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MIJNHEER DE RECTOR MAGNIFICUS
MIJNHEER DE DECAAN 
BESTE FAMILIE, VRIENDEN, COLLEGA’S, DAMES EN 
HEREN 

Dames en heren, vandaag 68 jaar geleden, op 25 januari 1950 trouwden 
mijn opa en oma (en precies een half jaar later werd mijn moeder geboren). 

Toen ik dus een datum mocht uitkiezen voor deze oratie, was 25 januari  
een logische keuze.

Opa en oma



In 1950 waren computers nog iets onbekends voor de meeste mensen.  
De eerste programmeerbare rekenmachine, de Harvard Mark I, werd 
in 1944 gepresenteerd door Howard Aiken, en de eerste computer in 
Nederland (de ARRA: Automatische Relais Rekenmachine Amsterdam) 
komt uit 1952.

Harvard Mark I

Die eerste computers waren gigantisch, vraten stroom en de snelheid was 
zeer beperkt, maar dat werd niet als een probleem gezien. Zoals Thomas 
Watson, de directeur van IBM zei in 1943: “I think there is a world market 
for maybe five computers.” (Ik denk dat er wereldwijd een markt is voor 
misschien vijf computers). 

En dus, als het gesprek met mijn opa en oma over computers ging en wat 
je er allemaal mee zou kunnen doen, dan was hun reactie gewoonlijk: “Dat 
is niets meer voor ons, daar zijn we te oud voor”. Of misschien waren ze 
gewoon te vroeg geboren?

Dus laten we naar het nu gaan. 
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Christian en zijn telefoon

Dit is Christian, mijn zoon, geboren op 25 maart 2005. Voor Christian is het 
leven zonder computers ondenkbaar en het idee dat 5 computers genoeg 
zouden zijn voor de hele wereld is voor hem compleet onbestaanbaar! Op 
zijn 12e verjaardag hebben we hem een mobiele telefoon gegeven (daar 
ontkom je tegenwoordig nu eenmaal niet aan als ouders) en sindsdien is 
het alsof de telefoon met hem vergroeid is.

En waar de eerste computers vooral bedoeld waren voor het uitvoeren van 
complexe berekeningen, is voor hem de computer (zijn telefoon dus), een 
hulpmiddel bij alles wat hij dagelijks doet: praten met vrienden, gamen, 
huiswerk, zelfs voetbal speelt hij op zijn telefoon (maar gelukkig ook nog 
wel eens in de echte wereld).
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SOFTWARE IS OVERAL
Dit verschil laat de ontwikkeling zien die we de laatste zeventig jaar hebben 
doorgemaakt. Waar in de jaren 50 de computer een hulpmiddel was 
voor heel specifieke taken, is de computer nu overal, is alles met elkaar 
verbonden en bepaalt software voor een belangrijk deel ons dagelijks leven.

Er zijn oneindig veel toepassingen: het besturen van vliegtuigen en 
raketten, spoorweginfrastructuur, medische apparatuur, maar ook 
de algoritmes die bepalen welk nieuws we te zien krijgen (zodat we 
veilig in onze eigen filterbubbel kunnen blijven), webshops, onze 
studentenadministratie, de wetenschappelijke bibliotheek, alles is digitaal. 
Dat betekent niet alleen dat computers onze hele leven veranderd hebben, 
maar ook dat kleine foutjes in software grote gevolgen kunnen hebben.
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SOFTWAREFOUTEN
En daar zit nou precies de grote moeilijkheid (of uitdaging, afhankelijk van 
hoe je er tegenaan kijkt). Het probleem van softwarebetrouwbaarheid is al 
net zo oud als de eerste computers. De opvolger van de Harvard Mark I, 
de Harvard Mark II, liep op een gegeven moment vast. Bij het onderzoek 
naar de oorzaak van het probleem werd de schuldige al snel gevonden: er 
was een mot vast komen te zitten. Deze mot is volgens de overlevering ‘s 
werelds eerste softwarebug.

‘s Werelds eerste softwarebug

Maar het zijn niet alleen levende beestjes die de software in de weg zitten, 
het zijn vooral programmeerfouten die er voor zorgen dat computers zich 
niet altijd zo gedragen als de bedoeling is. Historische voorbeelden zijn 
er te over.
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In 1962 moest de Mariner I ruimtesonde tijdens zijn vlucht worden 
vernietigd omdat een geprogrammeerde formule verkeerd was 
overgeschreven van de papieren versie, waardoor het hele systeem 
onbetrouwbaar werd. 

Mariner I
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In de jaren 80 was er een groot softwareprobleem met de Therac 25. 
Dit was het eerste bestralingsapparaat waarbij de beveiliging tegen een 
overdosis straling alleen door de software werd geregeld, en niet meer 
mechanisch. Helaas zat er een softwarefout in het besturingsprogramma, 
waardoor het kon gebeuren dat als de operator op het verkeerde moment 
de stralingsdosis invoerde, dit interfereerde met andere berekeningen die 
tegelijkertijd werden gedaan, met als gevolg dat meerdere patiënten een 
overdosis straling kregen. 

Therac 25 Ontploffing van de Ariane 5

En in de jaren 90 was er de Ariane 5, die binnen een minuut na de 
lancering ontplofte. De oorzaak was weer een softwareprobleem. De 
Ariane 5 gebruikte de software van het navigatiesysteem van de Ariane 4. 
Deze was geverifieerd en uitgebreid getest en men ging er daarom vanuit 
dat deze zonder problemen hergebruikt kon worden. Helaas waren de 
snelheden van de Ariane 5 groter dan die van de Ariane 4, en werkte de 
Ariane 5 anders, waardoor het raketbesturingssysteem de waarden van het 
navigatiesysteem niet vertrouwde, met de bekende catastrofale gevolgen. 

Ook vandaag de dag gaan er nog zeer regelmatig dingen mis met software. 
Bruggen die niet meer open of dicht gaan, betaalautomaten die niet 
functioneren, satellieten die onbestuurbaar raken, de voorbeelden  
zijn legio.

Softwarefouten hoeven niet altijd gelijk desastreus te zijn, soms zijn ze 
vooral irritant. Zo raakt Christian hevig gefrustreerd als zijn tegenstanders 
naast schieten, en hij volgens de computer toch gedood is. Ook dit soort 
softwarefouten willen we graag voorkomen
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BETROUWBARE SOFTWARE:
SPECIFICATIE
Het zou makkelijk zijn om deze drie kwartier te vullen met 
softwareproblemen. Interessanter is echter om te kijken hoe we dit soort 
problemen zouden kunnen voorkomen. Het eerste antwoord lijkt makkelijk: 
bespreek en maak expliciet wat de software moet doen. Veel te vaak wordt 
hier te makkelijk over gedacht: „Bouw maar een systeem waarmee we onze 
administratie af kunnen handelen.” Maar wat zo’n systeem dan precies 
moet doen, hoe die administratie er precies uitziet en welke speciale 
uitzonderingen er gemaakt moeten worden in de administratie zijn allemaal 
zaken die eerst besproken moeten worden om te begrijpen wat voor 
systeem er nou echt verwacht wordt.

En naast het bespreken en expliciet maken van deze impliciete 
verwachtingen, moet dit ook vastgelegd worden. En dat moet dan op zo’n 
manier gebeuren dat ook een derde persoon precies kan begrijpen wat de 
wensen en verwachtingen zijn. Dat betekent dat dit soort systeemvereisten 
niet alleen vastgelegd moeten worden als een stuk tekst, maar dat het 
daarnaast essentieel is om ook een formele beschrijving te maken, waarin 
wensen en eisen precies zijn vastgelegd met een eenduidige betekenis.

Het idee dat je zo’n formele beschrijving moet maken, jaagt veel mensen 
schrik aan. Hier heb je logica voor nodig, en dat is ingewikkeld en lastig en 
het gebruikt rare symbolen. Naar mijn idee is dat echter een misvatting. 
De moeilijkheid van logica en formele specificaties wordt zwaar overschat. 
Neem nou bijvoorbeeld deze formele specificatie:

 (\forall Persoon P; (\exists Persoon M; M.moederVan (P))

Wat hier staat is: “Voor elke persoon P, bestaat er een persoon M, zodat M 
de moeder is van P”, oftewel ieder mens heeft een moeder. Is deze formule 
nou echt zo veel lastiger om te lezen dan de beschrijving in woorden?

Nou denkt u misschien: wat heeft dit nou met software te maken? Maar 
voor het juist implementeren van software zijn dit soort onderliggende 
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eigenschappen juist heel belangrijk. In elke implementatie van de 
gemeentelijke basisadministratie moet er bijvoorbeeld voor gezorgd worden 
dat voor elke persoon de moeder geregistreerd is. En door dit soort eisen 
als een formele specificatie op te schrijven, kan ook gecontroleerd worden 
dat het softwaresysteem zich hier daadwerkelijk aan houdt. Want stelt u 
zich eens voor wat er gebeurt als iemand zijn geboortebewijs wil opvragen, 
maar het systeem kan niet terugvinden wie zijn moeder is.

Ook heel veel andere gewenste eigenschappen van software kunnen 
op deze manier worden opgeschreven. Naar mijn idee is het uitermate 
belangrijk dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en dat het volkomen normaal 
wordt om altijd formeel op te schrijven welke eigenschappen er van een 
softwaresysteem verwacht worden.

Hier kunnen nog meer gebruiksvriendelijke notaties voor bedacht 
worden (met goed werkende software-ondersteuning) en er kan voor 
gekozen worden om klanten of eindgebruikers niet alle details van de 
specificatie te laten zien, maar het is essentieel dat deze er wel is en dat, 
in geval van twijfel, deze altijd geraadpleegd kan worden (en het juiste 
antwoord kan geven). Hier ligt een belangrijke taak voor iedereen die 
programmeeronderwijs geeft: tegelijkertijd met het aanleren van goede 
programmeertechnieken, is het noodzakelijk om te leren om het gewenste 
gedrag van software precies en eenduidig te beschrijven, met behulp van 
formele specificaties.
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BETROUWBARE SOFTWARE:
IMPLEMENTATIE
De volgende vraag is natuurlijk: als ik een precieze specificatie heb, die 
precies zegt wat de software moet doen, hoe zorg ik er dan voor dat 
de software zich inderdaad zo gedraagt? Nu komen we bij de kern van 
datgene waar ik de afgelopen jaren (en eigenlijk al sinds mijn promotietijd) 
aan gewerkt heb en waarbij ik het risico loop in allerlei technische details te 
verzanden.

Maar laat ik proberen het op een hoog niveau uit te leggen. Omdat we 
een precieze, eenduidige beschrijving hebben van wat het gewenste 
gedrag is van een programma, is het ook mogelijk om dit daadwerkelijk 
te controleren. Dit idee is al oud (voor informaticabegrippen dan...). 
Eind jaren 60 ontwikkelden Bob Floyd en Tony Hoare een logica 
voor programmaverificatie, dat wil zeggen een techniek om over een 
programma te kunnen redeneren. Daarmee werd het mogelijk om op een 
statische manier iets te zeggen over alle mogelijke gedragingen van een 
programma, zonder dat je het programma uitvoert, maar door alleen naar 
de programmatekst te kijken. 

Grondleggers van de programmaverificatie: Bob Floyd en Tony Hoare



13

Deze verificatielogica vond veel navolging en verschillende varianten 
werden ontwikkeld, zoals Dijkstra’s weakest precondition calculus, wat 
een meer operationele manier geeft om over programma’s te redeneren; 
de Owicki-Gries techniek voor het redeneren over parallelle programma’s 
waarin meerdere dingen tegelijkertijd gebeuren; en de dynamische logica 
van Pratt, waarbij de logische formules veranderen door het “uitvoeren” 
van het programma. 

Alhoewel dit soort verificatielogica’s tot de basisopleiding van elke 
informaticastudent behoorden, bleef het lang vooral een theoretische 
activiteit. Om over een programma van een paar regels code te redeneren, 
moest je grote vellen papier volschrijven. Pas eind jaren 90 kwam hier 
echt verandering in en begon de ontwikkeling van programma’s die Hoare 
logica-achtige technieken implementeerden en het daarmee mogelijk 
maakten om over andere programma’s te redeneren.

In mijn proefschrift beschrijf ik de LOOP compiler, waarmee we Java 
programma’s naar een logische beschrijving vertaalden om er vervolgens 
over te kunnen redeneren (met het PVS systeem).  

Mijn proefschrift
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Rond die tijd begon ook de ontwikkeling van een aantal andere, soortgelijke 
programmaverificatieprogramma’s zoals KeY, ESC/Java en Krakatoa+Why, 
en deze ontwikkeling heeft zich gestadig voortgezet. Het resultaat is dat 
er ondertussen een aantal krachtige programma’s bestaat, onder andere 
KeY, OpenJML, Frama-C, en Dafny, waarmee over niet-triviale software 
geredeneerd kan worden. 

Eén van de meest aansprekende voorbeelden van de afgelopen jaren 
was de poging om in 2015 TimSort te verifiëren met KeY. TimSort is 
het standaard-sorteeralgoritme dat gebruikt wordt in veelgebruikte 
programmeertalen zoals Java, Android en Python. Even terzijde, voor 
de niet-informatici onder ons: het sorteren van bijvoorbeeld een rijtje 
getallen is één van de standaardoperaties binnen de informatica, waarbij 
het interessante is dat er zeer veel verschillende manieren zijn om het 
te implementeren, waarbij de efficiëntie steeds verschillend is, maar het 
eindresultaat altijd hetzelfde. Het leek het KeY team dus een goed idee 
om te proberen TimSort te verifiëren. Maar in plaats van correctheid 
te bewijzen, vonden ze echter al snel fouten in het algoritme, door het 
bestuderen van de plekken waar verificatie niet lukte. Na het corrigeren 
van die fouten lukte het overigens wel om te bewijzen dat het algoritme 
memory safe is, dat wil zeggen dat het nooit crasht. Om te bewijzen dat het 
resultaat altijd gesorteerd is, echter is nog veel meer werk nodig.

Tegenwoordig wordt er hard aan gewerkt om deze verificatietechnieken 
ook op een efficiënte manier te gebruiken voor parallelle programma’s, 
waarin meerdere berekeningen tegelijkertijd plaats vinden. Omdat 
deze parallelle berekeningen elkaar kunnen beïnvloeden, maakt dit het 
redeneren over dit soort programma’s extra complex. Er zijn verschillende 
verificatieprogramma’s hiervoor in ontwikkeling, waaronder mijn eigen 
VerCors tool set, waarmee het ondertussen mogelijk is om kleine, maar 
niet-triviale parallelle programma’s te verifiëren.
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BETROUWBARE SOFTWARE:
DE REALITEIT
MAAR, hoe veelbelovend dit allemaal ook is, er is nog veel meer nodig om 
dit soort technieken op brede schaal toepasbaar te maken. Hiervoor zijn 
twee belangrijke redenen.

Benodigde Expertise en Tijd
Om te beginnen is verificatie nog altijd iets dat door experts gedaan moet 
worden en dat zeer arbeidsintensief is. Om te laten zien dat een programma 
goed werkt moet je niet alleen opschrijven wat het gewenste gedrag is van 
een programma, maar ook allerlei tussenstappen moeten expliciet en op 
een zeer hoog detailniveau beschreven worden. Dat is te leren, zoals mijn 
Masterstudenten elk jaar weer laten zien, maar experts opleiden alleen is 
niet genoeg. De tijd die er nodig is om dit soort details op te schrijven kan 
ook op een andere manier gebruikt worden, en de afweging die er dus 
steeds gemaakt moet worden is hoeveel tijd je wilt besteden aan het vinden 
van fouten ten opzichte van de soorten en hoeveelheid fouten die je vindt.

“Echte” Software
Daarnaast is het een probleem om deze technieken te gebruiken voor 
“echte” programma’s. Dat kan komen doordat het programma meerdere 
berekeningen tegelijkertijd doet, en het daardoor extra complex is om over 
alle mogelijke gedragingen van het programma te redeneren, maar het 
kan ook komen door de foutafhandeling in het programma of het gebruik 
van geavanceerde constructies zoals reflectie, waardoor een programma 
zichzelf tijdens executie kan aanpassen. Voor veel van deze dingen is 
principe wel bekend hoe we hierover kunnen redeneren, maar zorgen dat 
het allemaal echt werkt is en blijft nog steeds een grote uitdaging.
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Ondanks de enorme vooruitgang die er geboekt is, worden 
softwareverificatietechnieken daarom nog niet in de dagelijkse 
softwareontwikkelingspraktijk gebruikt en is het daarvoor ook nog niet 
echt bruikbaar. De ontwikkeling van programmeertalen gaat zo snel dat het 
lastig is om bij te blijven en technieken ook echt bruikbaar te maken.  

De enige uitzondering daarop is misschien de safety critical software 
industry, waar de veiligheidsbelangen zo groot zijn dat de extra tijd die 
nodig is om de betrouwbaarheid van software te laten zien, vaak wel vrij 
gemaakt kan worden.
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BETROUWBARE SOFTWARE:
WAT MOETEN WE DOEN?
Om deze situatie te veranderen, is het nodig om heel kritisch te kijken 
naar onze huidige aanpak en gericht bezig te gaan met de vraag hoe we 
voor een bredere inzetbaarheid van softwareverificatietechnieken kunnen 
zorgen. Dat betekent dat we moeten werken aan een aantal concrete 
veranderingen en nieuwe richtingen voor het onderzoek op het gebied van 
softwareverificatie.

Praktische Toepasbaarheid
Ten eerste, naast het zoeken naar steeds betere, expressievere 
verificatielogica’s, moeten we ons ook richten op het ontwikkelen van 
redeneertechnieken die makkelijk uit te leggen en toe te passen zijn, zodat 
niet alleen experts (dat wil zeggen, de AiO die de techniek ontwikkeld 
heeft) deze kunnen gebruiken, maar ook software-ontwikkelaars. Dat 
betekent waarschijnlijk dat niet alle programma’s met zo’n techniek correct 
te bewijzen zijn, maar zolang een software-ontwikkelaar de programma’s 
die hij of zij zelf maakt er mee kan analyseren is dat geen probleem. En 
is het programma te complex om te analyseren dan zijn er twee opties: 
herschrijf het programma (wat in veel gevallen dan ook een goed idee zal 
zijn) of gebruik een geavanceerdere logica. In dat laatste geval is daar dan 
een bewuste keuze voor gemaakt en zou de grotere expertise die daarvoor 
nodig is, dan ook geen probleem moeten zijn.

Focus op het Vinden van Fouten
Ten tweede, hoe aantrekkelijk het ook is om te bewijzen dat een 
programma correct is, dat wil zeggen dat het altijd doet wat het moet doen, 
liggen de oorzaken van veel softwareproblemen elders. Het probleem 
is meestal niet dat de juiste waarde niet wordt uitgerekend als er goede 
invoer wordt gegeven, maar dat er gekke dingen gebeuren en er mogelijk 
zelfs veiligheidsproblemen optreden als er niet-standaard-invoer wordt 
gegeven. Door verificatielogica’s op een andere manier in te zetten, wordt 
het mogelijk om dit soort problemen op grote schaal te vinden en hopelijk 
ook te corrigeren. In het ideale geval kan deze correctie automatisch 
gebeuren, waarbij we er dan wel voor moeten zorgen dat de intentie van 
het programma ongewijzigd blijft. Als we daar niet zeker van kunnen zijn,  
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dan kunnen er wel concrete suggesties gegeven worden hoe het 
programma gecorrigeerd kan worden, zodat de het probleem niet 
meer optreedt en is het aan de softwareontwikkelaar om daar de juiste 
mogelijkheid uit te kiezen.

Combineer met Dynamische Technieken
Ten derde moeten we niet vasthouden aan de bekende statische 
programmaverificatietechnieken alleen. Elke statische techniek moet hand-
in-hand met een dynamische verificatietechniek ontwikkeld worden. Dat wil 
zeggen, voor elke mogelijke programmaspecificatie moet er over nagedacht 
worden hoe deze tijdens het uitvoeren van het programma gecontroleerd 
kan worden. Dat heeft een groot aantal voordelen. Het brengt het testen 
van software naar een hoger niveau, omdat er op elk moment in het 
programma bepaalde gewenste eigenschappen getest kunnen worden. 
Daarnaast geeft dit de mogelijkheid om bij het falen van statische verificatie 
sneller uit te zoeken waar de fout zit: zit er echt een fout in het programma, 
of ontbreekt er informatie in de specificatie die nodig is om te laten zien dat 
het programma juist wel correct is.

Edsger Dijkstra

Een beroemde quote van Edsger Dijkstra is: 

“Program testing can be used to show the presence of bugs, but never to 
show their absence!”
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Met een variant daarop zou ik willen zeggen:

Program testing is a necessary tool to prove the absence of bugs.
(Testen is een noodzakelijk hulpmiddel om de afwezigheid van bugs te 
kunnen bewijzen.)

Automatische Generatie van “Extra” Specificaties
Ten vierde moet er gekeken worden naar het verificatieproces zelf en hoe 
dat efficiënt uitgevoerd kan worden. Zoals ik al meerdere keren genoemd 
heb, zijn er veel “extra” specificaties nodig om programma’s te  
verifiëren - ook als we alleen maar willen laten zien dat er niets fout kan 
gaan in het programma. Hier moet hoognodig iets aan veranderen. Er 
bestaat al veel onderzoek naar het automatisch genereren van zulke 
specificaties, met name van zogenaamde loop invarianten. 

Maar om verschillende redenen lijkt dit onderzoek zijn weg in het 
programmaverificatieonderzoek niet echt te vinden. Veel onderzoek 
naar het genereren van loop invarianten richt zich op een ander soort 
programma’s. Waar het sorteren van een lijst getallen een typisch 
programmaverificatie-voorbeeld is, richten technieken voor het genereren 
van loop invarianten zich vaak op programma’s die berekeningen op gehele 
getallen uitvoeren. Een andere oorzaak is meer pragmatisch: de uitvoer 
van programma’s die specificaties genereren heeft vaak een ander formaat 
dan de invoer van de verificatieprogramma’s en is daardoor niet makkelijk 
bruikbaar. Een laatste uitdaging is om precies dat te genereren wat nodig 
is, en niet allerlei onnodige informatie, omdat dit juist het verificatieproces 
complexer en moeizamer kan maken.

De vraag hoe zoveel mogelijk van de benodigde specificaties automatisch 
gevonden kunnen worden is daarom één van de grootste uitdagingen 
voor programmaverificatie, waarbij er gekeken moet worden naar een 
slimme combinatie van heuristieken, learning technieken, statische 
analysetechnieken en synthesetechnieken.

Integratie van Verificatietechnieken 
Ten vijfde, en dit is ook gerelateerd aan het vorige punt, ligt er een 
grote uitdaging op het gebied van samenwerking en integratie van 
verificatieprogramma’s. Op het moment is het gebruik van resultaten 
van één programma in een ander programma zwaar werk, waar veel aan 
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geprogrammeerd moet worden. Als programmaverificatie-gemeenschap 
moeten we veel meer inzetten op hergebruik en samenwerking. Om een 
voorbeeld te geven: in principe is bekend hoe we kunnen redeneren over 
programma’s die excepties gebruiken voor het afhandelen van fouten. 
Maar om dit in een verificatieprogramma te implementeren vraagt een 
behoorlijke hoeveelheid werk en administratie. Als we het mogelijk kunnen 
maken om dit soort stukken implementatie grotendeels her te gebruiken, 
dan kan hiermee veel tijd gewonnen worden, die gebruikt kan worden voor 
interessantere problemen. 

Om dit mogelijk te maken moeten verificatieprogramma’s veel meer 
samengesteld worden uit losse en herbruikbare componenten, waarbij er 
precieze interfaces gedefinieerd moeten worden voor de communicatie 
tussen deze componenten.  Daarnaast is er goede documentatie nodig, 
om eventuele aanpassingen aan een programmeertaal met een soortgelijk, 
maar niet precies hetzelfde mechanisme te kunnen maken, en daardoor 
hergebruik met minimale inspanning mogelijk te maken.

Alle Aspecten van Programmeertalen
Ten zesde is het noodzakelijk om de ontwikkeling van programmeertalen 
te volgen en voor alle frequent gebruikte onderdelen verificatietechnieken 
te ontwikkelen (of op zijn minst te zorgen dat er een minimale 
ondersteuning voor is). Het kan niet zo zijn dat een programma dat floats 
gebruikt of generics of streams, niet geverifieerd kan worden, al is dat 
helaas vandaag de dag wel het geval. Dit vraagt aan de ene kant om 
een pragmatische aanpak, maar aan de andere kant ook om uitgebreid 
onderzoek, waarbij we proberen te doorgronden wat verschillende 
taaluitbreidingen nou precies betekenen. In sommige gevallen kunnen 
we laten zien dat een taaluitbreiding vooral syntactische suiker is (en 
hoeven we de implementatie hiervoor dan alleen daadwerkelijk te maken), 
in andere gevallen zullen we na moeten denken over hoe we nieuwe 
verificatietechnieken voor nieuwe taalconstructies kunnen ontwikkelen.

Combinaties met Andere Verificatietechnieken
Dat brengt mij tot het zevende punt, namelijk integratie met en gebruik 
van andere verificatietechnieken. Programmaverificatie is krachtig, maar 
vraagt ook veel aansturing. Andere formele verificatietechnieken zoals 
model checking en statische analyse zijn beperkter in de problemen die 
ze aankunnen, of concentreren zich op andere eigenschappen, maar 
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kunnen dat wel volledig automatisch. Als we deelvragen kunnen vertalen in 
verificatieproblemen voor deze automatische technieken valt er veel winst 
te behalen.

Toepassing in de Praktijk
Tenslotte, als laatste punt denk ik dat het belangrijk is om de 
verificatietechnieken die we ontwikkelen ook daadwerkelijk toe te passen 
op problemen uit de praktijk. Dat is vaak een ontluisterende activiteit. 
Allereerst vraagt het er om te begrijpen tegen welke problemen mensen 
in de praktijk aanlopen en om dat te koppelen aan de problemen 
die programmaverificatie kan oplossen. Een interessante uitdaging 
zou bijvoorbeeld kunnen zijn om te kijken of het mogelijk is om 
verificatietechnieken te gebruiken om meer controle te krijgen op moderne 
big data algoritmes en te begrijpen hoe deze conclusies trekken uit alle 
beschikbare data. Daarnaast vraagt het gebruik van programmaverificatie 
in de praktijk vaak om grote hoeveelheden tool engineering en 
voorbereidend werk, bijvoorbeeld om te beslissen hoe om te gaan met 
de softwarebibliotheken die gebruikt worden, en die natuurlijk geen 
specificaties bevatten.

Daarbij zullen we moeten accepteren dat de eerste pogingen zeer 
tijdrovend zullen zijn en misschien niet het gewenste resultaat opleveren, 
maar hopelijk wel leiden tot nieuwe inzichten, zodat een volgende poging 
meer succesvol zal zijn. Dit vraagt om lange termijn investeringen, 
waardoor ook bedrijven uiteindelijk gebruik kunnen en willen maken van 
programmaverificatietechnieken.

Samenvatting
Samenvattend, om uiteindelijk het gebruik van verificatietechnieken in de 
dagelijkse softwareontwikkelingspraktijk mogelijk te maken, zijn naar mijn 
idee een aantal belangrijke vervolgstappen nodig:

 1. Ontwikkel praktisch toepasbare verificatietechnieken.
 2.  Gebruik verificatietechnieken voor het automatisch vinden (en 

corrigeren) van fouten.
 3. Combineer statische en dynamische verificatietechnieken.
 4.  Zorg dat de extra specificaties die nodig zijn voor verificatie 

automatisch gegenereerd kunnen worden.
 5.  Stimuleer hergebruik van onderdelen van verificatieprogramma’s.
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 6.  Maak verificatietechnieken bruikbaar voor alle veelgebruikte 
aspecten van een programmeertaal.

 7.  Combineer programmaverificatie met automatische 
verificatietechnieken zoals model checking en statische analyse, 
waar mogelijk.

 8.  Evalueer programmaverificatietechnieken op realistische 
praktijkvoorbeelden en leer van deze evaluaties.

Dit zijn allemaal zaken waar ik mij de komende jaren nog verder voor wil 
inzetten met als uiteindelijke doel dat alle software om ons heen, die ons 
dagelijks leven bepaalt, betrouwbaarder zal zijn en minder vaak vast zal 
lopen, terwijl de controle over de software bij ons blijft liggen (en niet bij de 
software zelf). 
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BETROUWBARE SOFTWARE:  
DE ROL VAN ONDERWIJS
Tot nu toe heb ik vooral uitgebreid gesproken over mijn onderzoeksagenda. 
Maar welke rol kan het onderwijs hierin hebben?

Als je studenten zegt dat ze hun programma’s correct moeten bewijzen, 
dan staan ze over het algemeen niet gelijk te juichen van plezier (op een 
enkeling na, die net als ik het bewijzen van correctheid nog leuker vindt dan 
het maken van het programma zelf).

Daarom denk ik dat er een andere aanpak nodig is, waarbij studenten 
al heel snel ervaren dat het mogelijk (en noodzakelijk) is om precies op 
te schrijven wat een stukje code doet en om alle impliciete aannames 
expliciet te maken. Als studenten zelf ervaren dat wat zij hebben 
opgeschreven daadwerkelijk helpt om fouten te vinden en hun programma 
beter te maken, dan gaan ze begrijpen dat dit opschrijven van eisen een 
noodzakelijke stap is. Om dat te bewerkstelligen is het niet noodzakelijk om 
dit verplicht te maken, wel om dit vanaf het begin af aan mogelijk te maken 
en om dit op zo’n manier te doen dat de studenten ook daadwerkelijk de 
voordelen kunnen ervaren. Daarom moet er een ontwikkelomgeving zijn die 
snelle feedback kan geven en die gebruikers uitdaagt om steeds meer uit 
het systeem te halen, bijvoorbeeld door gamificatie: hoe meer specificaties 
er geschreven en gevalideerd worden, hoe meer punten er verdiend kunnen 
worden.

In het algemeen denk ik dat het leerproces van studenten het beste 
gestimuleerd wordt door hen zelf aan het werk te zetten, en ze te motiveren 
door verschillende spelvormen, zodat ze zelf ervaren welke onderdelen 
ze nog lastig vinden. Ik wil er dan ook voor pleiten om het diagnostisch 
toetsen veel breder en gevarieerder in te zetten in het academisch 
onderwijs en daarbij ook veel tijd te besteden aan het ontwikkelen van 
digitale systemen om dit te ondersteunen. Ik heb zelf meegeholpen aan 
het ontwikkelen en gebruik van verschillende vormen van diagnostische 
toetsen: simpele meerkeuzevragen tijdens een college, maar ook in 
spelletjesvormen als ‘last man standing’ en een pubquiz met open vragen. 
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Last man standing

Voor een instituut als de UT is het belangrijk om voorop te lopen bij deze 
ontwikkelingen en dus ook (waar nodig) zelf software te ontwikkelen die dit 
soort onderwijsvormen kan ondersteunen, zodat deze precies bij de ideeën 
van docenten aansluiten. Daarom heb ik vorig jaar een groep studenten 
begeleid die software ontwikkeld hebben om verschillende quizvormen 
op een flexibele manier te ondersteunen, zonder de docent te veel 
beperkingen op te leggen. Onlangs bleek dat er een andere docent is die 
iets soortgelijks doet als ik, maar dan in een ‘1 tegen 100’ vorm, en we zijn 
nu aan het kijken of het mogelijk is het door mijn studenten ontwikkelde 
systeem hiervoor aan te passen. Ik hoop dat systemen zoals deze kunnen 
bijdragen aan een grotere verscheidenheid van diagnostische toetsvormen 
in het onderwijs.
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SOFTWARE EN DIVERSITEIT
Tenslotte wil ik ook nog wat zeggen over de rol van vrouwen in de 
informatica (en in de wetenschap in het algemeen), omdat dit aantal 
nog altijd erg laag is. Dat is jammer, want meer diversiteit leidt tot meer 
creativiteit en een betere aanpak van problemen - en daardoor uiteindelijk 
tot betere software, en daar is het mij natuurlijk allemaal om te doen! 

Daarnaast ben ik er van overtuigd dat vrouwen net zo goed kunnen zijn 
als mannen op het vakgebied van de informatica, en ik vind het daarom 
eeuwig zonde als iemand kansen op dit gebied laat liggen op basis van 
onwetendheid of vooroordelen dat dit niks voor haar (of hem) is. Ik richt mij 
vandaag vooral op het tekort aan vrouwen in de informatica, maar ik wil er 
voor pleiten om dit uiteindelijk ook breder te trekken en naar diversiteit in 
het algemeen te kijken.

Toen ik begon met studeren waren van de bijna honderd eerstejaars er 
acht vrouw (en een aantal van hen stopte ook nog vrij snel). Gelukkig 
ben ik niet de enige die is overgebleven en zit de andere vrouw uit mijn 
introductiegroepje vandaag hier in de zaal. Het heeft me echter vanaf het 
begin af aan bewust gemaakt dat wij als vrouwen een uitzonderingspositie 
hebben. Dat heeft voordelen: het vergroot bijvoorbeeld de kans dat 
docenten je naam onthouden (wat natuurlijk soms ook een nadeel is), maar 
ook nadelen, want je zit altijd in een uitzonderingspositie.

En deze situatie is eigenlijk in de loop der jaren niet veranderd. Toen ik als 
AiO begon in Nijmegen dacht ik de eerste dag dat alle andere vrouwen 
secretaresse waren. Dat bleek gelukkig niet zo te zijn en uiteindelijk kwam 
ik daar in de ITT groep van Frits Vaandrager terecht, samen met een redelijk 
aantal andere vrouwen, waaronder Mariëlle Stoelinga, Judi Romijn en 
Angelika Mader. Daar was ook gelijk merkbaar wat een verschil dat maakte 
en hoe de diversiteit in de groep juist zorgde voor meer goede ideeën, een 
prettige sfeer en nieuwe mogelijkheden.

Als ik nu om me heen kijk en dan met name naar de groep studentes, dan 
zie ik dat de situatie nog steeds niet heel anders is geworden. Doordat de 
opleiding Engelstalig is geworden, trekken we tegenwoordig iets meer 
(veelal buitenlandse) vrouwen aan, maar ik schat dat we nog steeds niet 
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ver boven de 10 % komen. En als vrouwen er dan toch voor kiezen om 
informatica te doen, dan moeten ze opboksen tegen vooroordelen van 
medestudenten, die bijvoorbeeld zeggen: “Laat het programmeren maar 
aan mij over, dan kun jij mooi het verslag maken”.
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NAAR MEER DIVERSITEIT
Het is lastig om dat te veranderen, maar er zijn wel een aantal dingen die 
we kunnen doen om de situatie te verbeteren.

Om te beginnen is lange termijn denken belangrijk, dus we moeten 
naar basisscholen en middelbare scholen toegaan om daar duidelijk te 
maken hoe leuk informatica is voor iedereen. Dat gebeurt nu allemaal 
ad hoc, en op individuele basis, maar we moeten dit systematischer 
aanpakken. Daarom is het belangrijk dat we hier goed lesmateriaal voor 
ontwikkelen en dat we dit met anderen delen en blijven verbeteren. Op 
andere universiteiten worden dit soort activiteiten als onderdeel van de 
onderwijstaak gezien (en ook zo afgerekend). Ik wil er voor pleiten om dit 
ook op de UT te gaan doen.

En dit soort activiteiten hoeven niet alleen maar door vrouwen uitgevoerd 
te worden. Ook mijn mannelijke collega’s kunnen dit prima doen. Daarbij 
is het ook niet nodig om steeds expliciet te benoemen dat vrouwen ook 
goed kunnen zijn in informatica, deze boodschap kan ook impliciet gegeven 
worden, bijvoorbeeld door een vrouwelijke promovendus mee te nemen 
of te vertellen over het spannende onderzoek van een vrouwelijke collega. 
Wel is het belangrijk dat we deze activiteiten niet alleen op de laatste 
jaren van het middelbaar onderwijs richten, want dan is de keuze voor 
“niet-informatica” meestal al lang gemaakt. Op de basisschool en in de 
onderbouw van het middelbaar onderwijs staan leerlingen nog veel meer 
open voor alle mogelijkheden die er zijn.

Daarnaast is het belangrijk dat we de vrouwen die voor informatica 
kiezen, het gevoel geven dat ze een goede keuze gemaakt hebben en 
dat ze geen uitzondering zijn. Rolmodellen zijn hier naar mijn idee een 
heel goed mechanisme voor. Zorg dat er vrouwen zichtbaar zijn in het 
onderwijs, als docent voor eerstejaarsvakken (of later in de bachelor), 
maar ook door vrouwelijke student-assistenten aan te stellen. En ook voor 
onderzoeksactiviteiten geldt hetzelfde: zorg voor vrouwelijke sprekers en 
maak de kwaliteiten van vrouwen zichtbaar.

Verder ben ik van mening dat er concrete actie nodig is om een inhaalslag 
te maken voor vrouwen in het informaticaonderzoek en in de wetenschap 
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in het algemeen. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat juist vrouwen 
op een gegeven moment afhaken of er niet in slagen een vervolgstap 
te maken om allerlei redenen die niets met hun wetenschappelijke 
kwaliteiten te maken hebben. Om dit te veranderen, en vrouwen uit hun 
uitzonderingspositie te halen, is het nodig om een kritische massa vrouwen 
te hebben die kan mee-oordelen over aanstellingen, bevorderingen, 
projectaanvragen enzovoort. De enige manier om dit te realiseren is door 
positieve actie te ondernemen en gericht vrouwen aan te stellen.

Tenslotte is er ook een algemeen bewustwordingsproces nodig. Veel 
mensen denken dat ze geen onderscheid maken tussen mannen en 
vrouwen, maar doen dat onbewust wel. Ook ik heb me daar schuldig aan 
gemaakt. Toen ik tijdens mijn promotie 3 maanden in Cambridge was, was 
in de tea room daar een tentoonstelling over 50 jaar EDSAC, één van de 
eerste Britse computers. Op een dag zaten wij met een groepje promovendi 
thee te drinken toen een oudere vrouw binnenkwam om de tentoonstelling 
te bekijken. Het was duidelijk dat zij herinneringen had aan die tijd en wij 
dachten allemaal dat ze vast de vrouw was van één van de mensen die 
had meegeholpen aan de ontwikkeling van de EDSAC. Tot ze zei: “Oh kijk, 
daar ligt mijn proefschrift”, en wij ons collectief zaten te schamen over ons 
impliciete vooroordeel. Daarom pleit ik er voor om breed in te zetten op 
trainingen over impliciete genderbias, en er op deze manier voor te zorgen 
dat meer mensen zich bewuster worden van hun impliciete vooroordelen. 
Ik zou ook graag zien dat dit niet beperkt blijft tot de staf van de UT, maar 
dat ook studenten de mogelijkheid krijgen om zich hier van bewust te 
worden. 

Hopelijk leidt dit alles er toe dat in de toekomst er een grote groep 
vrouwelijke studenten is bij de opleiding informatica, en dat deze studentes 
nooit te horen krijgen dat zij zich beter met het verslag bezig kunnen 
houden, terwijl de mannen wel voor de techniek zorgen.
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DANKWOORD
En met deze hoopvolle gedachte, ben ik bijna aan het einde gekomen 
van deze intreerede en het enige dat mij nog rest is een aantal mensen 
te bedanken voor hun ondersteuning tijdens de afgelopen jaren. Om te 
beginnen denk ik dan aan mijn wiskundeleraar op de middelbare school, 
Leo Jonker, van wie ik het belang van precisie heb geleerd, samen met het 
plezier in wiskunde. Ook heb ik veel te danken aan mijn docenten aan de 
Universiteit Utrecht en met name Lambert Meertens en Doaitse Swierstra, 
die mij hebben geleerd dat je software niet alleen kunt maken, maar dat 
je er ook over kunt redeneren. In deze richting ben ik vervolgens verder 
gegaan tijdens mijn promotieonderzoek in Nijmegen. Mijn co-promotor 
Bart Jacobs heeft hierbij een heel belangrijke rol gespeeld door mij op het 
spoor te zetten van tool support voor het verifiëren van Java programma’s. 
Ook ben ik veel dank verschuldigd aan mijn promotor, Henk Barendregt en 
mijn andere co-promotor, Hans Meijer, en aan de leden van de ITT groep, 
waaronder Judi Romijn, Mariëlle Stoelinga, Joachim van den Berg, Erik 
Poll en Ansgar Fehnker. Na mijn promotie heb ik bijna 8 jaar in Frankrijk 
gewerkt, waar Gilles Barthe me geholpen heeft om me te ontwikkelen tot 
een zelfstandig onderzoeker. Aussi un grand merci à mes collègues Hanane 
Naciri et Tamara Rezk pour leur amitiés, que je chéris toujours.

I also would like to thank all my other collaborators, including Dilian Gurov, 
Wolfgang Ahrendt, Rosemary Monahan, Peter Müller, Anton Wijs and all 
my other co-authors, project collaborators, collegues etcetera. In particular, 
I should thank Reiner Hähnle, as the paper we recently wrote together on 
the past, present and future of deductive verification helped me to shape 
many ideas for this lecture today. It is an enormous pleasure to see so many 
of you present here today.

Ik wil ook graag iedereen van de vakgroep FMT bedanken. Jaco van de 
Pol is al die jaren een geweldige vakgroepsvoorzitter geweest, die altijd tijd 
heeft voor overleg, steun en meedenken. Ook speciale dank aan Joke en 
Ida, supersecretaresses, zonder wie alles een stuk minder soepel zou lopen. 
En daarnaast natuurlijk ook veel dank aan alle andere huidige en oud-leden 
van de FMT groep, voor de geweldige sfeer en werkomgeving.
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A special thanks to my PhD students: Néstor Cataño, Clément Hurlin, Ngo 
Minh Tri, Marina Zaharieva-Stojanovski, Afshin Amighi, Saeed Darabi, 
Lesley Wevers, Wytse Oortwijn, Freark van der Berg, and Ankit Shukla, 
as well as my post docs: Christoph Sprenger, Stefan Blom, Wojchiech 
Mostowski, Sebastiaan Joosten, and Dan Zhang. I hope we can continue to 
collaborate for a very long time, and that together we will be able to make 
substantial progress on my research agenda.

Tenslotte zijn er nog een paar andere mensen om te bedanken voor 
alle steun de afgelopen jaren. Om te beginnen mijn ouders, Ria en Bas 
Huisman, die al die tijd fantastisch meegeleefd hebben.

En dan is er het thuisfront: Charlotte, Christian en Kim. Bedankt voor het 
begrip, alle keren dat ik op reis ben, ‘s avonds niet thuis mee-eet, of nog 
even dringend iets af moet maken.

Toen ik laatst op mijn vrije middag naar de UT moest om te praten over 
hoe we het percentage vrouwelijke hoogleraren kunnen vergroten had 
Charlotte daar de goede oplossing voor: “We klonen jou, mama, dan zijn er 
meer vrouwelijke professoren, en je kunt gewoon bij ons thuis zijn, terwijl 
je tegelijkertijd op reis bent”. Helaas, ik voorzie dat in dat geval mijn kloon 
tegelijkertijd naar een andere bijeenkomst zal gaan.
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Ik prijs me heel gelukkig met mijn thuisfront, dat alles goed loopt, en dat 
we allemaal in goede gezondheid zijn. Omdat ik op deze manier alles heb, 
maar ook weet hoe het is als dat niet het geval is, wil ik dit heel graag aan 
alle andere ouders gunnen. Daarom heb ik jullie gevraagd om als cadeau 
een bijdrage voor Kika (kinderen kankervrij) te geven. Daar maken jullie mij, 
en alle kinderen en ouders van kinderen met kanker heel gelukkig mee.

Tenslotte nog een speciaal woord voor Kim, mijn maatje in goede en 
slechte tijden. Het is mooi om hier nu te staan, met jou in de zaal, en ik ben 
heel gelukkig dat ik dit vandaag samen met jou kan vieren. Tak for alt! Jeg 
elsker dig.

En hiermee wil ik deze intreerede afsluiten. Zoals gezegd, betrouwbaarheid 
van software is nog steeds een grote uitdaging, en ik ga de komende jaren 
hard aan de slag om te werken aan Software Reliability for Everyone! 

Ik heb gezegd.
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