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Hoe je IT-systemen bouwt, vind je in 
tech nische handboeken terug. Hoe je 
dat verantwoord doet, niet. Er zijn  weinig 
of geen praktische handreikingen over 
verantwoord ontwerpen. Denk bij verant-
woord aan transparant, inclusief en 
niet- discriminerend. Er zijn wel wettelijke 
regels en ethische kaders die IT-systemen 
reguleren en sturen.
In de afgelopen veertig jaar zijn computers 
overal in onze fysieke wereld gekomen 
en zijn we in een  virtuele wereld actief 
 geworden. Innovaties en nieuwe digitale 
functies dringen diep in ons dagelijks leven 
door. Het is een complex  geheel van op 
elkaar gebouwde technieken, IT-structuren 
en digitale functionaliteiten. Wat eerder 
passende digitale technologie was, is vaak 
niet meer geschikt voor nieuwe situaties, 
zeker waar het ondersteuning van men-
selijke activiteiten betreft. Toch wordt 
er wel op de oude structuren gebouwd, 
 voortbordurend op wat er al was.
Hoe repareer je en maak je op een structu-
rele manier IT-systemen verantwoord, voor 
de nieuwe toepassingen? Nanda Piersma 
doet een oproep om dit vraagstuk ook neer 
te leggen bij de ontwerpers en  bouwers 
van digi tale systemen. Hoe kunnen zij 
IT- systemen bouwen die verantwoord zijn 
en van waarde in de maatschappij? Zonder 
wetten te overtreden of de economische 
waarde van de (IT-)producten te vermin-
deren? De wens om verantwoord te gaan 
werken, betekent een volwassenheids-
proces voor de IT-sector. Ook de gebruikers 
van de systemen zullen een bewustwording 
moeten ondergaan en verantwoordelijker 

gebruik gaan maken van de systemen.
In haar lectorale rede betoogt Nanda 
Piersma wat ‘verantwoord’ betekent in 
een IT-context en hoe de (door)ontwikke-
ling van IT-systemen zodanig kan worden 
uitgevoerd zodat het ons vertrouwen ook 
verdient.
Nanda Piersma, Lector Responsible IT aan 
de Hogeschool van Amsterdam, zal op 
dinsdag 6 december 2022 om 16.00 uur 
(CET) haar lectorale rede uitspreken. Hierin 
zal zij uiteenzetten hoe het lectoraat de 
komende jaren bij wil dragen aan onder-
zoek, onderwijs en praktijk. Tijdens de rede 
zal het kunstwerk Quantum Cats, gemaakt 
door Jeroen van der Most in samenwer-
king met het Responsible IT team, worden 
gepresenteerd. Ook zal het boek “System 
error, please restart” bij de lectorale rede 
beschikbaar worden gesteld. 

U wordt door het College van Bestuur van 
harte uitgenodigd deze lectorale rede bij te 
wonen. 

Dr. G.R. (Geleyn) Meijer 
Rector Hogeschool van Amsterdam
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6 DECEMBER 2022, 16:00 CET 
De lectorale rede vindt plaats in Pakhuis 
de Zwijger aan de Piet Heinkade 179 in 
Amsterdam. Het aantal plaatsen is beperkt 
en alleen op uitnodiging. De rede is ook 
via livestream te volgen. Meer informatie 
en de link naar de livestream vindt u op 
www.hva.nl/ lectoraleredenandapiersma.  
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