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1 Inleiding 

GigaPort3 en zijn voorgangers hebben geleid tot een “state of the art” netwerk en bijbehorende 
samenwerkingsinfrastructuur ten behoeve van hoger onderwijs en onderzoek. 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die SURFnet hierdoor kan bieden, zijn er 
echter ook aanpassingen nodig binnen de campus netwerken zelf.   

In 2012 heeft het GigaPort3 project daarom, in samenwerking met SIDN, een “Campus Challenge” 
georganiseerd, waarmee de aangesloten instellingen de gelegenheid kregen om met een financiële 
bijdrage vanuit het project hun campus infrastructuur substantieel te verbeteren. 

Door de focus op onderzoek als ‘driver’ van campusvernieuwing deden bij deze Campus Challenge 
2012 vooral universiteiten, UMC’s, en onderzoekscentra mee. Het HBO was veel minder 
vertegenwoordigd; het MBO kon niet meedoen aangezien de Challenge beperkt was tot de in SURF 
deelnemende instellingen. 

In 2013 wil SURFnet de HBO en MBO  instellingen (vooruitlopend op aansluiting van het MBO bij 
SURF) daarom gelegenheid bieden om alsnog in aanmerking te komen voor een bijdrage aan 
innovatie in de campus infrastructuur. SURFnet heeft daarvoor een bedrag van één miljoen  euro 
beschikbaar. 

2 Doelstelling 

Door middel van de “Campus Challenge 2013” wil SURFnet de verdere ontwikkeling van de campus 
infrastructuur bij HBO en MBO stimuleren. Met name wil het project zekerstellen dat de innovatieve 
diensten die binnen GigaPort3 en zijn voorgangers ontwikkeld zijn, optimaal gebruikt kunnen worden 
in de campus omgeving van deze instellingen. 

Het project wil met name innovaties stimuleren op het gebied van: 

• Wireless netwerken en applicaties; 
• Samenwerking en toegang tot cloud diensten via SURFconext; 
• Dynamische netwerken; 
• Geavanceerde IP netwerken. 

De Campus Challenge 2013 zal alleen de beste initiatieven (maximaal vijf) ondersteunen. De 
bedoeling is dat deze initiatieven zullen leiden tot “showcases”, die andere instellingen zullen 
motiveren om soortgelijke verbeteringen in hun eigen infrastructuur te implementeren.  

Van de deelnemende instellingen wordt dan ook verwacht dat zij de resultaten en de opgedane kennis 
zullen delen met anderen. 

3 Uitwerking thema’s 

Wireless netwerken en applicaties:  

Het gebruik van draadloze netwerken heeft de laatste jaren, met name bij de onderwijsinstellingen, 
een enorme vlucht genomen, terwijl die netwerken niet zonder meer opgeschaald kunnen worden. Het 
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GigaPort3 project stimuleert de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve oplossingen voor draadloze 
netwerken en met name voor naadloze integratie van vaste, draadloze en mobiele netwerken. 

Binnen dit thema passen: 

• Fundamentele verbeteringen rond de inrichting en exploitatie van draadloze netwerken van 
de instellingen (dus niet alleen een uitbreiding); 

• Naadloze integratie tussen draadloze en mobiele netwerken met behulp van het eduroam 
mechanisme; 

• Instelling-overstijgende integratie van Wi-Fi netwerken met behulp van eduroam 
• Nieuwe vormen van gebruik van de draadloze netwerken, bijvoorbeeld door applicaties die 

op een innovatieve manier gebruik maken van locatie-informatie uit het netwerk. 

Samenwerking via SURFconext:  

SURFconext is een dienst van SURFnet die instellingen de mogelijkheid biedt om zowel cloud- als 
instellingsdiensten op een snelle en flexibele manier beschikbaar te maken. Gebruikers kunnen veilig 
inloggen met hun instellingsaccount op de verschillende diensten. Daarnaast kunnen ze op een 
centrale plek hun groepen beheren en hiermee kan de toegang tot verschillende bronnen consistent 
worden georganiseerd. 

Het GigaPort3 project breidt de functionaliteit van SURFconext uit, en stimuleert de integratie van 
nieuwe diensten in SURFconext. 

Binnen dit thema passen: 

• Het gebruik van SURFconext om bestaande (interne en externe) clouddiensten te ontsluiten 
voor gebruikers binnen en buiten de instelling; 

• De ontwikkeling van nieuwe federatieve diensten ten behoeve van het onderwijs (bijvoorbeeld 
Unified Communications, digitale toets systemen, VDI enzovoort), opengesteld via 
SURFconext; 

• Centrale “app stores” voor desktop’s, laptop’s en mobiele devices voor gadgets en apps die 
toegang geven tot de diensten van de instelling en van anderen. 

Dynamische netwerken:  

SURFnet7 maakt “OnDemand” lichtpaden mogelijk, die flexibel opgezet, aangepast en afgebroken 
kunnen worden. Bovendien levert SURFnet7 Multi Service Poorten, waardoor er geen hardware 
geplaatst hoeft te worden om extra lichtpaden op te zetten. 

Binnen dit thema passen: 

• Innovatief gebruik van lichtpaden tussen instellingen onderling; 
• Het faciliteren van het “OnDemand” lichtpaden concept door Multi Service Poorten te 

combineren met flexibele netwerken binnen de campus infrastructuur, waarmee het mogelijk 
wordt om vanaf de werkplek flexibel een van het overige verkeer gescheiden ‘end-to-end’ 
verbinding op te zetten; 

• Integratie van OnDemand lichtpaden met andere delen van de (virtualisatie-) infrastructuur 
binnen en buiten de eigen instelling, waarmee een flexibele IT infrastructuur wordt 
gerealiseerd. 
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Geavanceerde IP netwerken:  

GigaPort3 stimuleert innovatie in de IP netwerken binnen en buiten de campus. Belangrijke 
onderwerpen daarbij zijn IPv6 en beveiliging. 

Binnen dit thema passen: 

• Fundamentele veranderingen in de IP netwerken, zoals de uitrol van IPv6 in de campus 
infrastructuur; 

• Implementatie van nieuwe beveiligingsconcepten in en op het netwerk, zoals DNSSEC, 
network ingress filtering (IETF RFC2827, BCP38), geavanceerde Intrusion Detection and 
Prevention, en verbeterde authenticatiemechanismen. 

 

4 Voorwaarden 

4.1 Voorwaarden voor deelname 

Deelname staat open voor de op SURFnet aangesloten HBO en MBO instellingen, en 
samenwerkingsverbanden van deze instellingen. In een samenwerkingsverband moet één instelling 
de hoofdindiener zijn; alle contacten met het GigaPort3 project lopen via deze hoofdindiener. 

Samenwerkingsverbanden waarin ook andere partijen deelnemen zijn toegestaan, maar de bijdrage 
vanuit GigaPort3 kan alleen de aangesloten HBO en MBO instellingen ten goede komen. 

Een instelling kan maximaal één voorstel indienen, als individuele instelling of als onderdeel van een 
samenwerkingsverband. 

 

4.2 Budget en matching 

Indieners kunnen een bedrag tussen 100.000,- en 250.000,-  euro aanvragen als ondersteuning voor 
de voorgestelde activiteiten. Daarbij moet de indiener toezeggen zelf tenminste hetzelfde bedrag bij te 
dragen aan deze activiteiten. In totaal heeft SURFnet één miljoen euro beschikbaar voor maximaal vijf 
voorstellen. 

De bijdrage is bedoeld voor een expliciete impuls, dus bovenop de reguliere activiteiten van de 
instelling. Daarom mag de bijdrage alleen gebruikt worden voor externe (‘out-of-pocket’) uitgaven, en 
niet voor het bekostigen van intern personeel. Het bedrag dat de instelling zelf bijdraagt, mag wel 
deels voor intern personeel gebruikt worden, waarbij gerekend dient te worden met een maximaal 
uurtarief van 100,-  euro. Daarbij geldt als aanvullende voorwaarde dat de externe uitgaven vanuit de 
bijdrage van de instelling tenminste gelijk moeten zijn aan de helft van de aangevraagde SURFnet 
bijdrage. 

Als voorbeeld: een instelling stelt een innovatief project voor, waarvan de totale kosten 600.000,-  euro 
bedragen, en vraag een bijdrage van 250.000,-  euro van SURFnet. In dat geval moeten de externe 
uitgaven binnen het project (voor bijvoorbeeld apparatuur, software, en externe mankracht) ten minste 
250.000 + 125.000 = 375.000  euro bedragen, en kan het overige deel van het budget (dus 600.000 – 
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375.000 = 225.000  euro) aan interne mankracht besteed worden (waarbij gerekend wordt met een 
bedrag van maximaal 100  euro per manuur). 

Een aantal instellingen heeft SURFnet verzocht om ook kleinere bedragen ter beschikking te stellen,  
zodat kleinere projecten en/of kleinere instellingen ook een kans maken. SURFnet heeft na afweging 
besloten om juist relatief grote bedragen ter beschikking te stellen, om zo grootschaligere innovaties 
te stimuleren die een voorbeeldrol kunnen vervullen voor andere instellingen. 

4.3 Planning 

De planperiode voor deze Campus Challenge eindigt op 31 december 2014. Indieners moeten 
daarom aantonen dat de voorgestelde activiteiten realistisch haalbaar zijn binnen die tijd, uitgaande 
van een start van de uitvoering uiterlijk op 1 januari 2014. 

5 Criteria  

De voorstellen worden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit experts van SURFnet. 
Daarbij zal de jury de voorstellen beoordelen op de volgende criteria: 

Ambitie: in hoeverre de voorgestelde activiteiten bijdragen tot een wezenlijke vernieuwing van de 
campus infrastructuur, en een voorbeeld vormen voor andere instellingen. 

Aansluiting bij GigaPort3 doelen: in hoeverre de voorgestelde activiteiten passen bij de 
doelstellingen en resultaten van GigaPort3, zoals: 

• Naadloze toegang via vast, draadloos en mobiel, 
• Slim gebruik van netwerken, 
• Grenzeloze samenwerking via SURFconext, 
• Dynamische netwerken, 
• Veilige netwerken. 

Duurzaamheid: in hoeverre de voorgestelde activiteiten bijdragen aan de duurzaamheid van de ICT-
infrastructuur en/of van de instelling als geheel. 

Deze criteria zullen in de “Uitnodiging tot Inschrijving” verder uitgewerkt worden. 

6 Procedure en planning 

De voorstellen worden in twee rondes beoordeeld.  

Voor de eerste ronde kunnen instellingen een beknopt voorstel indienen; op basis van deze 
voorstellen stelt de jury een “shortlist” samen van (ten hoogste) tien indieners. Aan deze instellingen 
wordt gevraagd hun inschrijving verder uit te werken. 

In de tweede ronde zal de jury aan de hand van de uitgewerkte inschrijvingen ten hoogste vijf 
winnaars selecteren. 
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Onderstaande tabel geeft de tijdlijn aan: 

 

Datum Omschrijving 

26 april 2013 Aankondiging van de Campus Challenge 2013 

17 mei 2013 en 
23 mei 2013 

Vraag & antwoord sessies 

 Eerste Ronde 

28 mei 2013 Publicatie van de Uitnodiging tot Inschrijving 

8 juli 2013 Uiterste inzenddatum Inschrijvingen 

29 juli 2013 Bekendmaking “shortlist” en verzending “Richtlijnen voor de uitgewerkte 
inschrijving” aan geselecteerde instellingen 

 Tweede Ronde 

21 oktober 2013 Uiterste inzenddatum uitgewerkte inschrijvingen 

25 november 2013 Bekendmaking winnaars 

 

De activiteiten zelf dienen zo snel mogelijk na de bekendmaking te starten, en uiterlijk 31 december 
2014 afgerond te zijn. 

Op 17 en 23 Mei organiseert SURFnet Q&A sessies om van gedachten te wisselen over mogelijke 
onderwerpen die ingediend kunnen worden als deel van deze Campus Challenge. Voor elk thema 
zullen experts aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden.  

Instellingen die geïnteresseerd zijn in deze Q&A sessies kunnen zich aanmelden door een email te 
sturen naar CampusChallenge-SURFnet@surfnet.nl waarin u bij voorkeur alvast aangeeft in welke 
thema’s u geïnteresseerd bent en welke dag uw voorkeur heeft. 

 

 

 

 

 


