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• In SURF werken hoger onderwijs-  

en onderzoeksinstellingen samen aan de 

verbetering van de kwaliteit van 

onderzoek en onderwijs door ICT-

innovatie. 

 

• Al 25 jaar leidt de samenwerking in SURF 

tot diensten en producten die de 

instellingen individueel niet kunnen 

realiseren.  

  

 

Grensverleggende  

ICT-innovaties 
 



• Internationale samenwerking staat hoog op de 
agenda van SURF + werkmaatschappijen 

• Het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland 
loopt internationaal voorop bij de inzet en het 
gebruik van de ICT-infrastructuur 

• Amsterdam – CERN is dé innovatie-as van 
Europa  

 

Digital gateway to 

Europa 



Van en voor het hoger onderwijs en onderzoek 

 

• 14 universiteiten 

• 42 hogescholen 

• 8 academische ziekenhuizen 

• Koninklijke Bibliotheek, NWO, KNAW 

• TNO, RIVM, Politieacademie 

•En het MBO! 
 

• 4-jaarlijks MJP is basis voor financiering 

en samenwerking 

 

 

 

Van wie is SURF?  

 



Wat doet SURF? 

• Zorgt ervoor dat studenten, docenten en 

onderzoekers eenvoudig kunnen 

samenwerken met behulp van ICT. 

 

• Maakt voordelige aanschaf van software, 

content en diensten mogelijk. 

 

• Levert grootschalige rekenfaciliteiten 

voor onderzoekers. 

 

• Biedt ondersteunende diensten voor 

gezamenlijke exploitatie van ICT-

projecten door de instellingen. 
 



Waaruit bestaat SURF? 

Instellingen en eindgebruikers 

HPC &  

visualisatie 

 

Gedeelde ICT-

voorzieningen 

Software, 

clouddiensten  

en content 

Andere aanbieders 

Instellingen en 

internationale  

zusterorganisaties 

Verbindende infrastructuur 



SURFnet 

• Netwerkinfrastructuur voor efficiënt en 

ongelimiteerd datatransport. 

 

• Samenwerkingsinfrastructuur voor 

verbinding van systemen, diensten, 

instrumenten en mensen. 

 

• >180 aangesloten instellingen. 

 

• Meer dan 1 miljoen gebruikers. 



SURFconext  

verbindt gebruikers en resources 

Cloud services 



• Levert high performance computing 

(HPC-)diensten, dataopslag, 

netwerkonderzoek en visualisaties aan 

wetenschap en bedrijfsleven. 

 

• Lokale beschikbaarheid HPC-

infrastructuur is essentieel voor vele 

wetenschapsgebieden. 

 

• GRID en HPC-infrastructuur naadloos op 

Europa aangesloten. 

 

 

SURFsara 



 

SURFmarket 
 
• Brengt vraag en aanbod bij elkaar: ICT-

marktplaats van het hoger onderwijs en 

onderzoek. 

 

• > 160 overeenkomsten met verschillende 

ICT-aanbieders en uitgevers. 

 

• Financieel onafhankelijk, zonder 

winstoogmerk. 

 

 



• Samenwerking tussen SURF en NWO. 
 

• Toepassing van ICT in onderzoek 
verbeteren. 
 

• Aansluiting van ICT op onderzoek 
verbeteren. 
 

• Onderzoekers ondersteunen 
onderzoekers. 
 

 

 

eScience Center 

 



Vancis BV 

• Sinds 1 januari 2013 onderdeel van SURF na fusie tussen Stichting SURF en 

Stichting SARA. 

• SURF = enig aandeelhouder. 

• Vancis heeft positie van gewone marktpartij. 

• Geen ‘gedwongen winkelnering’. 

• Eén van de partners voor technology transfer. 

 

• Specialist in datacenter services, cloud services, managed services en technisch 

applicatiebeheer. 

• Goed thuis in educatie. 

• Werkt samen met SURFsara aan big data- en HPC-dienstverlening. 

 



Waarom SURF? 

• Om in een gefragmenteerde ICT-

omgeving naadloze samenwerking tussen 

systemen en mensen mogelijk te maken, 

zodat studenten, docenten en 

onderzoekers eenvoudig en krachtig 

kunnen (samen)werken, ongeacht locatie 

of technologie. 

 

 



• Internationalisering en data-intensiteit 

van onderzoek. 

 

• Flexibilisering van het onderwijs. 

 

• BYOD en ‘ver-appen’ 

 

• Intensievere samenwerking met andere 

sectoren (bv. bedrijfsleven). 

 

• Nieuwe ordening van de ICT service 

delivery (o.a. Cloud!). 

 

• Geldt allemaal ook voor MBO 

Inspelend op 

Trends 



Inclusief Big data 

• Groeiend aantal grote, complexe 

datasets vereist hoogwaardige 

gebruikersondersteuning en grote 

rekenkracht, gecombineerd met 

geavanceerde netwerkvoorzieningen.  

 

• Benodigd: zeer geavanceerde  

e-infrastructuur. 

 



 

 

• Gebruik e-infrastructuur voor 
bedrijfsleven en topsectoren. 
 

• In navolging van VS HPC-diensten ook 
beschikbaar voor het MKB. 
 

• Instrument voor Technology transfer 
 

 

Aansluitend bij Topsectoren en MKB 



• SURF sinds 2011 verantwoordelijk voor 

deze nationale e-infrastructuur. 

 

• Bestaat uit netwerken, supercomputers, 

grids en data. 

 

• De afzonderlijke componenten  

(het netwerk, HPC-faciliteiten en 

diensten van SURFsara en de 

eScience-ondersteuning van het 

NLeSC) worden in 2013 geïntegreerd 

aangeboden. 

 

 

 

Hoeder van de Nationale e-infrastructuur 



Strategische plannen 2015-2018 



Werkwijze SURF: innovatie door 

samenwerken 



 

Voordelen voor MBO: 

 

- Vergroten inkoopkracht 

- Inbesteden i.p.v. aanbesteden 

- Profiteren van kennis en 

ontwikkelkracht van H(B)O 

- Betere ICT-infrastructuur in relatie met 

MKB 

 

 

Voordelen voor SURF: 

 

- Vergroten inkoopkracht 

 

- Profiteren van kennis, ontwikkelkracht 

en daadkracht van MBO 

 

- MKB betrekken in ICT-infrastructuur 

MBO en SURF 

 

 

 

Elkaars kennis en kwaliteiten optimaal benutten: 

Samen werken aan één robuuste en innovatieve ICT-

infrastructuur! 



Welkom bij SURF 



Dank u voor uw aandacht! 
 

Paul.rullmann@surf.nl 

www.surf.nl 

 


