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Mijn achtergrond

3 Onderwijs en uitzonderingen

Mijn afscheidscollege zal ik beginnen met u iets te vertellen over mijn
achtergrond en over het begin van mijn loopbaan.
Ik ben geboren en getogen in Haarlem, maar mijn familie is van
Zeeuwse oorsprong. Van zowel vaderskant als moederszijde is er een
sterk technische interesse aanwezig, ertoe leidend dat velen hun werk
hadden in de weg- en waterbouw. Aangelegenheden die te maken
hadden met wegen, dijken, sluizen, bruggen etc. werden mij, onder
andere bij familiebijeenkomsten maar ook door verhalen van mijn vader
over zijn werk, met de paplepel ingegeven. Het zou logisch geweest zijn
als ik na de HBS-B op het Coornhertlyceum in Haarlem naar Delft zou
zijn gegaan om civiel ingenieur te worden, maar ik werd in plaats daar-
van een soort uitzondering in de familie, door mijn keuze om wiskunde
te gaan studeren. Dat deed ik, met sterrenkunde als bijvak, aan de
Universiteit van Amsterdam, waar destijds een gerenommerde staf
aanwezig was.

In mijn opleiding heb ik mij steeds aangetrokken gevoeld tot de meer
concrete kanten van de wiskunde. Dat leidde ertoe dat ik heb gekozen
voor de getaltheorie als specialisatie, waar ik onder leiding van 
prof.dr. Jan Popken heb gewerkt. Ik ben bij hem afgestudeerd nadat ik,
ook bij hem, een langdurig assistentschap had bekleed. In relatie met dat
assistentschap (maar ook al eerder, via bijlessen en als assistent bij
bepaalde instructies voor eerste- en tweedejaarsstudenten) heb ik kunnen
ervaren, hoe dankbaar het geven van onderwijs is. Van Popken heb ik
veel geleerd.

Na mijn afstuderen (in feite al een half jaar eerder) kreeg ik een aan-
stelling aan het Laboratorium voor Chemische Technologie van de
Universiteit van Amsterdam, waar ik ging werken onder de leiding van
dr. Herman van Rossum. Die had ik al eerder ontmoet: hij was ge-
committeerde bij mijn eindexamen in Haarlem geweest. Ook op dit labo-
ratorium was ik een soort uitzondering: alhoewel een van de weinige
niet-technici, was ik de enige die een fiets kon repareren. Het werk
bestond uit het incidenteel geven van wiskundig advies aan de chemische
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staf, maar vooral uit het opzetten en verzorgen van een nieuwe cyclus
wiskundevakken voor lagerejaars chemici en farmaceuten, later aange-
vuld met biologen, geologen en fysisch geografen. Het was hard werken
met een kleine groep mensen. Er heerste een unieke pioniersmentaliteit
waardoor alles kon.
Mijn promotieonderzoek (Popken was inmiddels overleden) heb ik bij 
dr. Rob Tijdeman gedaan, die toen nog lector aan de Rijksuniversiteit
Leiden was maar kort daarna tot hoogleraar aldaar werd benoemd. 
Het onderwerp was een concreet stuk getaltheorie: het betrof transcen-
dentie, en in het bijzonder een antwoord op de vraag ‘hoe transcendent
een gegeven getal wel was’. Ik heb daaraan, en later aan een aantal ver-
wante zaken, met plezier gewerkt en snelle resultaten kunnen boeken.
Getaltheorie is altijd interessant gebleven, maar de naam die ik in mijn
onderzoek had opgebouwd heb ik niet onderhouden: bij keuzes was
onderwijs voor mij altijd interessanter.

De Technische Universiteit Eindhoven was als technisch georiënteerde
instelling voor mij een aantrekkelijke plaats. Ik was dan ook om veel
redenen blij met mijn benoeming in Eindhoven tot lector in 1974. 
Deze benoeming werd in 1980 via wat we onderling de ‘inflatieregeling’
noemden, omgezet in een hoogleraarschap. De leeropdracht was ‘wis-
kunde’, zonder verdere differentiatie, en de bijbehorende werkovereen-
komst gaf tot mijn grote tevredenheid aan dat ik tachtig procent van mijn
tijd zou besteden aan onderwijs en onderwijsorganisatie, en dat het op
prijs gesteld werd als ik in de overige twintig procent van de werktijd nog
tot enige productiviteit in de wiskundige research zou komen. Een positie
die een collega omschreef met ‘recht op bijna fulltime onderwijs’. En dat
heb ik geweten: ik heb enorm veel onderwijs gegeven en georganiseerd,
en daarbij had mijn werkveld een grote wiskundige breedte.
Vandaag is het een feestelijke dag: een dag om terug te blikken in het bij-
zijn van vele oude bekenden, in een goede atmosfeer, met een concertje
achter de rug. Daarom prefereer ik een luchtig afscheidscollege te geven.
Ik neem u mee in de geschiedenis van het onderwijs, voornamelijk over
het vwo maar vaak met een directe verbinding naar de universiteit.



Onderwijs

5 Onderwijs en uitzonderingen

Wat is eigenlijk kenmerkend voor onderwijs? Onderwijs in engere zin is
altijd een samenspel van aanbieden van stof, laten verwerken van die
stof, ermee oefenen, trainen voor een vorm van examinering, de exami-
nering zelf met het geven en doen begrijpen van een oordeel, en het
regelmatig terugkomen op het geleerde om dat min of meer paraat te
houden. 
Onderwijs is in wezen hulp bij zelfstudie, en wel door een ‘meester’:
iemand die de benodigde inzichten, kennis en ervaring al heeft, met als
doel om de leerling intellectueel of anderszins op een hoger niveau te
brengen. Natuurlijk kun je met een boek, een computerprogramma of
gebruik van internet stroomlijnen en versnellen, en bij onderwerpen
waar kennis voorop staat kan dat ver gaan. Maar daar waar het om
‘inzicht’ gaat (zoals bij hogere onderwijsniveaus en bij meer abstracte
vakken) is de meester in wezen onvervangbaar. Hetzelfde geldt ook voor
de examinering, waar in geval van onderwerpen die het van nieuwe
concepten moeten hebben, slechts de meester in korte tijd en efficiënt
een beoordeling kan geven. Ik denk met enig genoegen terug aan
tentamens voor een sluisvak voor de lerarenopleiding Wiskunde voor
studenten van andere faculteiten. Dit vak was in het leven geroepen om
te kunnen beoordelen of studenten die wel voelden voor het ambt van
leraar wiskunde, in staat zouden zijn om zich in te werken in takken van
wiskunde, waarmee ze in hun hoofdvak nog nooit in aanraking waren
gekomen. De praktijk was, dat er vijf à tien minuten nodig waren om te
bepalen of het slagen of zakken zou worden, waarna de rest van het uur
werd gebruikt om het gevoel te geven dat het resultaat verdiend was,
respectievelijk om duidelijk te maken dat doordringen in deze andere
soort wiskunde nooit zou lukken. Het was heel vaak zakken. Dan lijkt dit
onderwijs en deze examinering onbevredigend, totdat je je realiseert dat
je echt helpt voorkomen dat er wiskundeleraren voor de klas komen te
staan die voor bepaalde essentiële takken van wiskunde gewoon geen
enkel gevoel hebben.
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We kijken even terug naar de positie van het vak wiskunde zoals die
ontstond bij de Mammoetwet, die vanaf 1968 werd ingevoerd. 
De Mammoetwet beoogde een radicale modernisering te geven van het 
gehele middelbare-schoolbestel. Hij ging gepaard met het stimuleren van
het ontstaan van grote scholengemeenschappen; de brugklas werd in-
gevoerd; de nieuwe schooltypes lbo, mavo, havo en vwo ontstonden, met
goede onderlinge doorstroommogelijkheden. Het vwo kreeg een zestal
programmajaren en ging bestaan uit min of meer de vereniging van het
oude 6-jarige gymnasium en een flink gewijzigde, voordien 5-jarige HBS.
Het geheel had een sterk verminderd aantal eindexamenvakken. 
Die vakken konden via een ‘vrije’ keuze in het eindexamenvakkenpakket
worden opgenomen. Per universitaire studie werden er (ten hoogste)
twee eindexamenvakken verplicht gesteld. Er waren twee wiskunde-
vakken: Wiskunde I en Wiskunde II, waarbij Wiskunde II een soort ver-
volg op Wiskunde I was met een aantal speciale onderwerpen. Wiskunde
II werd relatief weinig gekozen en is voor het vervolg van mijn verhaal
niet relevant.
Binnen het vak wiskunde is selectie (lees: het geven van cijfers over de
gehele range van 1 tot 10, in plaats van hoofdzakelijk cijfers in het
middengebied) nooit als een probleem gevoeld. Dit gaf wiskunde de
positie van een vak, waarmee men dacht aan de resultaten een vorm van
intelligentie van de leerling te kunnen aflezen. De universiteiten wilden
uiteraard goede (intelligente) studenten hebben. Dus werd Wiskunde (en
met name Wiskunde I) een veelgebruikte ingangseis, ook als daar vak-
inhoudelijk geen reden voor was. Dus werd Wiskunde I massaal gekozen
in de eindexamenpakketten: het niet opnemen van Wiskunde I beperkte
je in je mogelijkheden voor je latere studiekeuze. Een gevolg was, dat
Wiskunde I op het vwo vele leerlingen met tegenvallende aanleg en voor-
al met minder motivatie trok, waardoor er een neerwaartse druk op het
niveau ontstond. Tegelijk was de inhoud van Wiskunde I bepaald niet
optimaal als voorbereiding voor een groot deel van de universitaire
studies waarvoor het verplicht gesteld werd. Andere onderwerpen en een
andere behandelingswijze zouden daar verbetering in kunnen brengen.
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Met de taak om in deze voorstellen te doen werd in 1978 de HEWET-
commissie (de commissie Herverkaveling Wiskunde I en II) in het leven
geroepen. Die propageerde in een interimrapport [1] en eindrapport [2]
het onderbrengen van ‘gebruikswiskunde’, met daarin naast analyse in
een vereenvoudigde vorm flinke aandacht voor kansrekening en statis-
tiek, in een nieuw vak dat Wiskunde A werd genoemd. De ‘wiskunde
voor bollebozen’ kwam in het complement dat Wiskunde B heette. 
In Wiskunde A werd de stijl ingrijpend gewijzigd: de leidraad was de
praktijk (zij het in nogal gestyleerde vorm, waarbij contextrijke opgaven
de norm waren en waarbij de abstractie op een laag niveau werd gezet).
Wiskunde B kreeg de overgebleven onderwerpen in een conventioneel
jasje; de beperkingen binnen de opdracht van de HEWET-commissie
maakten verdere stappen toen onmogelijk. De aanbeveling om snel een
vervolgopdracht te geven voor een inhoudelijke herziening van deze
Wiskunde B heeft toen geen gehoor gevonden.

Onderwijsgevers als collectief zijn conservatief. Iedere verandering ont-
moet weerstand, meer dan rationeel gezien passend zou zijn. Toen de
HEWET-commissie met haar plannen naar buiten kwam (via het
interimrapport en bij regionaal georganiseerde hoorzittingen voor leraren
wiskunde, waarvan er ook één in deze zaal plaatsvond), was er een
stroom van protest tegen het gebruik binnen Wiskunde A van wis-
kundige modelletjes voor het behandelen van alledaagse verschijnselen:
dat was veel te moeilijk. Het vergde veel tijd en inspanning om te laten
begrijpen, dat waar de exameneisen en de gehele invulling nog niet
waren opgesteld, je onmogelijk kon spreken over een moeilijkheidsgraad.
En dat die moeilijkheidsgraad heus wel zou worden aangepast aan wat 
er haalbaar zou blijken te zijn in de klas. En dat daarvoor uitgebreide
experimenten en toetsen zouden worden uitgevoerd.
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Die hele weerstand was natuurlijk een uiting van de onbekendheid van
leraren met de wijze van behandelen zoals die voor Wiskunde A was
voorgesteld. Achteraf viel de moeilijkheid enorm mee, vooral omdat het
werken met kleine wiskundige modellen trainbaar bleek te zijn.
Trainbaarheid overigens, is een apart fenomeen in het onderwijs.
Docenten hebben de neiging om naar trainbaarheid te streven, omdat
met training de leerlingen een redelijke zekerheid geboden kan worden
om het examen te halen. Het trainen voor een examen heeft dan ook in
de dagelijkse onderwijspraktijk een overheersende invloed. 
Een bekend voorbeeld op het vwo tot een tiental jaren geleden, maar ook
bij de eerstejaars wiskunde aan de universiteit, is het onderzoek van 
een of andere kromme (bijvoorbeeld gegeven door een parameter-
voorstelling). 
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De echte vraag is natuurlijk om aan te geven wat er relevant is aan de
kromme, om vervolgens ieder van de van belang zijnde verschijnselen
nader te onderzoeken. Maar de onderwijspraktijk leidt tot een lijstje:
asdoorgangen, horizontale en verticale raaklijnen, dubbelpunten,
asymptoten en dergelijke. De training maakt dat het niet meer gaat 
om de beantwoording van de echte vraag, maar om het afhandelen 
van het ‘lijstje’. 
Binnen het vwo moet je waarschijnlijk genoegen nemen met de be-
perking tot trainbare examenopgaven, maar op universitair niveau pro-
beer je in bescheiden mate wat inventiviteit naar voren te laten komen.
Dit kan bijvoorbeeld door de laatste opgave van een examen een niet-
standaard karakter te geven. Dan is het raadzaam om de studenten te
laten wennen aan het gebruik van dit soort opgaven, wat ooit leidde tot
het opnemen in een opgavenserie van (als zodanig aangeduide) opgaven
met een ‘onvoorbereid’ element. Na één jaar ervaring hiermee kwam de
vraag van de medewerkers om verdubbeling van deze opgaven, zodat er
één voorgemaakt kon worden en de tweede dan door de student kon
worden nagemaakt.
Overigens, in verband met krommen heeft de grafische rekenmachine
veel inzichtelijk gemaakt, maar ook veel inventiviteit in de kiem
gesmoord. Jarenlang hebben leraren wiskunde zich uitgeput in het
bedenken van opgaven, waarbij de grafische rekenmachine weliswaar
niet verboden, maar toch in essentie onbruikbaar werd. Laten we daar
overheen kijken: iedere nieuwe techniek noodt tot het verplaatsen van het
vaktechnische onderwijsdoel en het didactisch nuttig gebruiken van de
nieuwe techniek. Accepteer dat maar snel, en probeer de essentie van
onderwijs in stand te houden.
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De situatie zoals die na de Mammoetwet was ontstaan was essentieel
anders dan die daarvoor. Was het ooit zo, dat men naar de school ging
die binnen bereik lag (waarbij afkomst, familietraditie, afstand en geld
beperkingen oplegden) en waarbij de gevolgde school van een lager
niveau kon zijn dan waar men intellectueel gezien op paste, in de tach-
tiger jaren golden dit soort beperkingen zo goed als niet meer. Als je op
een scholengemeenschap terecht kwam, dan maakte de beoordeling door
leraren in de brugklas en de resultaten van tests uit, in welk schooltype je
verder ging. Ouders die uit prestige hun kind in een hoger schooltype
geplaatst wilden zien, konden gepareerd worden met het voorhouden van
de mogelijkheid om wat lager te beginnen en na succes door te stromen
naar het gewenste hogere schooltype. Binnen een paar jaar was de
situatie dan ook zo, dat je best trots kon zijn op het volbrengen van een
studie aan de havo, maar dat je tegelijkertijd hiermee aantoonde niet aan
het vwo-niveau te beantwoorden.
Maar hierop zijn uitzonderingen: puberteitsproblemen, laatbloei, het ont-
breken van stimulering, bijzondere sociale omstandigheden en dergelijke
kunnen nog steeds (maar in veel minder gevallen dan vroeger) ertoe
leiden dat iemand op een te laag schooltype terecht komt. Een beperkte
groep kan meer dan uit het diploma blijkt. Deze personen zijn waardevol:
ze kunnen voortrekkers worden in een werkomgeving die past bij hun
opleiding. Maar ze kunnen ook (via vervolgopleidingen) doorgroeien naar
hun echte niveau. We moeten ze koesteren! Zij zijn de uitzonderingen
waar ik een zwak voor heb.

Kort na de Mammoetwet
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Ik vervolg even mijn geschiedenisles. De eerstegraads onderwijsbevoegd-
heid kon toen ik studeerde op twee manieren verkregen worden: univer-
sitair (in de vorm van een vakdidactische en algemeen onderwijskundige
aanvulling op een normale universitaire studie, en met een uitgebreide
stage) en via MO-actes, waarbij een avondstudie MO-A (voor het tweede-
graadsgebied) gevolgd door een avondstudie MO-B (voor de eerstegraads-
bevoegdheid) de aangewezen weg was voor bijvoorbeeld onderwijzers om
zich tot leraar in een vak van het middelbaar onderwijs op te werken. 
De MO-B opleiding werd grotendeels door leden van de universitaire
staven vormgegeven; hij was conventioneel maar zeer gedegen van aard.
Vanaf 1973 kwamen er zogenaamde Nieuwe Lerarenopleidingen (NLO’s)
die (aansluitend op havo-niveau) in een kleine 4 1/2 jaar tweedegraads
leraren afleverden, met een dubbele tweedegraads bevoegdheid (dus: een
bevoegdheid voor het tweedegraads gebied voor twee vakken). 
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Er werd ruwweg twee jaar aan het eerste vak en 1 1/2 jaar aan het tweede
vak besteed; voor algemene didactiek plus onderwijskunde en stages was
één jaar beschikbaar. Er bestond een vorm van toezicht door een na-
burige universiteit. Ik denk met genoegen terug aan de samenwerking
met de wiskundegroep van het Moller Instituut in Tilburg (later opge-
gaan in Fontys), waar in ieder geval een volledig open houding bestond
ten aanzien van omvang en niveau van de vaktechnische component van
de opleiding, terwijl omgekeerd ook duidelijk was dat de vakdidactiek
veel verder ging dan mogelijk was bij het behalen van de aantekening
voor eerstegraadsbevoegdheid aan een universiteit. Er werd voor het vak
wiskunde een mogelijkheid gecreëerd om door te stromen naar de wis-
kundig ingenieursstudie aan onze technische universiteit, leidend tot de
eerstegraads bevoegdheid, waarin de ‘doorstromers’ niet ontzien werden.
Op grond van een pakketvergelijking kregen ze nauwelijks vrijstellingen;
zelfs de meeste eerstejaarsvakken moesten ze nog doen. Deze overstap
was dan ook uiterst zwaar voor de betrokkenen; er zijn er ook maar een
paar volledig dóór gekomen, maar die uitzonderingen waren dan ook
alleszins de moeite waard.
Later is het twee-vakkensysteem van de NLO’s vervangen door een 
één-vaksysteem en zijn de NLO’s opgenomen in het HBO-bestel (met
vier jaren studie) en verder verzelfstandigd (waarbij de toezichtsrelatie
met een universiteit verviel). Toen ook ontstond de mogelijkheid om de
eerstegraads bevoegdheid te verkrijgen aan de betrokken HBO-instel-
lingen, door middel van een tweejarige deeltijdse suppletie waarin de 
vaktechnische component vergeleken met de universitaire studie nood-
gedwongen ver achter bleef. En de uitstroom daarvan is, kwantitatief
gezien, waar we het in de bovenbouw van het vwo nu van moeten
hebben.
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Ik keer terug naar de trotse bezitter van een havo-diploma, waarvan ik
heb gezegd dat die (uitzonderingen daargelaten) het vwo niet aan kon.
Laat deze abituriënt via de hier geschetste weg een tweedegraads en ver-
volgens een eerstegraads bevoegdheid hebben verkregen. Dan hebben we
een leraar, die les mag geven in de bovenbouw van het vwo terwijl hij of
zij zelf niet in staat was dat schooltype te volbrengen, laat staan dat er
ervaring is met universitair onderwijs, het onderwijs waarvoor de boven-
bouw van het vwo bij uitstek de vooropleiding is. Een treurige toestand,
waarover al vaak is verhaald. Ik zeg erbij: treurig, op waardevolle uitzon-
deringen na. Deze uitzonderingen zullen de taak op zich moeten nemen
om de kwaliteit van het Nederlandse vwo op peil te brengen. Maar het is
absurd dat een reguliere taak als het voorttrekken van het onderwijs in
een normaal verplicht vak wordt overgelaten aan uitzonderingen, hoe
waardevol die ook mogen zijn.
Nu zijn er nog oudgedienden met een universitaire lerarenopleiding of
met een onderwijsacte MO-B. De uitstroom van de leden van deze groep
vanwege (vervroegde) pensionering gaat razendsnel; over vijf jaar zijn er
maar weinigen over en over tien jaar bestaat die groep niet meer. Verder
zijn er enkelingen met een moderne universitaire lerarenopleiding.
Gelukkig trekt die universitaire lerarenopleiding nu wat aan. Voor het vak
wiskunde kan ik de groep afgestudeerden van de universitaire leraren-
opleiding die daadwerkelijk in het voortgezet onderwijs binnenkomt ver-
gelijken met de groep eerstegraads leraren die door (vervroegde) pensio-
nering het voortgezet onderwijs verlaat. En wat blijkt: de eerste groep is
in omvang ruwweg een tiende deel van de tweede groep. Er komt een
periode aan met een zware onderbezetting aan leraren wiskunde in het
eerstegraads gebied, kwantitatief maar zeker kwalitatief.
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Wat zijn de redenen waardoor wij ons nu in een zo netelige positie
bevinden? Daarover is sinds lang veel gesproken en geschreven. 
Voor recente overzichten, zie [3] en [4]. Ik vat hieronder de hoofdpunten
samen.
a. De politiek heeft keuzes gemaakt vanuit een niet kennen en niet waar-

deren van vaktechnische elementen in het onderwijs, keuzes die er
bijvoorbeeld toe hebben geleid dat het aantal uren wiskunde drastisch
lager ligt (en minder productief is) dan het ooit was (en dit gaat nog
door).

b. De universiteiten hebben om financiële redenen hun studies open-
gesteld voor abituriënten die niet voldoende voorbereid waren op de
gekozen studie, en daarmee al hun kritiek op de ontwikkelingen ont-
kracht. De zwaarte van de gevolgde wiskunde speelt hierin een be-
langrijke rol, zodat een flagrante tegenspraak met het eerder geschetste
verplicht stellen van Wiskunde I naar voren komt. Gelukkig beginnen
studenten nu het ‘uitoefenen van kritiek’ over te nemen.

c. Sterke bezuinigingen en de reactie van de vakbonden daarop hebben
het voor universitair afgestudeerden financieel onaantrekkelijk
gemaakt om voor het lerarenberoep te kiezen, en in het verlengde
daarvan ook om een lerarenopleiding in hun universitaire studie op te
nemen.

d. Die bezuinigingen hebben er ook voor gezorgd, dat de materiële voor-
zieningen (gebouwen, lesmateriaal, computers) en de ondersteuning
voor de leerkrachten geen gelijke tred hebben gehouden met wat in
onze maatschappij gebruikelijk werd: onderwijs moest maar in een
armoedige omgeving gegeven worden.

e. Het onderwijs is decennia lang door de maatschappij (maar met vooral
de politiek als spreekbuis) de grond in geschreven. Dit is ook in taal-
gebruik doorgedrongen: het begrip ‘leraar’ omvat nu ook de vroegere
onderwijzer op de basisschool. Het lijkt soms wel of men erop uit is
om via taal en statistiek problemen weg te praten: een groot tekort aan
eerstegraads wiskundeleraren kun je maskeren door het in plaats daar-
van te hebben over een matig tekort in het eerstegraadsgebied over alle 
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vakken heen, en eventueel verder door te verwoorden dat er een klein
tekort aan leraren in het algemeen is. 

f. De overgang naar meer management, grotere scholen, schoolbege-
leiding, algemene onderwijskunde, dus: aandacht voor vooral andere
dan vaktechnische zaken (een leraar moet met de ouders overweg
kunnen, als hij ook nog de leerlingen voor kan blijven met de leerstof
is dat meegenomen).

g. Het beeïndigen van de directe bemoeienis van het wetenschappelijk
onderwijs met het vwo door het, om overigens honorabele redenen,
afschaffen van het optreden van gecommitteerden vanuit de univer-
sitaire gemeenschap. Daardoor heeft het middelbaar onderwijs een
eigen kring moeten vormen voor de tweede correcties van de centraal
schriftelijke eindexamens en voor een deel van de overige controle op
de kwaliteit, waardoor de toeleverende functie van het vwo naar het
wetenschappelijk onderwijs niet meer zichtbaar was. Het vwo werd zo
afsluitend middelbaar onderwijs waarop de universiteit zich maar moet
aanpassen. En omgekeerd leeft er maar weinig kennis en begrip meer
bij de universiteit over de wijze van werken op het vwo.



Voorzien is moeilijk
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Vernieuwingen, al dan niet ingegeven door politieke argumenten,
houden ook gevaren in: ongemerkt kan iets essentieels verloren gaan.
Enige voorbeelden: toen de goniometrie (onder invloed van de opkomst
van de zakrekenmachine) uit het vwo verdween, was daarmee onbedoeld
ook vaardigheid in formulemanipulatie weggesneden uit het wiskunde-
programma. Toen de (vlakke) Euclidische meetkunde werd afgeschaft,
verdween de training in bewijsvoering grotendeels uit het programma.
Nu het maken van werkstukken (met veelal internet als bron) steeds
meer in zwang komt, heeft bij veel scholieren de mening postgevat dat
‘alles al bekend is’: je moet alleen handig zoeken om het voor de dag te
krijgen; het gevolg is een vorm van onderdrukken van gezonde nieuws-
gierigheid. 
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Het is echt moeilijk om van te voren in te zien, welke afhankelijkheden
er in een groot programma als dat van een gehele vwo-studie bestaan, 
en hoe je kunt waarborgen dat alle essentiële vaardigheden een 
plaats houden wanneer er grote veranderingen worden doorgevoerd.
Soms leidt het inzicht dat er verkeerd gesnoeid is tot een reparatie; om
politieke redenen vaak overhaast. Voorbeeld: toen bleek dat ‘bewijs-
voering’ te ver was teruggesnoeid in het Wiskunde-B programma is ge-
kozen voor het herinvoeren van stukken meetkunde. Een enorme misser:
deze meetkunde functioneert niet of nauwelijks buiten dit enge kader;
bewijsvoering lijkt voor de scholieren slechts met meetkunde te maken te
hebben. En: er lag al enige jaren een betere oplossing gereed, in de vorm
van een voorstel [5] voor het gehele wiskunde-B programma voor het vwo
van de door drs. Jaques Wallage, destijds staatssecretaris van Onderwijs
en Wetenschappen, in 1993 ingestelde Studiecommissie Wiskunde B
v.w.o. Over het waarom van het negeren van het voorstel van deze com-
missie kan ik slechts gissen. Laten we hopen dat de enthousiaste en
gedegen inbreng van prof.dr. Mark Peletier in de commissie Toekomst
WiskundeOnderwijs tot een aanvaard resultaat leidt; zie [6].
Is dit alles erg? Het gekke is: nee, de maatschappij stelt zich gewoon op
de nieuwe situatie in, en kan ook moeilijk anders. Het zou misschien
allemaal beter kunnen, maar we redden het zo ook wel. 
Echt hoogwaardig inzicht is van hoe langer hoe minder mensen nodig;
een gevolg van schaalvergroting en globalisering. Eventueel gebruik je
een formulemanipulatieprogramma wanneer je wat met gonio moet
doen, of huur je wat researchmedewerkers in uit een ander land, waar de
nivellering nog niet zover gevorderd is. En desnoods kom je bij
TiasNimbas wat opleidingen volgen. De vraag is slechts, of het (in de
komende tijd) niet te snel bergafwaarts gaat ten gevolge van het ver-
dwijnen van de groep oudere en hoger opgeleide leraren. Mijn antwoord
daarop is ‘ja’; met de aantekening dat dit al vele jaren bekend is en dat de
verantwoordelijken bij het ministerie van onderwijs dus slecht hebben
opgelet.



Continuing education
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Mijn loopbaan ging verder in de richting van contacten met het bedrijfs-
leven. Allereerst via het oprichten en tien jaar leiden van één van de
Eindhovense ontwerpersopleidingen (die voor een aanzienlijk deel
werden gebruikt voor het verbeteren van een eerder gedane studiekeuze,
in de richting van een maatschappelijk meer relevant beroep, en waar
dus ook ‘uitzonderingen’ een rol speelden). Verder door het leiden van de
organisatie voor contractresearch op wiskundig gebied van de faculteit
Wiskunde en Informatica, met de onvolprezen professionals 
dr. J. Molenaar, tegenwoordig hoogleraar aan de Landbouwuniversiteit
Wageningen, en dr. S.W. Rienstra. Ik zal hierover niet spreken, maar ik
merk graag op, dat de ervaring bij deze activiteiten het mij mogelijk heeft
gemaakt om me op continuing education te storten. Dat gebeurde vanaf
eind 1997, bij de voorbereidingen en de oprichting van EUFORCE, de
commerciële organisatie van de Technische Universiteit Eindhoven voor
post-hoger onderwijs. De grote voorvechter van een TU/e-brede organi-
satie was de voorzitter van het college van bestuur van destijds, dr.ir.
Henk de Wilt, die de instelling bekendheid wilde geven in deze tak van
maatschappelijke dienstverlening. Toendertijd waren er wel vele staf-
leden actief in continuing education, maar vrijwel zonder uitzondering
onder een andere vlag dan die van de TU/e.
Post-academisch onderwijs is wezenlijk verschillend van initieel univer-
sitair onderwijs. De deelnemers zijn in hun werk gepokt en gemazeld, ze
weten wat ze ‘willen weten’, de praktijkmogelijkheden van het gebodene
zijn van overheersend belang, ze eisen kwaliteit van doceren (en betalen
daar ook voor), waarbij cracks uit de praktijk minstens even waardevol
zijn als gerenommeerde universitaire stafleden, het netwerk van deel-
nemers is van waarde en de vorming ervan moet dus gestimuleerd
worden (ook in de te gebruiken onderwijsvormen). In Nederland moet
post-academisch onderwijs zichzelf financieel geheel kunnen bedruipen.
Om die reden was EUFORCE direct vanaf de oprichting in juni 1998 
een BV.
Vooral in het eerste jaar van mijn werk binnen EUFORCE kwam het veel
voor, dat stafleden van de TU/e naar mij toe kwamen met de mede-
deling, dat ze een uitstekend onderwerp voor een opleiding of cursus
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hadden. Meestal bleek dat hun eigen specialisatie te zijn en was de te
verwachten marktwaarde geënt op het feit dat hun afstudeerders voor
hun eerste baan welkom waren bij bepaalde industriële laboratoria. Zulke
voorstellen zijn normaal gesproken niet levensvatbaar; een zekere dis-
tantie van het onderwerp is nodig om de marktwaarde van een initiatief
goed te kunnen schatten. Maar soms kwam er iemand met het verhaal,
dat er via een vakvereniging of een soort bedrijfsoverleg duidelijk was
geworden dat er behoefte was aan iets bepaalds, dat niet het eigenlijke
werkgebied van betrokkene was, maar waarvan deze wel voldoende wist
en voldoende contacten had om een onderwijsprogramma te kunnen
optuigen. Met deze mensen heb ik altijd graag verder gesproken, en
daarmee zijn goede resultaten geboekt.



Onderwerpen
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Ik wil even met u filosoferen over de vraag, welke onderwerpen voor
continuing education geschikt zijn. 
- Niet: de initiële masteropleidingen in een wat ander jasje. Die zouden

te breed zijn, te conventioneel, en ook te duur in het licht van het
bestaan van genoeg alternatieven (zoals verkorte opleidingen en deel-
tijdse versies van normale studieprogramma’s aan de universiteiten).
Als voorbeeld: een post-academische opleiding Informatica zou geen
bestaansrecht hebben, wel één in embedded systems, of in mens-
machine-interactie.

- Niet: de state-of-the-art cursus binnen een bepaalde specialiteit.
Daarvoor zijn er symposia en congressen.

Verdere beperkingen zijn: 
- De onderwerpen moeten wat niveau betreft op een universiteit thuis-

horen (zo niet, laat dat dan maar uitvoeren door hbo-instellingen of
door particuliere aanbieders).

- Er moet voor iedere opleiding een kern zijn, die gedragen kan worden
door een gerenommeerde groep binnen de universitaire organisatie.
Zonder dat zou je als universiteit ongeloofwaardig overkomen. 
Dit kan een fors probleem zijn bij gebieden waarin het bedrijfsleven
nu eenmaal verder is dan de universiteiten in het algemeen.

- Je moet afblijven van onderwerpen, waarvoor binnen de doelgroep
geen of onvoldoende geld beschikbaar is. Zelfs niet, wanneer de maat-
schappij een grote behoefte aan zulk onderwijs zou hebben. Een notoir
voorbeeld is dat van de nascholing van leraren vwo. Immers, het
ministerie geeft wel normen voor de financiële zelfstandigheid van
post-hoger onderwijs, maar houdt zich daar niet aan wanneer ze zelf
de afnemer van dit onderwijs is.

De vraag of het raadzaam is om een nieuwe opleiding te beginnen in een
gebied waarbinnen er een grote markt is en al een flinke opleidings-
capaciteit bestaat, kun je verschillend beantwoorden. Het is mogelijk om
je juist in zulke gebieden te bewegen, door je daar in te vechten, door
hetzelfde te doen als anderen, maar dan beter, of althans zodanig dat het
als beter overkomt bij de doelgroep. Met deze werkwijze heeft Tias een
reputatie opgebouwd. Het is ook mogelijk om dit soort gebieden te
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mijden en om je te richten op nieuwe onderwerpen, ‘niches’, waarbij er
geen zekerheid van een voldoend grote markt bestaat, maar anderzijds
een geslaagde opleiding een onaantastbare en dus jarenlang winst-
gevende positie oplevert. Met niche-onderwerpen heb ik mijzelf het
meeste beziggehouden. Niche-onderwerpen passen ook het best bij een
technische universiteit, want er zijn vele onderwerpen in en om de
techniek waarbij er een duidelijke behoefte aan hoogwaardig personeel
bestaat terwijl de initiële opleidingen die behoefte niet kunnen be-
vredigen. Dit laatste kan komen doordat er een zekere volwassenheid en
werkervaring nodig zijn om in dat gebied te werken, of omdat het gebied
zodanig recent vanuit de praktijk werd opgebouwd dat er onvoldoende
expertise op de universiteiten aanwezig is, of omdat de signatuur van het
gebied niet past bij een normale initiële masteropleiding.

Voor post-hoger onderwijs vanuit een technische universiteit komen in
ieder geval in aanmerking
1. Verbredende opleidingen die helpen om naar een leidinggevende of

managementfunctie door te stromen (voorbeelden: deeltijdse MBA-
opleidingen, management voor een specifieke beroepsgroep).

2. Vaktechnische opleidingen, waarvan het belang vaak pas duidelijk
wordt na een paar jaar in die richting gewerkt te hebben (voorbeelden:
marketing, informatiebeveiliging, supply chain management).

3. Korte cursussen die een introductie leveren in een vakgebied, dat
grenst aan dat van de eigen professie (voorbeelden: duurzame energie,
veiligheid in een te ontwerpen systeem, integraal ontwerpen).

4. Korte trainingen in vaardigheden (vaak van communicatieve aard) om
de effectiviteit van het werk te verbeteren (voorbeelden: leiding geven,
onderhandelen, presenteren).

We mogen naar mijn mening verwachten dat in grote trekken de vol-
gende aandachtsgebieden voor continuing education door een technische
universiteit waardevol zullen blijken te zijn: managementonderwerpen in
directe relatie tot een technisch vakgebied, onderwerpen uit het randge-
bied tussen techniek en mens/maatschappij, veiligheid, en ‘omgaan met
kennis’. Concrete voorbeelden zijn er, maar die zal ik hier niet noemen.
De tegenwoordige trend is, dat managers bij voorkeur een achtergrond
van inhoudelijke aard moeten hebben om goed te kunnen optreden in
een technisch bedrijf. Daarom heb ik over MBA-opleidingen sec geen
goed gevoel: die richten zich te zeer op de bedrijfseconomische kant van
de zaak. Uitzondering is de deeltijdse MBA voor mensen die al een goed
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vak hebben; zo’n opleiding geeft ervaren technici de gelegenheid om na
enige jaren werken naar het management binnen hun organisatie door te
stromen, en daar zal altijd behoefte aan blijven. Het andere uiterste van
het scala van MBA-opleidingen, de fulltime MBA-opleiding voor mensen
met een willekeurige, net voltooide universitaire studie, heeft zijn langste
tijd gehad; van die opleidingen is er de laatste jaren trouwens al een aan-
tal opgeheven.
De inhoudelijke leiding van EUFORCE (later TU/e-Postgraduate School,
nog later - na een fusie met de zusterinstelling in Tilburg- Tias Business
School Eindhoven) was niet alleen interessant vanuit het oogpunt van de
keuze van onderwerpen en het aftasten van de markt ervoor. Ook de
onderwijskundige kant van de zaak en de organisatie om alles heen heb
ik met genoegen mede vorm gegeven. Daarbij verkeerde ik in de bijzon-
dere situatie, dat lering van vroeger en ervaring uit andere opleidingen
kon worden gebruikt om een moeilijkheid bij een gegeven opleiding 
op te lossen. En mijn interesse ging uit naar de deelnemers, hun pro-
blemen, vooral de enorme belasting in tijd en aandacht die het doorlopen
van een grote opleiding naast het gewone werk met zich meebracht. 
Ik heb dan ook de grootste waardering voor die mensen, die na een hbo-
opleiding en een aantal jaren hard werken in een bedrijf een opleiding
van twee tot drie jaar volgden en met vaak uitstekend resultaat afrond-
den. Dit zijn voor mij de ware ‘uitzonderingen’ die in onze maatschappij
gekoesterd moeten worden. Ons technisch georiënteerd post-hoger
onderwijs is de leerschool voor ‘uitzonderingen’ bij uitstek!



Industriële Statistiek
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Intussen heeft mijn werk voor continuing education een aantal aardige
ervaringen opgeleverd. Ik wil besluiten met u daarvan één voor te leggen.
Eén van de eerste activiteiten van EUFORCE betrof Industriële Statistiek
en Quality Engineering. Gebruikmakend van een al vele jaren bestaande
serie cursussen op statistisch gebied, maar die serie uitbreidend met een
aantal meer managementgerichte modules, kon een masteropleiding
gemaakt worden waarvoor dr. Jan Dijkstra met concrete voorstellen
kwam. De inhoud bestond uit een kern van verplichte vakken plus een
aantal keuzevakken met een managementkarakter en een aantal keuze-
vakken uit speciale statistische onderwerpen, en dat alles af te ronden
met een vrij uitgebreid eindproject. De kern van de zaak bleef de serie
statistische cursussen; voor de gehele opleiding werden niet veel kandi-
daten verwacht en degenen die ertoe zouden besluiten, zouden dat pas
doen nadat ze via een aantal modules kennis hadden gemaakt met de
mogelijkheden van de opleiding als geheel. Zo is het ook gelopen. En het
liep goed, tot de herfst van 2000. Van de ene dag op de andere bleek de
belangstelling voor de modules in de losse verkoop gedecimeerd. 
We hebben natuurlijk geprobeerd om er achter te komen wat daarvan de
oorzaak was, door middel van wat gesprekken met overgebleven deel-
nemers en wat telefoontjes met lieden die hadden aangekondigd zich te
zullen inschrijven maar dat toch niet deden. Er kwam, met de nodige
vaagheid, uit dat hun bedrijf even een pas op de plaats wilde maken,
omdat de instroom in de orderportefeuille stokte. Geen nood, er lag nog
voor wel een jaar werk, maar toch ...
Ik moet er bij vertellen, dat statistiek op vele manieren de efficiëntie van
productieprocessen in een bedrijf kan verbeteren, maar dat er een aan-
zienlijke tijd kan verstrijken tussen het moment, waarop een mede-
werker een cursus volgt en het moment waarop die verbetering wordt
gerealiseerd. Het lijkt dus redelijk, dat het volgen van statistische cur-
sussen als een soort van luxe wordt gezien, die het eerst wordt afgeschaft
wanneer er moeilijkheden in zicht zijn (en die pas als laatste weer toege-
staan wordt nadat het geloof in de toekomst is hersteld). Kijkt u mee naar
de staatjes van gerealiseerde cursussen voor enige relevante modules van
de statistiekopleiding. U ziet de inzak in de herfst van 2000, u ziet onze
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reactie: minder frequent aanbieden van deze cursussen, genoegen
nemen met kleinere aantallen om ‘in de markt te blijven’, combinatie
met een bedrijfsopleiding, alles in de hoop op een spoedig herstel. 
Dat herstel liet lang op zich wachten, het begint er nu pas van te komen,
en we zijn nog lang niet terug op het oude niveau (en het is de vraag of
dat ooit weer gehaald wordt). 
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Maar wat wij toen niet beseft hebben, is dat we een vol jaar voordat de
recessie van 2002 zich in andersoortige cijfers aandiende, gegevens in
handen hadden die achteraf gezien als een waardevolle voorspeller
hadden kunnen worden gebruikt. De eigenlijke beursklap overigens vond
pas in het voorjaar van 2002 plaats. 
Postacademisch onderwijs als middel om de toekomstige conjunctuur te
schatten! 
Welke econoom heeft zin om hierover een diepergaande studie te
maken? 

Dames en heren,

Met deze suggestie wil ik mijn afscheidscollege besluiten. 
Ik dank u voor uw aandacht.
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Prof.dr. P.L. Cijsouw is vanaf 1974 verbonden aan de Technische
Universiteit Eindhoven, sinds 1980 als hoogleraar Wiskunde. 
Zijn dienstverband eindigde door vervroegde pensionering op 1 juli 2003. 

Prof.dr. P.L. Cijsouw (Haarlem, 1942) studeerde wiskunde met sterren-
kunde aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar hij ook zijn eerste
werkkring had. Hij promoveerde op een proefschrift over een onderdeel
van de getaltheorie, namelijk transcendentie en een kwantitatieve maat
hiervoor. Vanaf juni 1974 was hij voltijds in dienst van de Technische
Universiteit Eindhoven, eerst als lector en sedert 1980 als hoogleraar,
met de algemeen geformuleerde leeropdracht Wiskunde.
Prof. Cijsouw heeft in zijn loopbaan vooral aandacht besteed aan
onderwijs en onderwijsorganisatie; eerst in verband met wiskunde voor
niet-wiskundestudenten, verbredend via de lerarenopleiding en de
ontwerpersopleidingen en ten slotte in het post-academisch onderwijs.
Hij vervulde vele functies binnen de faculteit Wiskunde en Informatica
en elders binnen de universiteit; de belangrijkste waren het decanaat van
de faculteit, het leiden van het Instituut Wiskundige Dienstverlening
Eindhoven en van de ontwerpersopleiding Wiskunde voor de Industrie,
het voorzitterschap van de commissie Voorlichting en Introductie en dat
van de Commissie Lerarenopleidingen. Hij was lid van de zogenaamde
HEWET-commissie die de inhoud van Wiskunde A en Wiskunde B voor
het vwo heeft voorgesteld. 
Vanaf 1998 heeft prof. Cijsouw zich exclusief beziggehouden met het
post-academisch onderwijs van de Technische Universiteit Eindhoven,
waar hij de oprichting en de inhoudelijke leiding van EUFORCE (later
omgedoopt tot TU/e-Postgraduate School) heeft verzorgd. Na zijn
vervroegde pensionering op 1 juli 2003 zette hij zijn werkzaamheden
voor de TU/e-Postgraduate School (na een fusie Tias Business School
Eindhoven) op deeltijdbasis voort tot 1 september 2006.
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