor het ITC consequenties heeft die alle 
voorgaande ontwikkelingen in het niet stelt.  
 
Kort samengevat betreft het de volgende ontwikkelingen: 
 
Vraag 
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De ontwikkelingen in het kennisveld, zowel in technologisch opzicht als in institutioneel kader hebben 
consequenties voor de breedte en de aard van de vereiste expertise, die naast technologische en 
wetenschappelijke kennis ook kennis betreft inzake het aansturen van professionele organisaties en het 
ontwikkelen van een nieuwe institutionele rol met nieuwe taakstellingen binnen de samenleving. 
Daarnaast ziet het ITC een toenemende behoefte aan flexibiliteit in: 
• de vorm waarin haar onderwijsprogramma’s, van reguliere full-time cursussen naar maatwerk, part-time 

oplossingen van vooral korte duur; en  
• de wijze waarop en locatie waar die wordt verzorgd; een grotere locatie onafhankelijkheid 
 
Capaciteit ter plaatse 
De laatste jaren is er een sterke toename van onderwijsprogramma’s ter plaatse, die in kosten opzicht 
aantrekkelijker is dan een studie in het buitenland. 
 
Beleid donoren inzake OS 
De donoren, waarbij Nederland voorop loopt, streven er naar om capaciteitsopbouw, met name onderwijs en 
training in de landen/regio van herkomst plaats te laten vinden. Daarnaast vormen verplaatsen van de 
hulpkanalen naar de multilaterale kanalen en besluitvorming naar de ontvangende landen toe, wijzigingen die 
zich onder andere uiten in een aanzienlijke vermindering van mogelijkheden om studenten aan het ITC te laten 
studeren. 
 
Ontwikkelingen ICT 
De ontwikkelingen op ICT gebied vormen interessante mogelijkheden om aan de veranderende vraag in de 
wijze waarop kennis wordt aangeboden tegemoet te komen. 
 
 
ITC STRATEGIE 2001-2009 
 
In twee opeenvolgende Strategische plannen die de periode 2001-2009 beslaan heeft het ITC strategische 
lijnen uitgezet om op de consequenties van de snelle ontwikkelingen in te spelen. 
 
Kennisontwikkeling 
Het ITC realiseert zich dat het anders dan in de beginjaren van haar bestaan niet langer de expertise voor de 
volledige breedte van het kennisveld met voldoende diepgang kan omvatten. Dit maakt focus en specialisatie 
een eerste vereiste waarbij enerzijds expertise op de core van het werkveld, geo-informatie en aardobservatie 
en anderzijds brede kennis die integratie van kennis van derden kan organiseren. 
 
Daarnaast is het duidelijk geworden dat naast technisch-wetenschappelijke kennis er een toenemende behoefte 
is aan expertise en kennis van het professionele werkveld, met andere woorden expertise van de praktijk. 
 
Deze twee elementen hebben het ITC genoodzaakt meer dan in het verleden met andere partijen samen ter 
werken en een onderdeel te gaan vormen van een netwerk. 
 
Inzake kennisontwikkeling richt het ITC zich op het omvormen van een monopolist van kennis naar een 
generalist gecombineerd met specialisatie op specifieke deelgebieden. 
 
Kennisoverdracht 
Op het gebied van kennisoverdracht is het ITC altijd 
bezig geweest met het aanpassen van vooral het 
onderwijsprogramma, zowel inhoudelijk (technisch, 
wetenschappelijk en professioneel) als qua 
structuur (modulaire opzet). 
 
Inzake de vorm waarin en de wijze waarop de 
kennis wordt aangeboden is het ITC na enige jaren 
van “trial and error”  in 2001 officieel van start 
gegaan met een strategie van partnerships gericht 
op langdurige samenwerking met opleidings-
instituten in ontwikkelingslanden voor het 
gezamenlijk aanbieden van door beide partners 
geaccrediteerde programma’s voor capaciteits-
opbouw ten behoeve van nationale en/of regionale 
geo-informatie organisaties (Slide: Partnerships for 
Capacity Building)  
 

 
 
 

National and/or regional market:
Organizations with a need for 

capacity building and/or 
institutional strengthening

Local or National Universities
or

other Educational Institutes

ITC
Possibly with other 
European partners
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Momenteel is het ITC actief bij het ontwikkelen en 
uitvoeren van gezamenlijke capaciteitsopbouw met 
een tiental partnerorganisaties en zijn meer 
partnerships in voorbereiding (Slide: Status of 
Educational Partnerships). De modaliteiten van de 
samenwerking, dwz het onderdeel en de duur van 
het onderwijs in eigen land en in Nederland kan 
voor elk van deze programma’s verschillend zijn en 
wijzigen. Over het algemeen is tijdens de eerste 
jaren van een gezamenlijke cursus het deel van het 
onderwijs in het land van herkomst nog beperkt. 
Over de jaren neemt de duur van de studie in het 
land van herkomst toe naarmate de lokale 
opleidingscapaciteit toeneemt. 
 

Status of Educational Partnerships

 
In deze gemeenschappelijke programma’s vindt een deel van het onderwijs plaats in het land van herkomst van 
de studenten en een deel aan het ITC in Nederland. Die partnerships zijn gebaseerd op het principe van 
gezamenlijke verantwoordelijkheid zowel bij de uitvoering en kwaliteitscontrole als bij de financiering ervan. In 
principe is elk van de partners verantwoordelijk voor de uitvoering van het deel van de cursus dat bij die partner 
plaats vindt evenals de financiering daarvan. Kwaliteitscontrole is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Daartoe vinden er over en weer (en niet zoals in het verleden alleen vanuit Nederland naar de lokale organisatie 
toe) stafuitwisseling plaats gericht op gezamenlijke kwaliteitscontrole middels programma evaluaties en 
examens maar ook gemeenschappelijk onderzoek. 
 
Door deze strategie is het ITC in staat op een optimale wijze in te spelen op lokale behoeften, daarbij optimaal 
gebruik makend van de nationale en regionale capaciteiten (Box 1) 
 
BOX 1  CAPACITEITSOPBOUW TEN BEHOEVE VAN LANDHERVORMING IN ZUIDELIJK AFRIKA 
 
Het landhervormingsproces in Zuidelijk Afrika is een van de meest belangrijke maar ook gevoelige onderwerpen van het beleid gericht op 
armoedebestrijding. Als gevolg van het feit dat de Afrikaanse bevolking lange tijd grotendeels uitgesloten is geweest van onderwijs, is er 
een nijpend gebrek aan geschoold personeel om het landhervormingsproces in Zuid Afrika en Namibië in goede banen te leiden en situaties 
zoals die zich in Zimbabwe voordoen te voorkomen. Het Ministry of Lands, Resettlement and Rehabilitation in Namibie en het Department 
of Land Affairs in Zuid Afrika (als opdrachtgevers) hebben hun specifieke behoeften aan capaciteit aangegeven in termen van specifieke 
taken, aantallen en niveaus van opleiding. Op basis hiervan is in samenwerking tussen het ITC en opleidingsinstituten in Namibië 
(Polytechnic of Namibia) en Zuid Afrika (University of Natal / Centre for Environment and Development) met Nederlandse steun een 
programma voor capaciteitsopbouw ontwikkeld dat momenteel tot grote tevredenheid van de opdrachtgevers wordt uitgevoerd als een 
regulier programma binnen beide organisaties. De tevredenheid komt voornamelijk voort uit het feit dat de opleidingen specifiek ingrijpen op 
de lokale behoefte en omstandigheden en de taken die het personeel daarbij heeft. Bovendien sluiten programma’s aan de Polytechnic van 
Namibie (undergraduate) naadloos aan op die aan de University of Natal en bieden tevens aansluiting op cursussen aan het ITC. 
 
Rol ITC 
De rol van het ITC is met deze ontwikkelingen langzaam aan het veranderen. Van een instelling die zich vele 
jaren lang heeft gericht op het ontwikkelen van capaciteit middels onderwijs en training verschuift deze taak in 
toenemende mate naar partners in ontwikkelingslanden: oftewel van “building capacity to building on capacity”. 
De rol die het ITC daarbij langzamerhand gaat vervullen maakt het ITC van een “Educator” tot een “Facilitator” 
van een internationaal netwerk voor capaciteitsontwikkeling. De werkzaamheden worden daarbij meer gericht 
op de ontwikkeling van onderwijsprogrammas en materiaal, incl. curricula met eind verantwoordelijkheid voor 
kwaliteitscontrole. 
 
 
ICT OP HET ITC 
 
Toepassingen 
Wellicht minder uitgebreid dan men van een organisatie als het ITC, met een sterk technologisch kennisveld 
verwacht zou worden wordt ICT nog op beperkte wijze toegepast bij de ontwikkeling en overdracht van kennis 
buiten de muren van de hoofdvestiging in Enschede. Een niet-uitputtend overzicht geeft het volgende beeld: 
 
Electronische leeromgeving 
Enige jaren geleden is Blackboard geïntroduceerd, in eerste instantie ter ondersteuning van te ontwikkelen 
distance education cursussen maar al snel met een ruimere toepassing. 
 
Momenteel vormt Blackboard het platvorm waarop al het intramurale reguliere onderwijs wordt verzorgd, terwijl 
het daarnaast het platvorm vormt om studenten in gemeenschappelijke onderwijsprogramma’s op afstand te 
kunnen begeleiden en de communicatie met medewerkers van de partnerorganisatie te faciliteren 
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Distance education 
De ontwikkeling en het gebruik van afstandsonderwijs is op het ITC tot nu beperkt gebleven tot de meer 
technisch georiënteerde onderdelen van het cursusprogramma, en dan nog op beperkte schaal. Dit alles 
ondanks de toenemende vraag naar afstandsonderwijs vanuit de markt.  
 
Voorzien in wetenschappelijke informatie; bibliotheek / digitale data 
Om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte onder partner organisaties, alumni en andere 
geïnteresseerden in wetenschappelijke informatie heeft het ITC de afgelopen jaren geïnvesteerd in het 
beschikbaar stellen van wetenschappelijke informatie en digitale data via haar website om daarmee tegemoet te 
komen aan de toenemende vraag naar deze informatie van de kant van vooral our-studenten 
 
Video-conferencing 
Na een voorzichtige stap een aantal jaren terug worden nu voorbereidingen getroffen voor het op uitgebreide 
schaal toepassen van video-conferencing facilities voor zowel kennisoverdracht als ondersteuning van 
communicatie met partners voor strategisch en operationeel overleg. 
 
 
Ervaringen 
De ervaringen van ICT gebruik binnen de muren van het ITC zijn zeer positief. De uitgebreide faciliteiten en 
ondersteuning dragen er toe bij dat medewerkers en studenten op uitgebreide gebruik maken van ICT. 
 
Er zijn diverse redenen voor het tot nu toe slechts op beperkte schaal toepassen van ICT voor  kennis-
ontwikkeling met en kennisoverdracht naar buiten. Een van de redenen hiervoor is het principe van 
internationaal onderwijs dat confrontatie met een andere omgeving essentieel beschouwd wordt als onderdeel 
van capaciteitsontwikkeling. 
 
Een belangrijke beperking in het gebruik van ICT waarmee het ITC en vooral haar partners en cursisten in 
ontwikkelingslanden worden geconfronteerd betreft de toegankelijkheid. Beperkte infrastructurele voorzieningen 
maar ook adequate kennis van zaken in ontwikkelingslanden leiden er veelvuldig toe dat ICT toepassingen in 
ontwikkelingslanden niet-functioneel dan wel sub-optimaal zijn. Het kosten aspect draagt daar zeker aan bij. 
 
 
CONCLUSIES 
ICT is voor het doel waarvoor het ITC gesteld wordt een welkome additionele functionaliteit. Het is echter 
duidelijk geen panacee voor de uitdagingen waar het ITC voor gesteld wordt in haar missie van 
capaciteitsontwikkeling. Naast beperkingen van infrastructurele en kennis aard met de daarbij behorende 
risico’s van uitval zijn er de kosten welke voor veel partners, zowel organisaties als individuen in 
ontwikkelingslanden onoverkomelijk zijn. 
 
Wellicht nog belangrijker is het feit dat capaciteitsontwikkeling in het kader van ontwikkelingssamenwerking 
meer omhelst en vereist dan met louter technologie op het gebied van communicatie en informatie kan worden 
voorzien. 
 
In antwoord op de vraag naar een prikkelende stelling kom ik dan ook op de stelling:  
“De toenemende rol van ICT in internationalisering vermindert voor de minst ontwikkelde landen de 
toegang tot kennis en vergroot indirect de kloof tussen arm en rijk”. 
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