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TUSSEN DROOM EN DAAD 

REDE 

UITGESPROKEN TER GELEGENHEID VAN 

HET 137-JARIG BESTAAN VAN DE 

KONINKLIJKE MILIT AIRE ACADEMIE 

TE BREDA OP 24 NOVEMBER 1965 

DOOR 

PROF. DR. M. J. M. DANIELS 

BUITENGEWOON HOOGLERAAR IN DE PSYCHOLOGIE AAN DE 
KONINKLIJKE MILITAIRE ACADEMIE TE BREDA 



... , want tussen droom en daad 
staan wetten in den weg en practische bezwaren, 
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren, 

WILLEM ELSSCHOT 



Koninklijke Hoogheid, 
Mijne Heren Curatoren, 
Mijne Heren Leden van de Raad van Gouverneur en Assessoren, 
Mijne Heren Hoogleraren, Officieren, Lectoren, Docenten en 
Leden van de Wetenschappelijke Staf, 
Cadetten, 
Voorts Gij allen, die deze plechtigheid door Uw aanwezigheid 
luister bijzet. 

Zeer geachte toehoorders, 

Wie op zich neemt een organisatie in dagelijkse taal te beschrij
ven, zal wellicht beginnen met vast te stellen, dat hij daarin 
aantreft: ideeen, mensen, dingen. 
De ideeen zijn voor een deel neergelegd in geschreven doelstellin
gen en reglementen. Voor een ander deel blijken ze dagelijks 
opnieuw te ontstaan onder de druk van de omstandigheden of 
voort te komen uit de persoonlijke aard van de mensen die mede 
de organisatie vormen. 
De mensen in de organisatie blijken verschillende taken te ver
vullen, waarvan verwacht wordt dat die tezamen het doel van 
de organisatie zullen realiseren. Zij hebben een verschillende 
mate van zeggenschap bij het formuleren van dat doel. En bij 
het kiezen van de middelen tot het bereiken ervan hebben zij 
niet allen dezelfde vrijheid. 
Bij hun activiteiten blijken die mensen overigens niet alleen 
geleid te warden door de hun gestelde opdrachten, maar zeker 
zo zeer door hun eigen behoeften en verwachtingen. Wij zien 
dat zij aan de organisatie niet meer kunnen bijdragen dan hun 
gaven toelaten, maar ook, dat zij dikwijls ver beneden hun mo
gelijkheden blijven. 
In de meeste organisaties treden mensen alleen op als uitvoeren
den; d:enken wij slechts aan de produktieafdelingen van in
dustriele bedrijven. In andere organisaties vinden wij hen tevens 
als het materiaal waaraan de doeleinden moeten warden verwe-
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zenlijkt. Als voorbeelden daarvan noemen wij de patienten in 
het ziekenhuis en de leerlingen in een instelling van onderwijs. 
Wil de organisatie aan haar opzet beantwoorden, dan moeten 
ook deze mensen een op het doel gericht gedrag vertonen. Dit 
laatste is een vaststelling, waarvan de implicaties pas sinds vrij 
kort onder ogen lijken te worden gezien. 
De dingen treffen wij aan in de vorm van hulpmiddelen en ge
reedschappen, terreinen en gebouwen. Het is een bekend feit, dat 
de aanwezigheid ervan - en hetzelf de geldt voor de mensen -
niet vanzelf volgt uit de aanvaarde doelstelling. Ideeen kunnen 
nu eenmaal sneller worden ontwikkeld dan de middelen waarmee 
ze verwezenlijkt moeten worden. Organisaties roeien met de rie
men die zij hebben. 
De organisatie client niet alleen beschreven te worden als een 
opsomming van wat wij daarin onder de drie genoemde hoofden 
aantreffen, maar vooral ook als een reeks processen, die in onder
linge samenhang leiden - of zouden moeten leiden - tot het 
bereiken van het gestelde doel. Een organisatie in werking is een 
dynamisch geheel, waarin alle factoren elkaar bei'.nvloeden. De 
resultaten zijn afhankelijk van de kracht waarmee, en van de 
richting waarin die invloeden werkzaam zijn. Zulk een geheel zijn 
wij tegenwoordig gewend een systeem te noemen. Wij spreken 
van produktiesystemen, van man-machinesystemen, van wapen
systemen. 
Als alle factoren in een systeem zijn opgespoord en alle processen 
zijn beschreven, is het in principe mogelijk van elke voorgestelde 
verandering het effect te voorzien. En, omgekeerd, is het dan ook 
mogelijk, voor ieder gewenst resultaat de voorwaarden aan te 
geven. Wij kunnen dan voorspellen en besturen: het ideaal der 
kybernetica. Velen zien dit als een schrikbeeld; daarover komen 

, wij nog te spreken. Op deze plaats wil ik U alleen voorhouden, 
/ dat alle wetenschap vroeg of laat wordt toegepast; dat elk weten 
J tot beheersen voert. 
I Wij introduceren nu het begrip ,,onderwijssysteem". Want ook 

wat in een instelling van onderwijs gebeurt, kan beschreven 
warden als een geheel van samenhangende processen, waarvan 
een bepaald eindresultaat wordt verwacht of althans verhoopt. 
Van de aard van die processen weten wij lang niet alles. Zelfs ons 
overzicht van de daarbij optredende factoren is nog onvolledig. 
Maar er is meer kennis beschikbaar dan menigeen vermoedt; 
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meer kennis ook dan het bezit is van hen die in het onderwijs
systeem een rol spelen. 
Daardoor komt het, dat - ik citeer een onderwijsman - ,,het 
onderwijs een van de laatste grote gebieden van menselijke aktivi-

1 teit is, waar amateurs koning kraaien". Maar dat neemt niet weg, 
dat de mogelijkheid bestaat, het onderwijssysteem steeds beter te 
beschrijven en te verklaren, en dat het binnen de perken van 
onze kennis en binnen de mogelijkheden waarover wij beschikken, 
kan worden be!nvloed. 

Vele docenten en bepaald niet alleen de ouderen, zijn bevreesd 
dat verwetenschappelijking van de onderwijsprocessen zal voeren 
tot een zielloos bedrijf, waarin geen plaats is voor wat zij als het 
wezenlijke zien . Hun kan ik slechts antwoorden: daarvoor is alle 
plaats, als maar wordt aangegeven, waaruit dat wezenlijke be
staat. 
Anderen zeggen dat het juist goed is, als programma's chaotisch, 
eisen wisselend, docenten onberekenbaar zijn. Immers, in zulk 
een situatie zullen de leerlingen het best voorbereid worden op 
wat hun in de jungle waardoor hun verdere loopbaan voert, te 
wachten staat. Goed gevonden, maar toch een rationalisatie. Waar 
het in werkelijkheid om gaat, is dat analyse van het onderwijs
systeem en de maatregelen waartoe die aanleiding zou geven de 
vrijheid die de meeste docenten als hun recht ervaren, zou be
perken. Dat aspect van de verwetenschappelijking lokt hen niet 
aan. Ik sluit mijzelf niet uit. 

Thans willen wij enkele woorden wijden aan de doelstelling van 
het onderwijssysteem. Strikt genomen vormt zij geen onderdeel 
van het systeem zelf. Zij is een norm, die beschrijft wat het 
resultaat van een - met het oog op het bereiken van dat resultaat 
opgezet - systeem zou moeten zijn. Als alle processen op de 
meest gunstige wijze verlopen is de doelstelling gerealiseerd. Wij 
kennen het standpunt, dat weliswaar bij de verwezenlijking van 
doeleinden de wetenschap diensten kan verlenen, maar dat het 
aanwijzen ervan aan beleidsinstanties moet warden overgelaten. 
Ik deel die mening niet. Natuurlijk kan de wetenschap ons niet 
leren wat als ideaal moet gelden. Zij pretendeert ook niet dat te 
kunnen. Maar zij draagt wel de kennis aan, die het mogelijk maakt 
vast te stellen, of het gewenste doel ook bereikbaar is. Is dat niet 
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het geval, dan moet de doelstelling worden herzien. Anders is het 
doe! een dode letter nog v66r het proces een aanvang neemt . Dan 
blijft het ideaal een droom die niet tot daden leidt. 
Van de doelstelling mogen wij vragen, dat zij steeds wordt ge
formuleerd in termen van het beoogde resultaat. Zolang aan deze 
voorwaarde niet wordt voldaan, kan aan het einde van het proces 
niet worden beoordeeld in hoeverre het doe! bereikt is. Bij een 
onderwijssysteem betekent dat, dat na beeindiging van de oplei
ding de leerlingen ,,veranderd" moeten zijn in richting van 
de doelstelling. Die verandering moet op betrouwbare wijze vast 
te stellen zijn, dat betekent: in het gedrag van de leerlingen te 
observeren zijn. Het onderwijsdoel is immers geen vrome wens, 
of een wapenspreuk, zo in de geest van ,,Semper crescendo" maar 
eerder een operatiebevel. 
Bij elke doelstelling van onderwijs moet worden aangegeven, 
welke gedragsveranderingen beoogd worden en hoe moet worden 
beoordeeld of die veranderingen zijn opgetreden. Het is een 
tragisch feit, dat aan deze eis minder wordt voldaan, naarmate 
bet onderwijs ,,boger" is, en naarmate de doelstellingen meer 
hooggestemd zijn. 
Als ik mij niet vergis, zijn aan de meeste aanwezigen in deze zaal 
de problemen rondom de recbtvaardige beoordeling van persoon 
en werk niet gebeel onbekend. Welnu, bij het onderwijs zijn die 
problemen niet geringer dan bij bet verder verloop van de car
riere. Wij zullen er nog meer woorden aan wijden. 
Strikt genomen, moet niet alleen warden vastgesteld of het doel 
bereikt is, maar ook of de dienstig geachte middelen daartoe heb
ben bijgedragen. Anders bestaat de kans dat de opleiders aan 
zichzelf resultaten toeschrijven die in feite aan de individuele 
rijping, aan invloeden van buitenaf of aan interactie tussen de 
leerlingen te danken waren. 

Doelstellingen houden opdrachten in. Wie met het onderwijs is 
belast, heeft die opdrachten uit te voeren. Hoe luiden nu zulke 
opdrachten? Ik neem als voorbeeld de wet op het wetenschappe
lijk onderwijs. Die draagt ons een viertal taken op. Velen onzer 
hebben onder ede verklaard die te zullen vervullen: 
1. Voorbereiding tot het bekleden van maatschappelijke betrek

kingen. Deze taak valt in principe nader te concretiseren tot 
gewenst gedrag. 
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Als bekend is, welk type funktie de afgestudeerden gaan ver
vullen en wat daar van hen verwacht wordt, kan het onder
wijs daarbij aansluiten. Dat in de praktijk deze aansluiting 
naar veler oordeel niet tot stand komt, blijkt wel uit de dis
cussies random de opleiding tot huisarts, tot bedrijfseconoom, 
tot ingenieur. Ook de problematiek random het baccalaureaat 
vindt hier een van zijn oorzaken. 

2. Vorming tot zelfstandige beoefening van wetenschap. Ook dit 
is operationaliseerbaar. Wel rijst meteen de vraag, hoe inge
wikkeld de wetenschappelijke vraagstukken mogen zijn, waar
op de student zijn krachten moet beproeven. Het is bovendien 
een feit, dat deze doelstelling lang niet· bij alle academische 
opleidingen eenzelfde accent krijgt. Ingenieurs en natuurwe
tenschappers hebben tijdens bun opleiding actief aan speur
werk deelgenomen, artsen en juristen niet of in mindere mate. 
Een wetenschappelijke studie, zelfs als die bekroond is met 
bet verwerven van de doctorstitel, garandeert nog niet dat de 
afgestudeerde werkelijk gevormd is tot zelfstandige beoefening 
der wetenschap. Dat moge blijken uit de tekst van een 
circulaire waarin de Organisatie voor Zuiver Wetenschappe
lijk Onderzoek haar toelagenbeleid bekend maakt. Wij lezen 
daar: ,,Orn in aanmerking te komen voor een Z.W.0.-stipen
dium moet men niet alleen met goed gevolg een doctoraal- of 
ingenieursexamen hebben afgelegd of gepromoveerd zijn, maar 
ook belangstelling en capaciteiten bezitten voor wetenschap
pelijk onderzoek". In deze tekst wordt zelfs geen oorzakelijk 
verband tussen wetenschappelijke studie en geschiktheid voor 
zelfstandig onderzoek gelegd. 

3. Inzicht bijbrengen in ,,de" samenhang ,,der" wetenschappen. 
Onbekend is, hoe dit moet geschieden of zelfs maar welke 
wetenschappen daarbij betrokken moeten zijn. Bovendien 
heeft dezelfde wet een personele organisatievorm van univer
siteit en hogeschool vastgelegd, die het vervullen van deze 
taak extra lastig maakt. De docenten zijn allemaal vakspecia
listen, even wijs en even machtig. Natuurlijk vindt wel coor
dinatie plaats, maar dikwijls meet uit organisatorische nood
zaak dan met paedagogische bedoelingen. 

4. Het aankweken van ,,maatschappelijk verantwoordelijkheids
besef". Ik beken U eerlijk, dat ik niet weet wat dat is. Wat 
ik wel weet is, dat als ik het wel wist, en ieder Uwer ook, 
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blijken zou hoe verschillende inhoud aan dit begrip gegeven 
kan worden. In de krant kunnen wij vrijwel dagelijks zien, 
onder hoe uiteenlopende visies op zaken van het grootst 
maatschappelijk belang hoogleraren bereid zijn hun handteke
ning te plaatsen. Wij moeten de moed hebben vast te stellen, 
dat wat wij niet duidelijk kunnen formuleren, ook van onze 
studenten niet mag worden gevraagd. 

In feite worden aan ons nog verdere taken opgelegd, die ver
scholen liggen in de voorwaarden waaronder het systeem moet 
functioneren. Daaronder valt de taak, de vier zojuist genoemde 
opdrachten, alle vier, en liefst aan dezelfde studenten, te vervul
len met de middelen die ervoor beschikbaar zijn. Die middelen 
zijn steeds beperkt. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd kost
baar is ze te verruimen. Als voorbeeld noem ik de vaardigheid 
die wij docenten hebben in het ordenen en overdragen van onze 

' kennis. Wij zijn er ons nauwelijks van bewust dat wij twee be
roepen in een functie uitoefenen: ons vak en het docentschap. 
Onder hen die zich daarvan wel bewust zijn, ken ik er die oprecht 
menen dat zij krachtens hun benoeming de genade der didactische 
gaven deelachtig geworden zijn. De juistheid van deze stelling 
valt alom te toetsen. 
Tot die verdere taken behoort ook, een zo hoog mogelijk rende
ment te halen, hoewel de studenten in hun vrijheid nauwelijks 
mogen worden beperkt, en op hun specifieke geschiktheid niet 
vooraf mogen worden geselecteerd. Tenslotte kan vrijwel geen 
rekening worden gehouden met het ervaringsfeit, dat de genoem
de vier doelstellingen van het wetenschappelijk onderwijs Jang 
niet altijd ook als persoonlijke idealen bij de student !even. 

Het ontwerp van wet op het wetenschappelijk onderwijs voor 
de krijgsmacht geeft, wellicht niet geheel toevallig, ongeveer de
zelfde opdrachten als de wet op het wetenschappelijk onderwijs. 
Toch staan de militaire opleidingen er ten aanzien van enkele 
belangrijke punten beter voor. Zo zijn de taken die de afgestu
deerden zullen gaan vervullen tot in details bekend. Veranderin
gen daarin kunnen terstond gemeld worden, zodat het onderwijs 
zich waar nodig kan aanpassen. De onderwijssystemen die voor 
de krijgsmacht werken maken immers deel uit van het groter 
systeem dier krijgsmacht: het zijn bedrijfsscholen. 
Een ander groot voordeel van de bedrijfsschool is, dat de afge-
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studeerden betrekkelijk eenvoudig in hun prestaties en in hun 
carriere gevolgd kunnen warden. De vraagstukken die hun in de 
eerste jaren van hun loopbaan warden voorgelegd en de oplossin
gen die zij daaraan hebben gegeven, kunnen van tijd tot tijd op de 
Academie warden teruggespeeld. Daaraan, en naar ik meen alleen 
daaraan, kan dan het effect van de opleiding worden getoetst. 
Ook kunnen de afgestudeerden worden teruggeroepen om hun er
varingen mede te delen aan docenten en jongere-jaars. Op grond 
daarvan is het eveneens mogelijk het onderwijsproces bij te sturen. 
De afdelingen van onderwijs zijn bij militaire opleidingen vrij 
strak en hierarchisch georganiseerd. Dat schept de mogelijkheid, 
individuele inzichten der docenten met de doelstellingen te ver
gelijken. Eenmaal aanvaarde programma's, doceermethoden en be
oordelingsmaatstaven kunnen clan bindend warden voorgeschre
ven. 

Er zijn ook punten, waarop het militair onderwijs in een inoei
lijker positie verkeert en het lijkt goed, ook die te noemen. 
De doelstellingen van dit onderwijs zijn bijzonder hoog gesteld, 
zo hoog zelfs, dat wij mogen vragen of niet eerder van idealen 
gesproken moet warden. En dat is niet hetzelfde. Het ideaal for
muleert de droom; de doelstelling wat met de beschikbare mid
delen bereikbaar is. Het doel veronderstelt in pedagogicis een 
ideaal, maar het ideaal is niet per se bereikbaar. Ware het anders, 
de docenten zouden goden zijn. 
Naast een vaktechnische en een wetenschappelijke opleiding 
wordt, al rept het ontwerp van wet daarover niet, ook karakter
vorming beoogd. In de memorie van toelichting op de wet is 
daarover wel iets in en tussen de regels te lezen. Meer nog in de, 
overigens van oudere datum stammende, rapporten van de Com
missie van Advies voor de Koninklijke Militaire Academie. Ex
pliciet wordt daar de even mooie als moeilijke taak vermeld, lei
ding te geven aan de dienstplichtige jeugd. Uw spreker is ervan 
overtuigd, dat aan <lit taakaspect veel aandacht moet worden be
steed. Maar ook weet hij, dat de situatie bij de troep lang niet 
alleen door de jonge leiders wordt bepaald. Met name mag meer 
effect warden verwacht, naarmate ook de dienstplichtigen hun 
verblijf bij de strijdmacht als meet zinvol kunnen ervaren. 
Bij de officiele doelstellingen van universiteit en hogeschool ont
breekt de persoonlijkheidsvorming, als wij afzien van het vage be-
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grip van het aankweken van maatschappelijk verantwoordelijk
heidsbesef. Weliswaar weten wij dat ook de daar afstuderenden 
vrijwel alien geroepen zijn tot verantwoordelijke, leidinggevende 
funkties, maar eisen stellen mogen wij alleen aan de intellectuele 
zijde van hun vorming. Wij verlenen graden aan persoonlijkheden, 
die zowel knap als harmonisch uitgegroeid zijn. Dat laatste pleegt 
dan niet ons werk te zijn. Wij verlenen ook graden aan jongelui die 
wij niet graag met onze dochters zouden zien verkeren of die wij 
aan geen werkgever zouden durven aanbevelen. 
Het is mijn overtuiging, dat de militaire opleidingsinstituten alle 
recht en alle reden hebben, op dit gebied hoge eisen te stellen. 
Mijn sympathie is met hen, de opgave is bijzonder zwaar. 
Niet alleen zijn de doelen van het militair onderwijs hoog gesteld, 
ze zijn ook heel heterogeen. Wij sommen ze nog eens op, in de 
terminologie van de zojuist genoemde stukken: het bevorderen 
van de persoonlijke ontplooiing; het aankweken van studiezin; 
het leggen van een basis van wetenschappelijke kennis, voldoende 
om daarop zelfstandig voort te bouwen; het aanbrengen van vak
technische kennis, waarbij zelfs het kunnen bijdragen tot de ont
wikkeling van moderne wapen-systemen wordt vermeld; het ge· 
reedmaken voor de fysieke eisen die het officiersberoep stelt. 
Deze doelstellingen zijn ook niet meer dezelfde als die voor een 
aantal jaren golden. Dat doet vragen rijzen. Is de motivatie van 
alle aankomende cadetten gericht op juist diezelfde doelen, zonder 
uitzondering? En geldt dat ook voor de staf, zonder uitzondering? 
Hebben misschien cadetten en staf een verschillende ,,image" van 
de opleiding en daardoor ook verschillende verwachtingen? Of 
geldt dit laatste wellicht voor sommige cadetten en sommige 
stafleden? Van het antwoord op elk van deze vragen hangt het 
af, of rolconflicten zullen optreden. En die zijn niet met orders 
bij te leggen. 
De opleiding aan onze feestvierende academic wordt nog geken
merkt door het feit, dat de daarvoor beschikbare tijd niet lang is. 
Voorts bestaat duidelijk de historisch bepaalde verwachting, dat 
deze tijd slechts in een klein aantal gevallen mag worden over
schreden en dat het numeriek rendement van het systeem hoog 
zal zijn. Zulks, mogen wij wel zeggen, in tegenstelling tot wat 
wij bij het overige wetenschappelijk onderwijs gewend zijn. 
De militaire opleiding kent tenslotte bij enkele sectoren van haar 
staf een wel wat erg snelle personeelswisseling. Ik heh mij afge-
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vraagd of ik dit punt niet ook onder de voordelen had moeten 
noemen. Immers, deze personeelswisseling maakt het mogelijk 
dat vele militairen de lessen van de burgerdocenten bijwonen. De 
eenheid van de inzichten en de bekendheid met de opleiding zul
len daardoor worden bevorderd. 

Wij hebben gezegd dat het niet de eerste taak van de onderzoe
kers van onderwijssystemen is , de doeleinden ervan te formuleren. 
W el mogen en moeten zij zich afvragen in hoeverre het mogelijk 
is die te verwezenlijken. Bij gegeven omstandigheden, mensen en 
middelen zullen niet de idealen, maar toch de doelstellingen moe
ten worden aangepast. Dat kan ertoe leiden, dat stellingen worden 
prijsgegeven, plannen worden herzien, prioriteiten worden ver
leend. Omgekeerd, als de doelstellingen onverkort gehandhaafd 
blijven, dienen mensen en middelen in daarin aangepaste kwali
teit beschikbaar te komen. Voortdurend moet gekozen worden 
tussen zulke oplossingen. Welke keus gemaakt wordt, dicteert niet 
de onderzoeker, hij verzamelt alleen feiten en draagt conclusies 
aan. Juist als de stafofficier verkent hij met koele blik het terrein 
tussen het wenselijke en het mogelijke, tussen de droom en de 
daad. Ook hij voelt zich betrokken bij de uitslag van de operaties. 
Ook hij koestert een ideaal, maar geen illusies. 
De in het voorgaande genoemde rapporten doen een moedige 
poging, de idealen van het militair onderwijs tot doelstellingen te 
preciseren. Tevens wordt daarin al aangegeven - zij het nog 
globaal - welke middelen tot het bereiken ervan dienstig worden 
geacht. Over de methodiek van het onderwijs worden uitspraken 
gedaan die z6 verfrissend zijn, dat het niet mag verwonderen dat 
zij nog niet over de hele lijn in <laden zijn omgezet. Afgerekend 
wordt met het primaat van het hoorcollege. Gepleit wordt voor 
het inkrimpen van de verplichte en het verruimen van de keuze
programma' s. Benadrukt wordt, dat het begrijpen, het kunnen 
vinden en het kunnen toepassen veel belangrijker zijn dan het 
leren. Want leren voert op de duur alleen tot ,,geweten hebben". 
De noodzaak van een open communicatie tussen de cadetten en 
de militaire en civiele leiding - overigens nog ,,opvoeders" ge
noemd - wordt in de rapporten betoogd. Grote waarde wordt 
toegekend aan in vrijheid bloeiende initiatieven van de cadetten 
zelf. Het zijn belangwekkende geschriften, waard door elke docent 
te worden bestudeerd en overdacht. Waard oak, uitgangspunt te 
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vormen voor gericht onderzoek naar de processen in het onder
wij ssysteem zoals dat in feite functioneert. 

Zulk onderzoek beschrijft die processen, stelt vast of ze in de 
door de doelstellingen aangegeven richting verlopen en conclu
deert eventueel tot maatregelen om ze te optimaliseren. 
Een eerste eis is dat de doelstellingen, waarom immers alles 
draait, bekend zijn. Niet alleen aan de wetgever, of aan de stich
ters, maar aan hen die binnen het systeem de processen bei:nvloe
den: dat zijn de docenten en de leerlingen. De stand van de 
kennis op dit gebied bij beide groepen kan op vrij eenvoudige 
wijze warden vastgesteld. Er is veel voor te zeggen dat bij beide 
groepen al te doen, nog v66r hun dienstverband een aanvang 
neemt. Later kan het onderzoek warden herhaald, om vast te 
stellen of de kennis is toegenomen. 
Een tweede eis is, dat de bij het onderwijs betrokkenen die doel
stelling oak aawuaarden. Niet met alle honden, zegt het spreek
woord, is het goed hazen schieten. En beroepshalve weten U en 
ik, dat het wel mogelijk is, de motivatie te verhogen, maar dat 
voorschriften daartoe niet de geeigende middelen zijn. Meer heil 
mag warden verwacht van selectie, van het demonstreren van 
het zinvolle van de gestelde eisen en, ik denk vooral, van het 
gegeven voorbeeld. 
Een derde eis is, dat alle betrokkenen oak in staat zijn, aan de 
gestelde eisen te voldoen. Zo niet, dan is de opleiding een wreed 
en bovendien improduktief bedrijf. Dit brengt ons op het onder
werp selectie. Ik hoop, dat het Uw aller goedkeuring wegdraagt, 
als ik mij bij het bespreken daarvan ditmaal tot de leerlingen 
beperk. 
De geschiktheid van de leerlingen wordt bepaald door de volgende 
factorengroepen: de aanleg voor de diverse onderdelen van het 

I program; de in het verleden verworven kennis, voorzover die na 

I 
de grate vakantie nog aanwezig is; de ijver waarmee getracht 
wordt van de opleiding een persoonlijk succes te maken. In de 
aanvang van mijn betoog heb ik al gezegd dat in dynamische sy
stemen alle factoren en deelprocessen elkaar bei:nvloeden. Zo ook 
hier. Ik noem U enkele van die relaties. De ijver pleegt het 
grootste te zijn voor die onderdelen waarvoor de leerling 66k 
al de meeste aanleg en de meeste voorkeur heeft. Successen op die 
onderdelen behaald vergroten de ijver nog, zodat de leerling mis-
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schien tenslotte door sommige docenten als uitmuntend wordt be
oordeeld en door andere als mislukt wordt beschouwd. 
Het is duidelijk, dat de kans op zulke uitkomsten groter wordt, 
als de eisen voor het onderwijs heterogeen zijn. En aan deze 
Academie zijn ze dat, zoals wij hebben gezien, in hoge mate. 
Stelt U zich eens voor - ik weet niet of het zo is, maar onder
zoek kan het ons leren -, dat de te stellen eisen een beroep doen 
op heel verschillende gaven van hoofd en hart, die elk in hoge 
mate aanwezig moeten zijn. Dat betekent dan, dat wie aan een 
eis voldoet, lang niet zeker ook aan de andere voldoet. Het kan 
zelfs betekenen, dat de eisen onderling tegenstrijdig zouden blij
ken. Maar het betekent in ieder geval, dat een strenge selectie 
moet worden doorgevoerd, op elk der eisen afzonderlijk. Een 
Hinke, sportieve jongeman met een slechte studieprognose kan 
niet worden aangenomen; een studiehoofd zonder smaak of aan
leg voor leiderschap of voor de rauwere kanten van bet officiers
bestaan al evenmin. Zolang alle eisen aan allen gesteld worden, 
is compensatie niet mogelijk. 
Als de selectie volmaakt trefzeker is, wordt het aantal toegela
tenen kleiner naarmate de eisen hoger worden. Bij tegenstrijdige 
eisen wordt zelfs niemand meer toegelaten. In feite is de selectie 
niet waterdicht. Ik haast mij daaraan toe te voegen, dat het niet 
juist zou zijn zulks af te leiden, uit het gegeven, dat bier cadetten 
aanwezig zijn. Wel blijkt het uit het feit, dat niet alle eerstejaars 
ook officier worden en dat niet alle officieren op alle onderdelen 
van hun opleiding gunstig worden beoordeeld. De trefzekerheid 
van selectie, die ook elders waar zij wordt toegepast, bij het on
derwijs en in het bedrijfsleven, veel te wensen overlaat, kan wor
den verhoogd door een meet gedetailleerde kennis van de op
leidingseisen en door meet verfijnde methoden van onderzoek. 
Voor beide is research nodig. Ik sprak over opleidingseisen. Ik ga 
nu voorbij aan intrigerende vragen als: in hoeverre lopen praktijk
eisen en opleidingseisen parallel? En: in hoeverre is het officier
zijn in oorlogstijd te vergelijken met de vredesdienst? 
De door selectie bereikte trefzekerheid kan alleen goed worden 
vastgesteld, als ook de methoden van beoordeling tijdens en aan 
het einde van de opleiding betrouwbaar en objectief zijn. Ook om 
die methoden te controleren en te verbeteren is wetenschappelijk 
onderzoek nodig. 
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Als regel geldt, dat de trefzekerheid van selectie ervan afhankelijk 
is, of in de selectie-situatie dezelfde factoren optreden als later 
in de beoordelings-situatie, en of voldoende objectieve waarnemin
gen van het gedrag der gegadigden kunnen worden verzameld. 
Daarom zou ik in overweging willen geven voor de selectie aan 
deze Academie een periode van langere duur uit te trekken. Ge
durende die tijd kunnen alle aspecten van de opleiding aan de 
beurt komen. Ze hoeven niet alleen te worden gesimuleerd door 
tests, maar kunnen vrijwel juist zo optreden als in de jaren die 
voor de toegelatenen zullen volgen. De aspiranten kunnen nu eens 
op de Academie verblijven, dan weer in het terrein, in tenten of 
zonder. Zij kunnen opdrachten vervullen, fysiek of intellectief, 
alleen of in groepjes. Zij kunnen verslagen maken, mondeling en 
schriftelijk. Zij mogen elkaar en bun taken beoordelen. En ik zou 
eraan willen toevoegen, daarbij mijn wetenscbappelijke compe
tentie overschrijdend, de jongeman, die voor deze ervaring niet 
een flink stuk van zijn grote vakantie overheeft, is ongeschikt. 
Tijdens de hele periode zouden de aspiranten worden beoordeeld, 
op elk der relevant geacbte aspecten afzonderlijk, door militairen 
en door burgerdocenten. De beoordelingen zouden volgens vooraf 
in gemeen overleg opgestelde check-lists worden gegeven. Weten
scbappelijk onderzoek zou deze hele procedure moeten begeleiden 
en volgen. Wellicht zou dit ons leren, dat de toelatjng tot de 
opleiding minder afbankelijk zou moeten zijn van de laatste be
oordeling clan van het verloop der beoordelingen gedurende de 
selectie-periode. De besten zouden dan zij zijn, wier motivatie 
op peil gebleven is en die relatief bet meest geleerd hebben. De 
selectie-specialisten van Leger en Luchtmacht die bij de opzet 
van de procedure al een grote rol zouden hebben gespeeld, zouden 
vervolgens de gegevens moeten bundelen en aan hogere instanties 
ter beslissing aanbieden. Tenzij die beslissingsmacht zou zijn ge
delegeerd. Een procedure als zojuist geschetst zou duur zijn. Of 
ze ook te duur zou zijn, hangt er vanaf, hoeveel minder teleur
stellingen zouden optreden en van wat zulke teleurstellingen 
kosten. Research kan ook voor deze vragen een antwoord zoeken. 
De motivatie van de eenmaal toegelatenen is geen onveranderlijke 
grootheid. Zij wordt bij velen voortdurend opnieuw bepaald door 
de successen of teleurstellingen die zij, gezien bun beoordelingen, 
hebben behaald. Een eerste begin van onderzoek naar mogelijke 
veranderingen en verschuivingen in de motivatie tijdens het ver-
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blijf aan de Academie zal binnenkort worden gemaakt. Een an_dere 
belangrijke, en bij aspiranten nog niet te onderzoeken imr loed 
op de motivatie lijkt uit te gaan van studiegenoten en oudere rn. 
Het gaat bier om zeer belangrijke zaken. Onderzoek naar :z=ulke 
determinanten is moeilijk, maar zeker niet onmogelijk. 
Als een instelling van onderwijs selectie-vooraf toepast, neem-tt zij, 
dat wil zeggen de docenten, ten aanzien van de toegelatenen een 
verantwoordelijkheid op zich. Na elke volgende gunstig uitgc val
len beoordeling, die immers weer een selectie betekent, word1ii: die 
verantwoordelijkheid groter. Deze verantwoordelijkheid ' v-ordt 
door de meeste docenten ook aanvaard. Als de leerlingen na j a ren 
tot de laatste stadia van de opleiding zijn doorgedrongen, zou 
het vrijwel uitgesloten moeten zijn, dat zij nog zonder meer lkun
nen worden afgewezen. 
Deze gedachten kunnen evenwel pas in praktijk worden gebra cht, 
als in latere stadia van de opleiding geen eisen warden ges teld 
die kwalitatief verscheiden zijn van die welke bij het begin van 
de opleiding golden en op het voldoen waaraan de leerlinge:n in 
vroeger stadia zijn beoordeeld en geselecteerd. Stellen wij ons 
voor een meerjarige opleiding, waarbij eisen warden gesteld op 
een aantal uiteenlopende gebieden. Een leerling heeft bet tot het 
laatste jaar gebracht. Al zijn beoordelaars zijn over hem tevre •.:ien. 
Zij, en ook hij , verwachten dat hij de eindstreep vlot zal h len. 
Bij de laatste opdracht blijkt, dat hij bijvoorbeeld niet in staa t is, 
gedachten begrijpelijk op papier te zetten. In feite doen zijn ge
schriften zelfs eraan twijfelen of hij begrijpelijke gedachten h <eeft. 
Toch is dat, in ons fictief geval, een in het laatste jaar gestelde: eis. 
Maar in voorgaande jaren is de ongeschiktheid op dit gebied niet 
vastgesteld, of zijn daaruit althans geen conclusies getrokken_ Nu 
komt de examinator in moeilijkheden. Als hij de kandidaat laat 
slagen, maakt hij drie fouten . Hij brengt laatstgenoemde in de 
waan, dat hij aan de eisen voldeed. Hij begaat een onrechtv aar
digheid tegenover andere kandidaten die wel goed werk levei-den. 
Tenslotte draagt hij ertoe bij, dat de hele opleiding in discrediet ' 
zou raken. Als hij evenwel besluit tot een onvoldoende, zijn de 
problemen niet geringer. H ij veroordeelt de kandidaat clan er toe, 
het volgend jaar weer iets te proberen wat hij misschien nooi -t zal 
kunnen. Hij berooft de afnemers van een kracht die welis~vaar 
niet alles, maar toch heel wat kan. Hij diskwalificeert ook oinuit
gesproken de hele vooropleiding. 
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Zulke moeilijkheden zijn te vermijden. En wel op twee manieren, 
die overigens heel goed allebei gebruikt kunnen worden. De eerste 
is, het onderwijsprogramma en de daarbij horende beoordelingen 
zo in te richten, dat de genoemde verrassingen en de daaruit 
voortvloeiende ethische problemen worden vermeden. Aan dit 
streven is in ons land vooral de naam van A. D. de Groot verbon
den. De tweede is, niet aan alle gunstige examenuitslagen dezelfde 
rechten te verbinden. Vooral waar de eisen zeer heterogeen zijn, 
zou een bijzonder recht, een bijzondere carriere of ... een bijzon
dere academische graad kunnen gereserveerd blijven voor hen die 
zich meester getoond hebben op alle wapens. De anderen behoe
ven dan niet allen afgewezen te warden. Juist omdat in ons voor
beeld de eisen zo uiteenlopend zijn, moeten op elk ervan afzon
derlijk worden beoordeeld. Zadra beoordelingen tot een einduit
slag warden samengevat, worden de problemen verdoezeld en 
wordt ongeweten de objectiviteit van de deelbeoordelingen in 
gevaar gebracht. Ik hoop, dat U mijn voorbeeld niet te gechar
geerd gevonden hebt. 

Zoveel over de mensen die wij in ons onderwijssysteem aantref
fen. Over de dingen za1 ik veel korter zijn, en daarbij alleen 
spreken over het onderwijsprogramma en over de organisatie. Het 
programma wordt gevormd door bet totaal van de over te dragen 
kennis, vaardigheden, houdingen. Als wij zeggen, dat het pro
gramma ontleend moet zijn aan de doelstellingen van het onder
wijs, dan is dat nag te zwak uitgedrukt. Het programma is de 
doelstelling, gedefinieerd in termen van de gebruikte middelen. 
Het dient afgestemd te zijn op de mogelijkheden van de mensen 
die het moeten uitvoeren, en dat zijn zowel de leerlingen als de 
docenten. Als dat niet het geval is, wordt het programma nood
zakelijk anders uitgevoerd dan bedoeld, of wordt een ander pro
gramma uitgevoerd. De doelstelling is dan stilzwijgend mee ver
anderd, al blijft de oorspronkelijke wellicht als fossiel bewaard. 
Bij een onderwijsinstelling, en vooral bij een die mede de ken
merken draagt van een bedrijfsschool, moet het programma oak 
de wensen van de afnemers weerspiegelen en zeker niet daarmee 
in strijd zijn. Nu leert ons de ervaring, dat zulke wensen niet 
gemakkelijk in duidelijke formuleringen verkrijgbaar zijn, om het 
even of ze van bedrijfsdirecteuren, van onderwijsinspecteurs of 
van wapen-inspecteurs moeten komen. Bovendien zijn de eisen 
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verre van constant. Op de noodzaak van voortdurend overleg, 
waarbij ook de vakdocenten en liefst de kortelings afgestudeerden 
warden betrokken, heb ik al gewezen. 
Al wat tot de doelstelling behoort, hoort oak in het programma 
thuis. Het overige is overbodige of getolereerde luxe. Vergissen 
wij ons echter niet: de doelstellingen van een onderwijssysteem 
plegen meer te omvatten dan waarom de afnemers vragen. En dat 
hoort oak zo. Als we maar weten wat! 
De programma's, zowel het onderwijsprogramma van de docenten 
als het studieprogramma van de leerlingen, warden mogelijk ge
maakt door een organisatie. Ik gebruik die term hier in een 
engere betekenis dan aan het begin van deze rede en versta er
onder: het geheel van regelingen, voorscbriften, roosters waaraan 
leerlingen en docenten onderworpen zijn. Het is waarschijnlijk 
overbodig erop te wijzen, dat het hier am bulpmiddelen tot bet 
bereiken van onderwijsdoelen gaat, en niet am doelen op zicbzelf. 
Toch zien wij bij grate organisaties nogal eens zo een funktionele 
autonomie van de middelen. Even triviaal is de eis, dat het uit
voeren van bet hele programma in al zijn onderdelen door de 
organisatie mogelijk gemaakt moet warden. Elke maatregel ten 
gunste van een der doelaspecten, kan de verwerkelijking van een 
ander moeilijker maken. Een optimalisatieprobleem dus. 

In de loop van dit betoog beb ik U al een heel aantal factoren 
genoemd die bij het onderwijsproces een rol spelen. Er zijn er nog 
wel meer, maar voor vandaag schenk ik ze U. Ook heb ik aan
gegeven dat de onderwijsprocessen in de tijd verlopen en dat ze 
alle elkaar bei:nvloeden. Dat gebeurt veelal in de vorm van terug
koppelingen. Ik geef U daarvan een voorbeeld. Een scberpere 
selectie zou bet kwalitatief peil der cadetten verhogen. Dit kan -
en zal - de docenten ertoe verleiden meer eisen te stellen. Dat 
kunnen zij doen door het onderwijsprogramma zwaarder te maken 
of door hun beoordelingsmaatstaven boger te stellen. Na enige 
tijd is het numeriek rendement weer ongeveer wat het vroeger 
was. Als de docenten hun eisen niet opvoeren, zal een grater per
centage der cadetten goed beoordeeld warden. Dit kan dan de 
selecteurs ertoe brengen de toelatingseisen te verlichten. En weer 
is het resultaat hetzelfde. Een ander voorbeeld: Een docent be
oordeelt scherper dan zijn collega's. Onder de druk van de sociale 
controle gaat hij zich conformeren. Of anderen verhogen het nog 
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toegestaan aantal onvoldoendes met een. Het effect is weer teniet 
gedaan. 
Wij zouden kunnen zeggen: in een onderwijssysteem is het resul
taat van alle veranderingen telkens weer nihil. Zo een systeem 
heeft onveranderlijke resultaten, het schommelt slechts om een 
toestand van evenwicht, juist als een levend organisme. Het is 
vooral Posthumus, die de tragische wetmatigheden in onderwijs
systemen heeft opgespoord en geformuleerd; een ervan is, zoals 
U weet, nu wel voorgoed naar hem genoemd. 
Moeten wij concluderen, dat het voorspellen en besturen van on
derwijsprocessen, op grand van wetenschappelijk onderzoek, een 
droom zal blijven die nooit tot daad kan warden? Dat bet onder
zoek ons slechts zal leren waarom de processen tot onveranderlijke 
resultaten leiden? Geenszins. Want de processen, waarom het hier 
gaat, warden niet door natuurwetten maar door sociale wetten 
beschreven. Het is mogelijk de geconstateerde samenhangen weer 
te ontkoppelen, zekere factoren onafhankelijk te maken. In de 
eerste plaats geldt dat voor de inhoud van onderwijsprogramma's 
en voor de gestrengheid van beoordelingen. Dat is de achtergrond 
van de vraag naar geprogrammeerde instructie en naar gestandaar
diseerde kennistoetsing. Het ontwerp van zulke technieken is 
alweer aan research te danken. Het aanpassen ervan aan de eisen 
van elk vak is de taak van de docenten zelf. 

Steeds weer heb ik in het voorgaande gewezen op de taak van 
het wetenschappelijk speurwerk, dat ons moet leren hoe onder
wijsprocessen verlopen en hoe ze aan gegeven doelstellingen beter 
zouden voldoen. Eenzelfde nadruk zou ik hebben kunnen leggen 
op de mogelijkheid reeds thans tot verbeteringen over te gaan. 
Want de onderwijskunde staat niet met lege handen. 
Bestaat er wel behoefte aan research en aan informatie over de 
reeds verkregen resultaten? Het antwoord op deze vraag valt 
anders uit wanneer wij van het objectief gebrek aan kennis bij de 
mogelijke gebruikers uitgaan dan wanneer wij ons baseren op hun 
belangstelling. Maar ook die laatste is groeiende. En voorts wekken 
ook hier eten en zien-eten de eetlust op. 
In de laatste jaren zijn aan verscheidene instellingen van weten
schappelijk onderwijs onderzoekcentra opgericht. Er zullen er in 
de naaste toekomst nag meet volgen. Ik wil deze rede besluiten 
met de wens dat ook aan de Academie zulk een centrum mag 
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ontstaan. Door te werken aan zijn onderzoekende en voorlichtende 
taak, zou het ertoe bijdragen dat wij op onze doelen een beter 
zicht en dus een groter trefkans hebben. 
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