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Bii dezen bieden wii u oon het ropporl "lntelligente Dotoverwerking en Procesbesturing"

Wii vrogen uw speciole oondochi voor de voorstellen voor oclie.

Dit ropport is onderdeel von een NRLO-verkenning noor de ioekomstige dynomiek von tien

wetenschops- en technologiegebieden'. Vonwege het belong von wetenschop en

technologie voor de toekomst von ogrosector, groene ruimte en vissector is deze zogeheten

W&T-verkenning een von de drie hoofdliinen in het totole werkprogrommo von de NRLO.

De ondere twee hoofdliinen ziin verkenning von de mootschoppeliike dynomiek en

verkenning von de dynomiek von innovoties.

Een opmerkeliike ontwikkeling von de looiste decennio is dot sieeds grotere hoeveelheden

doto beschikboor komen die tegeliikertiid ook steeds sneller (en goedkoper) kunnen

worden verwerkt. ln de ogrosector komen steeds meer doto beschikboor von processen

tiidens de productie, de verwerking, de ofzet en de morkt. De bedriifsvoering wordt

doordoor sleeds complexer. Deze onfwikkeling vroogt sieeds meer om een integrole

benodering von de verschillende gegevensstromen. Het verwerken en benutten von grote

stromen doto voor de procesbesiuring wordi oongeduid mei "intelligente dotoverwerking

en procesbesturing".

I Die gebieden ziin: sensor- en microsysteemlechnologie, intelligente dotoverwerking en procesbesturing,
nonotechnologie, moleculoire plontenbiologie, moleculoire en reproductiebiologie bii dieren, beleids-
welenschoppen en ICT in de groene ruimle, productie-ecologie, veterinoire epidemiologie, verpokkings- en
bewoortechnologie en oquocultuur.
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Uit de sterkte/zwokte-onolyse ziln enkele punten noor voren gekomen:

l. Het fundomentele onderzoek op dit vokgebied in Nederlond is von hoge kwoliteit. Het

wordt uitgevoerd op vele plootsen door kleine groepen of zeer individueel werkende

onderzoekers. Dot leidt tot een beeld von geringe somenhong en versnippering.

2. De verbindingen tussen het fundomentele en toegeposte onderzoek ziin niet sterk

ontwikkeld.

3. De reloties von het onderzoek (fundomenieel én toegepost) met het bedrilfsleven zijn

zwok.

De volgende ociies worden voorgesteld ter versterking von het vokgebied:
'1. Wogeningen UR en STW nemen het initíotief om een discussie te storten om een oontol

strotegische onderzoeksterreinen te selecteren en onderzoekscopociteit (fundomenteel en

toegepost) te bundelen. Voor Wogeningen UR en de ogroseclor is een strotegisch

domein de integroiie von iechnische kennis en kennis von levende producten.

2. Wogeningen UR, STW en het bedriifsleven nemen het initiotief om de toegonkeliikheid

von het onderzoek voor het internotionole bedriifsleven te vergroten. Doortoe wordt een

plotform gecreëerd woor het internotionole bedriifsleven en onderzoek elkoor

regelmoiig kunnen ontmoeten en kunnen broinstormen over hei vokgebied en de

denkbore toepossingen in de ogrosector.

3. De ontwikkelingen op het vokgebied ziin konsriik. Bedriiven in de primoire sector ziin

klein en niet kopitoolkrochtig genoeg om op deze ontwikkelingen in te spelen. De

overheid, in dit gevol LNV, kon de vernieuwing bevorderen door het ontwerpen von

innovotieve stimuleringsregel ingen.

4. Wogeningen UR en LNV zorgen voor een kwoliteitsimpuls bii de ogrorische opleidingen

op olle niveous, gericht op intelligente dotoverwerking en procesbesturing. De nodruk

ligt op de integrotie von technische systeemkennis en kennis von notuurliike producten.

Goorne vernemen wii uw reoctie op de voorstellen en hoe dooroon uifuoering kon worden

gegeven.

Voorzitter NRLO.

I nielligente Doloverwerking en
Procesbesturing

Prof.Dr.lr. A.

Directeur Bureou NRLO.
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1. lnleiding

De bevindingen in dit ropport ziln tot stond gekomen in een proces woorbii veel en

uiteenlopende portiien woren betrokken vio interviews en workshops. Belongriike

grondstoffen voor dit proces woren essoys en studies die in opdrocht von de NRLO ziin

uitgevoerd. Het proces besiond uii drie stoppen, wooryon de resultoten worden beschreven

in de volgende 3 hoofdstukken von dit ropport.

'1. Dynomiek op het gebied von "intelligente" dotoverwerking en besturing von processen

in de primoire ogrosector en de voedingsmiddelenindustrie

De dynomiek in dit W&T-gebied en de potentiële betekenis hiervon voor de ogroseclor is

beschreven in twee NRlO-ropporten, te weten het essoy "Agrofysico, informotie- en

communicotietechnologie in de plontoordige productie" von lr. J. Meulemon en lng. P

von Weel (NRLO-ropport 97 /24) en de siudie over "Konsen voor verwerking en

disiributie" von mw. lr. E.T. von Tienen, lr. A.E. Simons en Drs. D.A.J.M. Stiinen (NRLO-

ropport 97/26).

2. S+erkte/ zwo kte-o no lyse

De sterkien en zwokten von dii W&T-gebied ziin geonolyseerd door TNO-STB en

somengevoi in de ochiergrondstudie "Sterkte/zwokte-onolyse von het W&T-gebied

InielIigente Dotoverwerking en Procesbesturing" (NRLO-ropport 98/38). Doorbii is

gebruik gemooki von een meihode die door TNO-STB in opdrochi von de NRLO is

ontwikkeld (beschreven in NRLO-roppon 97/23 "Methode voor kwoliteitsbeoordeling

von de ogro-kennisinfrostructuur"). De methode focust op drie korokterísiieken von een

W&T-gebied: de middelenpositie (octoren en copociteit), de systeemkenmerken

(netwerken) en de presioties (wetenschoppeliik en mootschoppeliik).

Het W&T-gebied is moeiliik of te bokenen. De reden is dot intelligente dotoverwerking

en procesbesturing een onlosmokeliik onderdeel is von verschillende onderzoekvelden,

voorol op het gebied von de wiskunde en de informotico.

De geiollen in dit ropport ziin derholve tot op zekere hoogte indicotief.

3. Acties ter versierking

ln een workshop met personen uit kennisinsiellingen, overheid en bedriifsleven is de

concept-ropportoge von TNO-STB besproken. Het essoy en de genoemde studie

vormden doorbii ondersteunende ochtergrondinformotie. De workshop heefr er toe

geleid dot een oontol voorstellen voor octies ter versterking von dit W&T-gebied ziin

geselecieerd. Tenslotte heeft een kleine NRLO-verkenningscommissie, bestoonde uit lr.

A.A. Jongebreur (IMAG-DLO), Prof.Dr.lr. R. Robbinge (lid DB-NRLO) en Dr.lr. H.J. von
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Oosten (Bureou NRLO) de ocJies verder ingevuld en is oongegeven wie de voorgestelde

octies zou moeten ondernemen.

I ntelligente Dotoverwerking en
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2. Dynqmiek en betekenis

"lntelIigenle dqlqverwerking en

procesbesïuri ng"

(in de tekst wordi kortheidsholve gesproken von "intelligente besturing")

Steeds snellere verurrerking von sleeds méér dqto

Een von de belongriikste ontwikkelingen von de lootste decennio is het beschíkboor komen

von schier grenzeloze hoeveelheden doio en informotie. Een ontwikkeling woorvon het

einde niei in zicht is. Het voortdurend beschikboor komen von snellere, goedkopere en

flexibelere computers en rondopporotuur heeft de verwerking von ol die doto op een snelle

wiize mogeliik gemookt.

Deze ontwikkelingen hebben productie- en verwerkingsprocessen in de ogrosector

diepgoond veronderd. Stormochiige ontwikkelingen in de meei- en regeliechniek,

oulomotisering en robotisering, integrotie von gegevensstromen von productie (product- en

proceskwoliteit), ketenintegrotie en morh bepolen de wiize woorop bedriiven worden

georgoniseerd en inspelen op de morkt. Verticole integrotie tussen odminisirotief-logisiieke

informotie en procestechnische meiingen kon leiden tot effeciievere besturing von

bed riifsp rocessen .

De complexiteit von de beslissingen over bedriifsprocessen en morktontwikkelingen neemt

toe. Het komt steeds meer octn op het iuist interpreieren von de vele gegevens en het

nemen von de iuisie beslissingen in een beperkte iiid. Deze ontwikkeling vereist steeds meer

een integrole benodering von de verschillende gegevensstromen. lntegroliteit en

complexiieit vrogen om een somenhongende oonpok von de besturing von bedriifs-

processen/ zeker woor het gooi om hogere orde processen.

Dynomische besturing von processen

Het ontwoord op de uitdoging om grote siromen doto te benutten voor de procesbesturing

kon worden oongeduid met "intelligent besturen". lndien groie hoeveelheden betrouwbore

doto von een proces beschikboor ziin kon de complexe systemotiek hiervon gemodelleerd

worden op bosis von deze beschikbore doto. Deze modellen kunnen vervolgens bruikboor

worden gemookt om processen dynomisch bestuurboor te moken. Een betrekkeliik nieuwe

oonpok binnen "intelligenl besturen" is gericht op het creëren von odoptieve en

I ntelligente Dolovenarerking en
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(zelf)lerende systemen, onder meer op bosis von neurole netwerken en fuzzy logic.

Verondersteld wordi hierbii dot het niet strikt noodzokeliik is volledig inzicht in het

procesverloop te hebben om het procesgedrog te voorspellen.

Toepossing is per sector sterk verschillend

De ioepossing von geovonceerde procesbesturing verschilt sterk per seclor en morkt-

segment. ln de chemische industrie (en ook in de voedingsmiddelenindustrie) is sproke von

een voorsprong bii de ontwikkeling von industriële besturingssystemen. Hei feit, dot de

voedingsmiddelenindustrie een vooroonstoonde posiiie heeft op het gebied von proces-

iechnologie is mede te donken oon de hoge eisen die worden gesteld op het gebied von

productkwoliteii, productueiligheid en milieu. ln die sector goot het er ook om de technische

systemen (die vook elders worden ontwikkeld) en de kennís von voedselproducten ie

integreren. Doordoor ontstoot een specifieke integrotie von technische know-howen food

kennis. Bovendien vinden de octiviteiten in de voedingsmiddelenindustrie ploots onder

beier geconditioneerde omstondigheden don in de primoire sector. Doordoor ziin meer

procesporometers meelboor en bestuurboor en ziin de gehonteerde modellen simpeler don

in het (biologische) primoire productieproces.

De beheersing von biologische processen in de primoire productie is von een ondere orde

en veel complexer don de technologische procesbeheersing in de voedingsmiddelen-

industrie. De schiinbore ochterstond in de primoire sector, de toeleverende industrie en de

biibehorende dienstensector bii het integreren von gegevensstromen wordt voorol

veroorzookt door de onmogeliikheid de diverse voriobelen bii de huidige kennis op elkoor

of te stemmen. Het toi stond brengen von deze modellering kqn een resultoot ziin von

"intelligent besturen". Hier kon "intelligent besturen" op termiin leiden tot een beiere

procesmodellering en -beheersing.

De vraag is of de konsriikheid van deze ontwikkelingen iuist wordi ingeschol en of de

agrofoodseclor en -ketens voldoende inspelen op dif lype ontwikkelingen.

I niel ligenle Doloverwerking en
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3. Ste rkle /zwo,kte-or1o lyse vq n

kenmerken vqn het vqkgebied

Middelenpositie (ocloren, Íormotie)

Het fundomentele onderzoek dot zich richt op "intelligent besturen" is ingebed in een groot

oontol ihemo's von vele leerstoelgroepen oon vriiwel olle Nederlondse universiteiten

(wiskunde- en notuurwetenschoppen; informotico; meetsysteem- en regeltechniek;

besliskunde en stochostiek; meet- en besturingssystemen; computerorchitectuur en digitole

technieken; werktuigbouwkunde; elektrotechniek). Een dominonte rol wordt vervuld door de

verschillende wískunde en informotico foculteiten. Hei betreft hier circo I ó0 fte. De meeste

groepen ziin erg klein. Het goot vook om onderzoekers von hoge kwoliteit, die veelol erg

individueel opereren. De vorming von onderzoeksscholen heeft er sierk toe biigedrogen dot

er meer somenwerking is ontstoon en dot kennis en expertise onderling wordt uitgewisseld.

Het universitoire onderzoek wordt grotendeels gefinoncierd uit de l'en 2" geldstroom.

Bii de technologische instituten ziin ATO-DLO en TNO-TPD octief met een inzet von circo

15-20 fte, NIZO food reseorch ligt door iets onder. Andere op de ogrosecior georiënieerde

instellingen (IMAG-DLO, LUW deporiemeni Agro-, Milieu- en Systeemlechnologie (AMST),

TNO-Voeding) hebben per instelling een geringere inzet. ln deze indicoiieve geiollen lijkt

een verschil zichtboor in de inzet ien behoeve von de voedingsmiddelenindustrie en de

inzei gereloteerd oon de primoire productie.

Er ziin weinig bedriiven die onderzoek doen op dit specifieke gebied. Voorbeelden von

onderzoek noor redeneersystemen of intelligente besturingssystemen ziin te vinden in de

procesindusirie, Philips Reseorch, Hoogovens, Cop Gemini, een ooniol verzekerings-

mootschoppiien en de voedsel verwerkende industrie.

Fundamenleel onderzoek op het gebied van iníelligente dotoverwerking en procesbesluring

wordÍ op zeer verschillende plaatsen in vaak heel kleine, groepen uifgevoerd. Doordoor

onÍstoat een beeld von geringe somenhong en versnippering.

Systeemkenmerken (neiwerken)

De bovengenoemde octoren in de diverse deelgebieden ziin in tol von verschillend geoorde

somenwerkingsverbonden georgoniseerd. ln de eerste ploots ziin dot de vier inter-

universitoire onderzoeksscholen, te weten OSPT (procesiechnologie), IPA (progrommo-

iuurkunde en olgoritmiek), SIKS (lnformotie- en kennissystemen) en DISC (systeemiheorie

en regeltechniek). ln KNAW-verbond functioneert ASCI (odvonced school of computing ond

imoging), woorin enkele universiteiten, technologische instituten en loborotorio von het

bedriifsleven deelnemen. ln NWO-verbond worden vio de stichting SION (Stichting

lntelligente Doloverwerking en
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lnformotico-Onderzoek Nederlond) onderzoeksproiecten gefinoncierd op het gebied von

informotico. Doornoost ziin er nog verschillende verenigingen en stichtingen octief.

De porticipotie von de op de ogrosector gerichie onderzoeksinstellingen in deze

onderzoeksscholen is beperkt toi het Deportemeni AMST von Wogeningen UR. ln

Wogeningen bestoon er wel meer informele netwerken tussen de onderzoekers von de

universiteit en de instituten. De instituten ontplooien met wisselend succes initiotieven om

het bedriifsleven te betrekken bii het onderzoek.

De relalies binnen hel onderzoek (fundamenteel en ioegeposÍ) en von onderzoek meÍ hei

bedrilfsleven ziin ín de meesle gevollen zwak onlwikkeld.

lnternaÍionoal

Over het bestoon von internotionole onderzoeksnefwerken heeft TNO-STB geen beeld

verkregen. Er is olleen gewezen op het bestoon von het Euregio Fuzzy cenlrum, een

grensoverschriidend voorlichiings-, odvies- en demonstrotiecentrum (Fochhochschule

Milnster, UniversiteitTwente en de hogeschool Enschede). Het EuregioFuzzy cenirum heeft

onder meer tot doel onderzoekers en gebruikers bii elkoor te brengen en een soorl

mokeloorsfunctie te vervul len.

Toch bestoon er internotionole netwerken von onderzoekers op olle terreinen of themo's

von fundomenteel onderzoek, zools onder de porogroof middelenpositie ziin genoemd. Dit

bliikt uit de congressen en symposio die op diverse themo's regelmotig worden

georgoniseerd. Dit is ook in het ioegeposte onderzoek het gevol.

Het is gewensí aonsluitíng te versierken bii internaÍionole poriners in ondezoek en

bedriifsleven.

Pedormonce

Welenschoppeliik

De VNSU-onderzoeksvisitotie op hei gebied von wiskunde en informotico beoordeelde het

(fundomentele) onderzoek op dit gebied ols zeer goed. Als kritische konttekening werd

gesteld dot hei onderzoek te theoretisch von oord is en dot de relotie mel de proktiik

grotendeels ontbreekt. De toepossing von de kennis komt doordoor niet von de grond. Het

feit, dot veel groepen erg klein ziin woordoor de gewensie kritische mosso ontbreekt, werd

gezien ols een grote bedreiging.

ln de workshop noemde onderen de universitoire kennis-infrostructuur zeer slecht

toegonkeliik en biizonder gefroctíoneerd. Kennis wordt door individuele onderzoekers op

een beperkt gebied ontwikkeld. Men zit opgesloten in het eigen domein.

I ntelligente Doloverwerking en
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Mo atsch a pp el iik (op I e id i n g )
De (universitoire) opleiding in het vokgebied wordt gezien ols goed. Moor een punt von

zorg is dot veel von de opgeleide onderzoekers bliiven hongen in dezelfde wetenschoppe-

liike wereld. Doordoor is er een erg klein oonbod von opgeleiden noor de morkt en

ontstoot er geen goede wisselwerking met het bedriifsleven. ln het bedriifsleven is er te

weinig zicht op de fundomentele kennisontwikkeling.

Het feit dot er met nome in de ogrosector te weinig mensen ziin met voldoende kennis von

de ontwikkelingen in het gebied, betekent een rem op de ontwikkeling von toepossíngen.

Het hele opleidingstroiect MBO/HBO-universiteit dient integrool te worden beoordeeld.

Doorbii dient specifiek oondocht te ziin voor de relotie tussen technische en ogrospecifieke

ospecten (biologie, fooa).

M o o tsch o pp e I i i k ( b ed riifs I eve n )
De vroog vonuit de morkt is divers.

De chemische procesindustrie en de voedingsmiddelenindustrie hebben nog het meest zichl

op de ontwikkelingen en de vernieuwíngen die zich voordoen. De grootste bedriiven ziin

voldoende kopitoolkrochtig om zelf onderzoek over besiuring von productieprocessen uii te

(loten) voeren. De soms enorme omvong en complexiteit von productiesystemen beperkt

vook de mogeliikheden om snel op grote vernieuwingen in te spelen, omdot dot het hele

productiesysteem rookt. Vernieuwingen kunnen pos worden doorgevoerd ols grote nieuwe

investeringen oon de orde ziin. Vook beireft hei bedriifsspecifieke vernieuwingen von

bedriifsprocessen, die ol don niei somen mei technische instituten worden ontwikkeld.

Kennis doorover bliift don binnen hei bedrilf en wordt niet olgemeen beschikboor gesteld,

of pos op iermiin en onder voorwoorden (licenties e.d.).

Een oontol instituten is octief bezig met individuele bedriiven uit de voedingsmiddelen-

industrie om op bosis von nieuwe inzichten op het gebied von intelligent besturen nieuwe

systemen te ontwerpen.

De (primoire) ogrosecior en de toeleverende (technisch georiënteerde) industrie is veel

kleinscholiger, uitersi divers en sterk produclgeoriönteerd. Een exiro complicotie is dot

levende producten om een ondere benodering vrogen don grondstoffen uit de chemische

procesindustrie. De morkt voor specifieke produclgebonden opporoiuur is meestol

biizonder klein. Doordoor ziin de finonciële mogeliikheden om in nieuwe ontwikkelingen te

investeren uiterst beperkt.

De qonsluiting von de morktportiien uit de ogrosector op nieuwe ontwikkelingen bii

intelligent besiuren en systeemontwerpen door de onderzoeksinstituten is slecht. De vele

kleine portiien leidt tot een versnipperde morkt, die olleen ol doordoor moeililk toegonkeliik

is. Onderzoeksinstituten eryoren dot oon den liive.

Het hele gebied von de kennistronsfer is zwok ontwikkeld. Voor het bedriifsleven is het erg

moeiliik de konsen von nieuwe ontwikkelingen goed in ie schotten. Het ontbreekt oon
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goede voorbeeldprolecten. Er is bovendien sproke vqn een enorrne mismotch tussen de

wetenschoppeliike wereld en het bedriifsleven: ondeaoekers denken in ondere tiidtroiecten

don ondernemers. De fundomeniele kennisgenerotie en de innovotie in bedriiven stoon te

los von elkoor.
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4. Acties

I. Selecteer enkele strcrteqische posities, bundel onderzoekscopociteil en

versterk de inlernotionsle kennispositie in hel onderzoek

De fundomentele kennisontwikkeling op hei gebied von wiskunde en informotico, en in het

deelgebied "intelligent besturen", is in Nederlond op een hoog niveou. Dot gebeurt op

sterk uiteenlopende onderwerpen door een veelheid von kleine, voorol lokool opererende

groepen. De toegonkeliikheid doorvon is beperkt. Het is zeer de vroog of het Nederlondse

onderzoek zich in de toekomst een zo brede, versnipperde opstelling kon bliiven

permitteren. Het verdient overweging een ooniol strotegische onderzoeksterreinen te

selecteren en doorin een internotionool erkende sterke kennispositie te verwerven. Voor hei

londbouwkennissysteem en de ogrosector is een strotegisch domein woor integrotie

plootsvindi von technische kennis en kennis von levende producten.

Wogeningen UR en STW nemen het initiotief om een discussie te storten om een oontol

strotegische onderzoeksterreinen te selecteren en doorop somenwerkingsverbonden te

ontwikkelen iussen fundomenteel, toegepost onderzoek en het bedriifsleven. Eén von de

strotegische domeinen is de verbinding von technische kennis en kennis von levende

producten.

2. Exploreer de internotionqle morkt en creëer een plotÍorm wqorin weten-

schqp en bedriifsleven kennis, ideeën en behoetten uilwisselen

Er is bii het onderzoek nouweliiks kennis over de morkt, behoeften von morktportiien en de

potentie von fundomentele kennis voor toepossing in de morkt. ln het bedriifsleven bestoot

er weinig zicht op hei fundomentele onderzoek en de potentiële betekenis ervon voor de

bedriiven. De ioegonkeliikheid von het onderzoek is beperkt. Kennistronsfer moet in feite

nog ontwikkeld worden.

ln de ogrosecior ziin morktportiien grofweg ie verdelen in de primoire sector (en de

dooroon verbonden toeleverende indusirie) en de voedingsmiddelenindustire. De eerste

groep bestoot uit MKB-ochtige bedriiven, de tweede groep uit grote industriële podiien. De

behoeften oon vernieuwing op het gebied von "intelligeni besturen" lopen zeer sterk uiteen.

Het komt oon op het verbinden von technische kennis en kennis von levende producten,

zowel in de primoire productie (plonten, dieren) en de verwerking (plonten, food).Yoor

beide segmenten, de oon de primoire ogrosector verbonden bedriiven en de voedings-

middelenindustrie komt het er op oon verbindingen ie ontwikkelen noor de internotionole

morkt.

lntelligente Doioverwerki ng en
Procesbesturing



Wogeningen UR, STW en her bedriiÍsleven nemen somen het initiotief om een

plotform te creëren woor onderzoek (universiteiten, instituien) en het bedriifsleven elkoor

regelmotig kunnen onimoeten en broinstormen over wetenschoppeliike ontwikkelingen op

het terrein von "intelligent besturen" en toepossingen doorvon in de ogrosector. Morkten en

morkiportiien worden inlernationoalin koort gebrocht en er worden vonuit een brede,

sectoroverschriidende oonpok doelgroep-specifieke octiviteiten ontwikkeld.

3. Ontwerp innovqlieve slimulerinqsreqelinqen

Een belongriike botile neckvoor een snelle doorstroming von ontwikkelde kennis noor

toeposbore producten is het feit, dot veel morktportiien in de primoire sector betrekkeliik

klein ziin (MKB-type) en onvoldoende kopitoolkrochtig om de kostbore onderzoekstroiecten

grotendeels zelf te finoncieren. Het liikt belongriik stimuleringsregelingen te ontwerpen

woordoor de risico's voor deze bedriiven worden beperkt en ze worden gesiimuleerd om

vroegtildig in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

De overheid, in dit gevol LNV, kon vernieuwing op het ierrein von "intelligent

besturen" bil hei bedriifsleven stimuleren door een innovotie bevorderend instrumentorium

te ontwikkelen. LNV zou zich met nome kunnen richten op innovotie en stimulering von

kennisoverdrocht over "inielligent besturen" bii kleine(re) innovotieve bedriiven in de

ioeleverende ind ustrie.

4. Zorq voor een l«floliteitsimpuls bii de oororische opleidinoen qericht op het
onlwerpen en besturen von processen

Op verschillende niveous (MBO, HBO én universitoir) is versterking gewenst von scholing

en opleiding gericht op het intelligent besturen von processen ols de oonsluiting op het

onderzoek. Het goot zowel om het ontwerpen ols het kunnen omgoon met complexe

systemen en systeemsoftwore. De iniegrotie von technische systemen met de kennis von

notuurliike producten ("food-kennis") is essentieel. Dit geldt zowel voor de opleiding gericht

op de voedingsindustrie ols die gericht op de primoire sector (incl. toeleveronciers von

systemen).

Wogeningen UR zou de beschikbore kennis kunnen bundelen in toegespitste

progrommo's. In het ogrorisch onderwiis (^,lBO én HBO) is een impuls nodig op het

gebied von de (intelligente) besturing von processen in productie en verwerking von voedsel

en sierteeliprod ucien.
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N RLO -sdviesrq pporlen W&T-

verkenning

nummer tilel

99/1 Konsen in wetenschop en lechnologie

Speerpunten voor de ogrosector, visserii en groene ruimte

99/2 Sensor- en microsysteemtechnologie

Speerpunten voor octie

99/3 Bewoor- en verpokkingstechnologie

Speerpunien voor octie

99/q Veterin«rire epidemiologie
Speerpunten voor octie

99/5 Moleculqire en reproductiebiologie bil dieren
Speerpunten voor octie

99/6 Moleculoire plonlenbiologie

Speerpunten voor octie

99/7 Nqnotechnologie

Speerpunten voor octie

99/8 Productie-ecologie

Speerpunten voor octie

99/9 lntelligente dqlqverwerking en procesbesturing

Speerpunten voor octie

99/10 Aquocuhuur

Speerpunten voor octie

99/11 Beleidsweienschoppen en ICT in de groene ruimte
Speerpunien voor octie

lntelligente Dotoverwerking en
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