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Paradoxen 
en 
tegenstrijdigheden 

Rede 1971 



Rede uitgesproken door prof.dr. ir.A.A.Th.M. van Trier, 
rector magnificus van de Technische Hogeschool Eindhoven, 
op 6 september 1971. 



"Nous sommes solidaires du passe dans l 'ordre intellectuel comme 
dans tout les autres, ••.•. , on s' etonnerait de constater a quel point 
nous pensons historiquement, a quel point nous sommes traditionnels
meme quand nous pretendons tout renouveler". 
Wij zijn solidair met het verleden, op het terrein van het verstande
lijke evenzeer als op ander terrein, ..... , men zou met verbazing 
vaststellen hoezeer ons denken historisch is bepaald, hoe traditioneel 
wij zijn zelfs als we alles menen te vernieuwen. 
Met deze woorden begint Jacques Maritain zijn boek "Trois refor
mateurs", waarin hij drie grote hervormers behandelt: Maarten 
Luther, de hervormer op het gebied van de religie, Rene Descartes 
op bet terrein van de wijsbegeerte en Jean-Jacques Rousseau op het 
vlak van de ethiek. Maritain wil erop wijzen, dat echte hervormers 
en fundamentele hervormingen heel schaars zijn en dat wij het gevaar 
lopen voor een grote en revolutionaire ontwikkeling op dit moment 
aan te zien, wat in wezen de uiting is van een omwenteling die zich 
reeds lang geleden heeft ingezet of voltrokken. 

Hoe kunnen wij nu de golf van hervorming, herstructurering, her
waardering, die de universiteiten en hogescholen overspoelt, zien te
gen de acht~rgrond van de stelling van Maritain die ik juist noemde. 
Moeten we de recente ontwikkelingen in de uni versitaire wereld voor
al zien als onderdeel van het totale ontwikkelingsproces van onze 
samenleving en misschien zelfs enigszins als het inlopen van een 
achterstand ten opzichte van andere sectoren van het maatschappelijk 
leven, waar het continue proces van democratisering dat zich de 
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laatste eeuwen voordoet reeds verder was voortgeschreden dan in de 
universiteiten? De subjectieve beoordeling van het vernieuwingspro
ces blijkt sterk uiteen te lopen. Aan de ene zijde staan zij die menen 
dat de universitaire samenleving thans werkelijk een fundamentele 
verandering ondergaat, waarbij mij een voorbeeld bekend is dat ge
suggereerd werd de jaartelling van de hogeschool opnieuw te laten 
beginnen1bij de invoering van de "Wet uni versitaire bestuurshervor
ming 1970". 
Aan de andere zijde staan er echter die zeggen dat er toch niets we
zenlijks verandert, dat het universitaire beleid op dezelfde techno
cratische wijze tot stand zal blijven komen als in het verleden en dat 
onderwijs en onderzoek evenmin als vroeger op de werkelijke behoef
ten van individu en samenleving zullen zijn gericht. 
In hoeverre zijn de doelen waarop de vernieuwingsdrang in de afge
lopen jaren was gericht, thans bereikt? De be paling van het uni ver
sitaire beleid en de verantwoordelijkheid voor de daaruit volgende 
beslissingen, die tot voor kort waren opgedragen aan een relatief 
kleine groep zouden gespreid moeten worden over alle bij onderwijs 
en onderzoek betrokken groeperingen. De programma' s van onder
wij s en onderzoek zouden meer bewust moeten worden opgesteld met 
het oog op de betekenis van de wetenschap in de samenleving van 
vandaag en in die van de toekomst. 
De Wet uni versitaire bestuurshervorming heeft belangrijke - men mag 
zeggen in vergelijking met analoge ontwikkelingen in andere landen: 
unieke en vergaande - mogelijkheden geopend voor de invloed op en 
de medeverantwoordelijkheid voor de gang van zaken van allen die op 
de hogeschool werken of studeren. De naaste toekomst zal Ieren, of 
deze wettelijke regelingen in voldoende mate het gevoel van reele be
trokkenheid bij de beleidsbepaling zullen versterken. De praktijk van 
het onderwijs en de researchactiviteiten zijn in de afgelopen drie 
jaren bepaald niet zo sterk geevolueerd, als door velen in het aan
vankelijke elan van de vernieuwingsbeweging werd verwacht. Voor 
een belangrijk gedeelte ligt de inhoud van de programma' s vast door 
de ontwikkeling op de onderscheiden vakgebieden, en met name de 
opleidingen in de exacte wetenschappen en de toegepaste wetenschap
pen vertonen over de gehele wereld een grote gelijkenis. 

Ten aanzien van de toegepaste onderwijs- en examenmethoden moet 
stellig met veranderingen rekening worden gehouden, zij het dat ook 
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die veranderingen langzaam tot stand komen. Goed gefundeerde ver
anderingen eisen nauwkeurige experimenten en de ervaringen van de 
verschillende universitaire centra voor onderwijsresearch tonen aan 
dat het vraagstuk nog maar globaal benaderd is in de periode van 1963, 
toen aan de T.H. Eindhoven de eerste Nederlandse groep werd opge
richt, tot 1971, nu vrijwel alle universiteiten over een centrum voor 
onderwijsresearch beschikken. Significant is hier het rapport "14 
over research", van het Centraal Bureau voor Onderzoek van het 
Wetenschappelijk Onderwijs van de Academische Raad. Hierin wordt 
duidelijk gewezen op de noodzaak van coordinatie van de activiteiten 
in Nederland op dit gebied, alsook op het leggen van werkelijk contact 
met de docenten die het onderwijs verzorgen. 
Verschillende initiatieven zijn ontwikkeld binnen onze hogeschool als 
reactie op de wens van studenten om bij het begin van hun studie in
formatie te verkrijgen over de opbouw van het onderwijsprogramma 
in verband met de latere beroepspraktijk en over de functionele be-' 
tekenis van hun beroep in de samenleving. Als voorbeeld zou ik willen 
noemen het project "Autodidact", waaraan bijna de helft van de elek
trotechnische eerstejaarsstudenten heeft deelgenomen. Rondom het 
hoofdthema: de elektrische uitrusting van een automobiel, werden 
deelproblemen en deelprojecten geformuleerd, die de functie van de 
wiskunde en de natuurwetenschappen als basis van een technisch
wetenschappelijke opleiding in het licht konden stellen, en die de ver
schillende deelgebieden van de elektrotechniek introduceerden. Daar
naast bood dit thema de gelegenheid een groot aantal actuele maat
schappelijke vraagstukken, die zich met de ontwikkeling van het weg
verkeer voordoen, aan de orde te stellen. 

Het bewustwordingsproces van de laatste jaren met betrekking tot de 
veelzijdige maatschappelijke betekenis van de wetenschap heeft ook 
binnen onze hogeschool geleid tot extra aandacht voor vraagstukken 
die vandaag centraal staan. Op de terreinen van ontwikkelingssamen
werking, milieubeheer, gezondheidszorg e.d. wordt ook door onze 
T .H. een niet onbelangrijke bijdrage geleverd. Ook hier is echter 
eerder sprake van een geleidelijke verandering dan van een volledige 
ombuiging van het beleid, omdat de hogeschool sedert haar oprichting 
het onderzoek heeft willen richten op de samenleving. 
In dit verband wil ik gaarne melding maken van de nieuwe start, die 
het Studium Generale in de nieuwe cursus gaat maken. Er zal bewust 
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Aantal Prov. v. herk.(%) Kerkelijke gezindte (%) Vooropleiding (%) 

Jaar le-jaars Div. Ove- VWO+ 
T.H.E. N.Br. Limb. R.K. Geen HBS-B Gym-/3 HTS Overige 

Prot. rige HTS 

1957 246 57 20 69 19 0 12 65 14 12 5 4 

1958 311 50 21 72 16 1 11 63 12 12 7 6 

1959 305 51 23 66 22 1 11 60 11 14 10 5 

1960 345 48 24 61 25 0 14 65 9 12 4 10 

1961 425 44 21 63 21 4 12 63 14 12 2 9 

1962 396 42 23 65 20 2 13 71 11 7 1 10 

1963 462 45 25 73 16 2 9 71 13 7 2 7 

1964 447 47 23 71 13 2 14 72 15 5 2 6 

1965 561 46 23 67 16 3 14 72 12 6 7 3 

1966 567 46 22 · 66 19 3 12 68 16 5 7 4 

1967 676 41 25 70 16 1 13 69 17 5 7 2 

1968 848 42 27 70 14 1 15 64 16 6 12 2 

1969 972 48 25 72 14 0 14 64 15 5 14 2 

1970 1054 47 27 69 12 1 18 59 15 7 16 3 

Tabel I 



naar warden gestreefd het programma van het Studium Generale voor 
een belangrijk gedeelte te richten opdeprofessionele interesse in de 
afdelingen, zodat het Studium Generale minder het karakter zal krij
gen van een "fruit salad", die aan de maaltijd wordt toegevoegd, dan 
van een aroma dat de hoofdschotel doordringt. 

Dames en Heren, 

Ik heb met een enkel woord willen aanduiden dat het nog onmogelijk 
is de balans op te maken van het effect van de hervormingsmaatrege
len en de mentaliteitsverandering die de ontwikkeling van het weten
schappelijk onderwijs in deze jaren kenmerken. 
Alvorens nu op een aantal concrete hervormingsmaatregelen en 
-voorstellen in te gaan stel ik u voor een ogenblik de aandacht te 
richten op het verleden. Onze hogeschool vierde in april van dit jaar 
haar derde lustrum. De opzet van het lustrumprogramma en de uiter
lijke kenmerken van de lustrumviering weerspiegelden de verande
ringen die zich sedert de oprichting van onze hogeschool in de samen
leving en in het bijzonder in de universitaire wereld hebben voorge
daan. Het lustrumprogramma werd voorbereid door een commissie 
waarin studenten en personeel intensief samenwerkten. Van de mani
festaties wil ik vandaag vooral noemen het concert van de Eindhovense 
Orkestvereniging"Helikon", het optreden van Asjera met "De Vogels" 
en de Burgerijdag, die ook dit jaar weer veel bezoekers trok. Het 
grote avondfeest bracht een zeer groot aantal personeelsleden en 
studenten bijeen. 
Het aantal eerstejaarsstudenten overschreed in 1970 weer ruim
schoots het getal 1000 en was derhalve sedert de opening in 1957 
meer dan verviervoudigd; het totaal aantal studenten kwam aanzien
lijk boven 4000. Tabel I laat zien hoe de ontwikkeling van het aantal 
eerstejaars is geweest en geeft tevens informatie over de regionale 
herkomst, over de gevolgde vooropleiding en over de kerkelijke ge
zindte van de Eindhovense student. 

Vanaf de oprichting van de hogeschool is steeds ruim tweederde ge
deelte van de studenten afkomstig geweest uit Noord-Brabant (circa 
45%) en Limburg (circa 25%). Zoals te verwachten heeft de meerder
heid van de studenten H.BS.-B als vooropleiding. Van groot belang in 
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Werkkring 
afgestudeerden w E T N Wsk Bdk Tot. 

T.H.E. * 

Philips 76 129 47 48 6 1 307 

Shell 13 6 58 12 4 - 93 

DSM 3 2 37 - 1 - 43 

AKZO 5 2 38 2 3 - 50 

Unilever 4 - 18 1 - - 23 

Overige handel 
81 25 75 9 2 2 194 

en nijverheid 

Uni versiteiten 22 39 45 37 6 1 150 

Leraar 12 15 32 10 3 - 72 

(Serni-)overheid 28 36 14 4 1 - 83 

Buitenland 11 14 25 2 1 - 53 

Mil.dienst 19 32 13 6 4 - 74 

Subtotaal 274 300 402 131 31 4 1142 

Onbekend 55 85 87 45 4 4 280 

Totaal 329 385 489 176 35 8 1422 

* Gegevens ontleend aan Naamlijst Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
1971. 

Tabel II 



verband met de herstructurering van het tertiair onderwijs is de 
sterke toeneming van het aantal abiturienten van de H. T .s. dat de 
studie aan de T .H. opneemt. Er is thans een vrij grate onzekerheid 
over de toekomstige belangstelling voor de technische hogescholen 
in verband met de introductie van het Atheneum. Het is nl. nog een 
open vraag of het percentage van de leerlingen dat een examenpakket 
kiest dat een redelijke voorbereiding geeft op een T .H .-studie het
zelfde zal zijn als het percentage dat thans de B (,B )-richting kiest. 

De T .H. heeft sedert haar oprichting 1969 ingenieursdiploma' s uit
gereikt, waarvan 332 in de cursus 1970/71. Het is niet zonder belang 
na te gaan, waar deze ingenieurs een werkkring hebben gevonden. 
Aan de Naamlijst 1971 van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs kan 
een overzicht worden ontleend, dat betrekking heeft op de 1422 Eind
hovense ingenieurs, die bij de afsluiting van de lijst waren geregi
streerd. Uit tabel II blijkt, dat een zeer groot gedeelte, circa 45%, 
een functie heeft aanvaard bij een van de vijf grate Nederlandse con
cerns die, zoals bekend, bet leeuwenaandeel verrichten van het 
industriele research- en ontwikkelingswerk in ons land. 
Van de aantallen verzameld onder het hoofd 110verige handel en nij
verheid" zijn er nog velen werkzaam bij internationale concerns en 
andere grote Nederlandse bedrijven, zodat de conclusie gerechtvaar
digd is, dat slechts in weinig gevallen een ingenieur in dienst treedt 
bij een middelgroot of klein bedrijf. Opvallend is het grote aantal af
gestudeerden dat werkzaam is bij universiteiten en hogescholen, een 
gegeven dat mede de sterke groei van het universitaire onderwijs 
weerspiegelt. Een laatste kanttekening bij dit overzicht geldt het 
aantal afgestudeerden dat het leraarsambt kiest, meestal in het V. W. O., 
maar ook niet zelden in het H.B.O. 

Alles wijst erop, dat de belangstelling voor het leraarsambt onder 
ingenieurs stijgt, voor zover na te gaan zowel omdat daarin in toe
nemende mate een bevredigende levensvervulling wordt gezien, als 
- meer recent - omdat de plaatsingsmogelijkheden in andere sectoren 
van de maatschappij wat teruglopen. De behoedzaamheid die vele 
ondernemingen thans aan de dag leggen bij het werven van nieuw 
personeel en stellig ook de door de overheid afgekondigde personeels
stop zullen niet nalaten voor een aantal afgestudeerden tijdelijk on
aangename gevolgen te hebben. 
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Het aantal personeelsleden in dienst van de T .H. bedroeg per 1 sep
tember 1971 1825, het toegestane bestand was 1895. Bedenkt men 
dat het verschil tussen feitelijke en toegestane bezetting vooral wordt 
veroorzaakt doordat voor een aantal docentenplaatsen de procedure 
voor de bezetting ervan nog niet is afgerond en doordat een aantal 
plaatsen tijdelijk vacant is indien vertrekkende medewerkers niet 
onmiddellijk kunnen worden vervangen, dan zal duidelijk zijn dat de 
speelruimte marginaal is. Indien het met het oog op de overheids
financien noodzakelijk wordt geoordeeld in de toekomst andere per
soneel/ studenten-verhoudingen als norm te hanteren, dan moet wel 
bepleit worden deze aanpassing over enkele jaren te verdelen om de 
instellingen niet voor onoplosbare problemen te stellen. Zo zou een 
bevriezen van het personeelsbestand op het huidige ni veau in een 
cursus waarin de hogeschool opnieuw 1200 eerstejaarsstudenten ziet 
verschijnen, tot onoverkomenlijke moeilijkheden leiden. Dit doet 
overigens niets af aan de noodzaak dat ook de instellingen van weten
schappelijk onderwijs bereid moeten zijn mee te werken aan veran
deringen waardoor de voorzieningen ten behoeve van de uni versiteiten 
in redelijke verhouding blijven staan tot de voorzieningen in andere 
sectoren van overheidszorg. 

Hoe omvangrijk het personeel van een technische hogeschool is en 
hoe noodzakelijk het is dat met grote zorg wordt gestreefd naar een 
effectieve en efficiente uitvoering van onderwijs en onderzoek, wordt 
bv. gei1lustreerd door een vergelijking van de aantallen academici 
die de instelling aan andere sectoren van de samenleving onttrekt en 
de aantallen afgestudeerden. Vergelijken we in het bijzonder het aan
tal academici in dienst van de T.H.Eindhoven met het aantal inge
nieurs dat is afgestudeerd, dan blijkt, dat de T.H. sedert 1964 een 
positief. saldo heeft (fig. 1). Stellen we echter dezelfde vraag met 
betrekking tot het aantal manjaren dat door de academici aan de ho
geschool en door de afgestudeerden is gewerkt - en deze vraagstel
ling is realistischer dan de vorige - dan blijkt dat het ongeveer tot 
het derde lustrum heeft geduurd, voordat de T .H. dit evenwicht heeft 
bereikt (fig. 2). 

Het aantal academische promoties bedroeg in de afgelopen cursus 27 
onder de promovendi waren 15 afgestudeerden van onze T.H., 20 
proefschriften waren gebaseerd op werk binnen de hogeschool. 
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De hogeschool rouwde om het verlies van de studenten G. Porro en 
W.A. Thuijls van de afdeling der Elektrotechniek, en van de mede
werkers mej. M.J.H. Romgens en mej. A.M.H. Mols van de onder
afdeling der Wiskunde, J. van Welzen van de afdeling der Bedrijfs
kunde, H.J.de Weijervan de afdeling derElektrotechnieken ir.J.Th. 
Heessels van de afdeling der Technlsche Natuurkunde. 
Wij herdenken hen vandaag nogmaals met eerbied. 

In het afgelopen jaar kwam een aantal kroonbenoemingen tot stand 
die hier mogen warden gememoreerd. Tot gewoon hoogleraar werden 
benoemd dr. L. de Sitter voor bedrijfskunde, dr. ir. A.L. van der 
Mooren voor werktuigbouwkunde, ir. C.H.V.A. Botter voor bedrijfs
kunde, dr. B.C. van Houten voor algemene sociologie, dr. J. Jess 
voor elektronica, dr. F .N. Hooge voor elektrotechnische materiaal
kunde; 
tot buitengewoon hoogleraar dr. H .M. Buck, fysische organische che
mie, ir. H .M. Goudappel, stedebouwkundige planologie, dr. F .M. 
Klaassen voor halfgeleiders; 
tot lector dr. J.J.M. Bakker voor toegepaste taalkunde, ir. B. van 
Bronckhorst voor bedrijfskunde, dr. C .B. Tilanus in de bedrijfskunde 
en dr, J .Ph. Steller in de vakdidaktiek voor de natuurkunde. 

Stevels mocht in januari de Toledo Glass and Keramic Award in ont
vangst nemen, Dijkstra werd in februari onderscheiden met de "ACM 
Programming Systems and Languages Paper Award", Fast ontving 
in april de Gilles Holst medaille, curator De Vries werd doctor h.c. 
aan de Strathclyde University te Glasgow en wederom Dijkstra werd 
in juni gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen. De hogeschool verheugt zich over de erkenning van 
wetenschappelijke verdiensten, die in deze onderscheidingen tot uit
drukking komt. Curator Van Campen moge nogmaals geluk warden 
gewenst met zijn benoeming tot Commandeur in de Orde van Oranje 
Nassau. 

In de bestuurscolleges traden weinig veranderingen op. 
Balkestein, nog maar kort verbonden aan de hogeschool, trad op als 
voorzitter-beheerder van de afdeling der Werktuigbouwkunde, Seidel 
heeft als secretaris van de Senaat een grote bijdrage geleverd op 
vele terreinen, waarvan ik vandaag vooral het gebied van de Ieraars-
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oplei.di.ngen wi.l noemen. Persoonli.jk wil i.k Sei.del vanaf deze plaats 
hartelijk danken voor de bijzondere wijze waarop wij hebben mogen 
samenwerken. Seidel wordt opgevolgd door Rieck, die - als de voor
tekenen ons niet bedriegen - werkelijk de laatste secretaris van de 
Senaat van onze hogeschool zal zijn. 

Thans zou ik enkele kanttekeningen willen maken bij de talrijke ont
wikkelingen die de hervormingvan het universitaire bestuur, de her
structurering van het onderwijs en de herwaardering van de over
heidsuitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs kenmerken. Na 
een departementale krachtsinspanni.ng zonder weerga en naeen snelle 
behandeling door de volksvertegenwoordiging kwam in september 
1970 de "Wet universitaire bestuurshervorming" tot stand, welke 
wet inmiddels in mei 1971 ook voor onze T .B. in werking is getreden. 
Enkele uren v66r de verkiezingen werd bij de Tweede Kamer inge
dient het ontwerp van wet tot herstructurering van het wetenschap
pelijk onderwijs, waarvoor de grondslag was gelegd door regerings
commissaris Posthumus. Bet ontwerp-rapport c.q. de discussienota 
van de "Studiecommissie coordinatie technisch wetenschappelijk -
hoger technisch onderwijs", de commissie-Schlosser, kwam in de 
vroege zomer ter beschikking. Bet adviesbureau McKinsey leverde 
een ontwerp voor een planningprocedure voor het geheel van het ter
tiair onderwijs, dat in opzet en doelstelling aanzienlijk ambitieuzer 
is dan de procedure voor de ontwikkelingsplannen zoals deze tot nu 
toe tweemaal door de instellingen van wetenschappelijk onderwijs zijn 
opgesteld. Gehoopt magworden dat binnenkort het advies van de Raad 
van Advies voor het Wetenschapsbeleid betreffende de financiering 
van onderzoek aan universiteiten en hogescholen in de openbaarheid 
zal komen, opdat vraagstukken als de relatie van het universitaire 
onderzoek tot het Nederlandse wetenschapsbeleid, de tweede geld
stroom, interuniversitaire samenwerking en de evaluatie van verricht 
onderzoek ook binnen de instellingen aan de orde worden gesteld. 
Daarnaast mag verwacht worden dat nu spoedig - na een lange periode 
van yoorbereiding - het rapport van de commissie-Andriessen over 
de grondslagen van de studiefinanciering in discussie zal komen. De 
commissie-De Moor tenslotte tracht wetenschappelijk gefundeerde 
beleidsbeginselen te formuleren, die voor het wetenschappelijk onder
wijs een toekomstige ontwikkeling mogelijk maken die in overeen
stemming is met de onderwijskundige en maatschappelijke eisen. Ik 
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mag herinneren aan de boeiende uiteenzetting die De Moor heeft willen 
houden tijdens het lustrumcongres over "Eenheid en verscheidenheid 
van het tertiair onderwijs". 
De opsomming die ik zojuist gegeven heb en die bij geen benadering 
compleet is, illustreert hoe intensief en hoe bewust gedurende de 
laatste jaren is gestreefd naar oplossingen voor de steeds urgenter 
wordende vraagstukken van het tertiair onderwijs. Niettemin mag de 
vraag worden gesteld of tussen al deze activiteiten voldoende coor
dinatie bestaat. Het moet essentieel warden geacht, zowel voor de 
volksvertegenwoordiging als voor de uni versiteiten, dat alle acti vi
teiten op dit terrein convergeren naar een beleidsplan waarin het 
overheidsstandpunt t.a. v. de kernpunten van het beleid duidelijk is 
gesteld. Thans ziet de uni versiteit zich geconfronteerd met een veel
heid van ontwikkelingen, die talrijke paradoxen en echte tegenstrij
digheden vertonen, 
Staat u mij toe deze uitspraak te adstrueren door enkele punten uit 
de genoemde wetten, adviezen, etc. naar voren te halen. 
De W.U.R beoogt volgens de Memorie van Toelichting "een modern 
stelsel van universitair bestuur" te geven, waarin vooral drie waar
den erkenning vinden, nl. de democratisering, het continu en doel
matig functioneren en als derde de vergroting van de zelfstandigheid 
van universiteiten en hogescholen onder de nevenvoorwaarde van een 
goede interuni versitaire samenwerking tussen de zelfstandige instel
lingen. Het laatste punt, de vergroting van de zelfstandigheid, is 
interessant in relatie met de door McKinsey v~orgestelde planning
procedure omdat deze procedure gebaseerd is op planning van het 
gehele tertiaire onderwij s per discipline. 
Dit betekent dat de opleidingscapaciteit van universitaire faculteiten 
en van de corresponderende H.B.0.-instellingen en de daarvoor ter 
beschikking te stellen middelen in een centraal plan worden vastge
legd. Het is aan twijfel onderhevig of dit beginsel verenigbaar is met 
de gedachte van een zelfstandig universitair beleid dat het onderwijs
en onderzoekbeleid van de faculteiten of afdelingen in de betreffende 
instelling overkoepelt. In hoeverre voorts het doelmatig functioneren 
van de instellingen op de talrijke grensvlakken van disciplines be
vorderd wordt door de McKinsey-procedure lijkt voorlopig een open 
vraag te zijn. 

Opmerkelijk is de vanzelfsprekendheid waarmee McKinsey het be
grip opleidingscapaciteit van de verschillende faculteiten en instel-
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lingen hanteert, hetgeen immers impliceert dat het totaal aantal stu
denten dat in een discipline maximaal wordt toegelaten en de verde
ling van de studenten over de verschillende universiteiten en H.B.0.
instellingen van jaar tot jaar wordt vastgelegd. Hier doet zich de 
kernvraag voor of inderdaad - in afwijking van de bestaande toe stand -
besloten wordt de opleidingscapaciteit als maatstaf voor de toelating · 
te hanteren. Het behoeft nauwelijks te worden opgemerkt dat in het 
verlengde van deze vraag een tweede kernvraag ligt, nl. of de oplei
dingscapaciteit moet worden afgestemd op de individuele vraag naar 
onderwijs, dan wel of binnen nader te bepalen grenzen rekening moet 
worden gehouden met de vraag naar afgestudeerden. We moeten he
laas vaststellen dat weinig bekend is over de gedifferentieerde vraag 
naar afgestudeerden. Het sterke vermoeden bestaat dat vele inge
nieurs functies vervullen die evengoed - en wellicht met meer per
soonlijke voldoening- door H.T .S.-ers zouden kunnen worden vervuld, 
maar betrouwbare gegevens over deze zaak ontbreken. 

De tweede belangrijke ontwikkeling op het terrein van de wetgeving 
was de indiening van het ontwerp van wet tot her structure ring van het 
wetenschappelijk onderwijs. Dit aspect van de herstructurering stond 
geruime tijd in de aandacht naar aanleiding van de desbetreffende 
nota' s van de regeringscommissaris, maar het werd tijdelijk op de 
achtergrond gedrongen door de voorbereiding van de W.U.B. Na de 
aanvaarding van de W.U.B. is echter in bliksemtempo via een voor
ontwerp van wet, waarover de instellingen 10 dagen konden discus
sieren, het on twerp van wet herstructurering wetenschappelijk onder
wij s tot stand gebracht. 
De bestuurscolleges van onze hogeschool en de V.H.R. hebben een 
aantal opmerkingen bij het voorontwerp van wet gemaakt, waarop de 
demissionaire minister in een brief van 24 mei 1971 antwoordde. 
Voor de ingenieursopleiding is het ontwerp van wet niet zozeer van 
belang waar het gaat over de invoering van een propaedeutisch exa
men maar vooral op het punt van de verkorting van de cursusduur 
voor het doctoraal examen tot vier j aar, welke verkorting door een 
wezenlijke herprogrammering tot stand zou moeten worden gebracht, 
en op het punt van de begrenzing van de toegestane inschrij vingsduur. 
Door deze maatregelen moet een betere afstemming van de uni ver
sitaire opleiding worden verkregen op de mogelijkheden en behoeften 
van de individuele student en op de eisen van de samenleving. Voorts 
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moet een verlaging van de afstudeerleeftijd worden bereikt, alsmede 
een belangrijke verlaging van de kosten die de opleiding per academi
cus vergt. In het voorontwerp van wet werd een globale aanduiding 
gegeven van de mogelijkheid van voortgezette studie na het doctoraal 
exam en voor hen die z ich op een loopbaan als wetenschappelijk onder
zoeker willen voorbereiden. Deze voortgezette studie, die zou kunnen 
leiden tot een research-getuigschrift of tot de doctorsgraad werd in 
het ontwerp van wet iets duidelijker genoemd, maar dit onderdeel 
van de herstructurering lijkt door het regeerakkoord weer op losse 
schroeven te zijn gezet. 

Het beginsel van de begrenzing van de toegestane inschrijvingsduur 
wordt in onze hogeschool vrijwel algemeen als juist erkend. De reser
ves echter die bij onze hogeschool bestaan met betrekking tot het 
ontwerp van wet, betreffen vooral het gebrek aan duidelijkheid over 
het postdoctorale onderwijs en het universitaire onderzoek, de on
duidelijkheid op het punt van de financieel-economische implicaties 
van de voorgestelde wijzigingen en het - althans voorlopig - isoleren 
van de herstructurering van het wetenschappelijk onderwij s van de 
integratie van het tertiaire onderwijs. Bij gebrek aan duidelijkheid op 
deze punten is het eigenlijk niet mogelijk een oordeel over het ont
werp van wet te vormen. 

Twijfel heerste bij onze hogeschool met name over de juistheid van 
de financiele beschouwingen in de Memorie van Toelichting bij het 
voorontwerp van wet, waar werd gesteld dat de voorgestelde wettelijke 
maatregelen tot aanzienlijke kostenverlagingen zouden leiden en waar 
zelfs werd gerept van een adempauze van 10 jaar in de investeringen. 
In de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet is deze stel
ling voorlopig verlaten en vervangen door de toezegging, dat alsnog 
een aanvullende nota over de financiele aspecten zal volgen, nadat de 
commissie-De Vries terzake heeft geadviseerd. Tenzij in het toe
latingsbeleid belangrijke wijzigingen worden aangebracht, lijken aan
zienlijke kostenverlagingen slechts te bereiken indien de onderwijs
methoden en de - thans zeer grote - versche'idenheid binnen de pro
gramma' s voor de doctorale examens zo zouden worden gewijzigd 
dat met belangrijk minder personeel per student kan worden volstaan 
dan nu. In de laatste jaren heeft zich de paradoxale ontwikkeling 
voorgedaan dat de aantallen studenten in de per student "goedkopere" 
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instellingen voor hoger beroepsonderwijs relatief sterk gedaald en 
de aantallen in de per student "dure" universiteiten relatief sterk 
toegenomen zijn. Dit verschijnsel heeft o.m. tot gevolg dat de kosten 
van het tertiaire onderwijs sterker stijgen dan evenredig met het 
totaal aantal studenten. Men moet verwachten dat een verkorting van 
de cursusduur van de universitaire opleiding van 5 naar 4 jaar de 
aantrekkingskracht van de universiteit nog zal vergroten, zodat het 
overhevelen van de onderwijsbelasting van het H.B.O. naar de uni
versiteit nog sneller zal gaan verlopen, tenzij beperkingen in de toe
lating worden ingevoerd. Hiermede zijn wij als vanzelf gekomen bij 
de adviezen van de commissie-Schli:isser, die een met zorguitgewerkt 
plan heeft aangeboden voor de integratie van het technisch tertiair 
onderwijs in drie fasen. Dat plan is vooral gericht op samenhangende 
onderwijsprogramma's op T.H. en H.T.S., en wel zodanig dat na een 
propaedeuse in beide soorten instellingen overgangen over en weer 
mogelijk zijn. Essentieel in dit plan is, dat aan T .H.-studenten op 
grond van hun resultaten een iudicium transeundi kan worden gege
ven, d.w.z. een bindende uitspraak dat de technische studie op dat 
moment slechts aan de andere soort van instelling kan worden voort
gezet. De discussienota legt sterkde nadruk op de principiele gelijk
waardigheid van de beide opleidingen, die niet zozeer een verschil in 
niveau als wel een verschil in orientatie zonder vertonen. 

Het rapport is nog niet uitgebreid in bespreking geweest binnen onze 
hogeschool, zodat ik slechts enkele persoonlijke opmerkingen kan 
maken. Het is mijn overtuiging, dat met de commissie-Schli:isser 
moet worden ingestemd op het punt van de coordinatie van de T.H.- en 
de H.T .S.-opleidingen met inbegrip van het voorgestelde iudicium 
transeundi. Ook hier ligt een kernvraag die beantwoord zou moeten 
zijn, voordat de gevolgen van de herstructurering van het wetenschap
pelijk onderwijs te overzien zijn. Het komt mij echter voor, dat door 
de commissie-Schlosser niet voldoende wordt gemotiveerd waarom 
het onderscheid, of scherper: het .niveauverschil, tussen T .H. en 
H.T.S. zo gering is of moetzijn dat tussen T.H.-ingenieurs en H.T.S.
ingenieurs bv. in beginsel geen onderscheid moet worden gemaakt 
wat betreft de toekenning van onderwijsbevoegdheiden en zelfs van 
het ius promovendi. Het rapport zelf geeft een duidelijke schets van 
het onderscheid tussen de innoverende ingenieur,en de conserverende 
ingenieur en van de daarvoor veronderstelde hoedanigheden. Het doet 
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ietwat geforceerd aan, als in het rapport met nadruk wordt gesteld 
dat in het technisch tertiair onderwijs de gezamenlijke algemene 
doelstelling van t.w.o. en h.t.o. bestaat in "de ontplooiing van tech
nische aanleg en belangstelling op het hoogste niveau van onderwijs". 
De abiturienten van h.a.v.o. en v.w.o. vertonen immers een welis
waar continu, maar toch zo breed spectrum van begaafdheid en inte
resse, dat het voor de hand ligt in het onderwijssysteem voorzie
ningen te treffen waardoor men zich op verschillend niveau kan ont
plooien. De stelling dat zowel het H.B.O. als de universiteiten pro
fessionele ontwikkeling op het hoogste niv€au beogen, acht ik aan
vechtbaar en gevaarlijk voor de opleiding binnen de universiteiten van 
wetenschappelijke Nachwuchs en voor de ontplooiing van talent. Men 
moet van harte toejuichen dat de commissie-Schlosser tracht de 
keuze tussen T .H. of H. T .S. zoveel mogelijk te ontdoen van irrele
vante factoren als het aan titels en andere statuselementen toegekende 
gewicht, hoewel daaraan de vraag mag warden toegevoegd, waarom 
de commissie geen aandacht besteedt aan de thans bestaande zeer 
grote verschillen in de honorering van afgestudeerden van T .H. en 
H.T.S. die in belangrijke mate bepalend zijn voor de keuze tussen 
beide studiemogelijkheden. Het heeft niet veel zin uit te spreken dat 
de universitaire basisopleiding en de H.B.0.-opleiding slechts ver
schillend georienteerd maar in wezen gelijkwaardig zijn, als de 
maatschappelijke realiteit zo duidelijk het tegendeel vertoont. 
Een antler punt waar de conclusies van het rapport van de commissie
Schlosser steviger gefundeerd zouden kunnen warden en waar de ge
dachtengang beter afgestemd zou kunnen warden op andere ontwikke
lingen die zich voordoen, betreft de uiteindelijke bestuurlijke her
structurering tot drie regionale technische universiteiten die met 
elkaar het gehele land bestrijken. Men mag ernstige twijfels koesteren 
omtrent de mogelijkheid om in ons goede vaderland binnen dergelijke 
universiteiten de noodzakelijke samenwerking tussen de zo ver van 
elkaarliggende vestigingen tot stand te brengen. Wrijving, vertraging 
en verstarring zijn de reele gevaren van een dergelijke opzet. Het 
voorstel tot deze vorm van bestuurlijke integratie laat zich bovendien 
moe ilijk verenigen met de zelfstandigheid van de uni ve rsi taire instel
lingen, die in de W.U.B. zoveel nadruk heeft gekregen en die zo'n 
duidelijke uitdrukking heeft gevonden in de functie van de hoges9hool
raad als beslissingsorgaan van de autonome instelling. Oak zonder 
deze vergaande bestuurlijke integratie moet het mogelijk zijn de ge-
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wenste onderwijskundige relaties tussen technische hogescholen en 
hogere technische scholen tot stand te brengen, mits de onderwijs
programma' s van T .H. en H. T .s. binnen duidelijke door de wet ge
stelde randvoorwaarden liggen. Voor de T.H. Eindhoven ligt in dit 
complexe vraagstuk een pikant punt, omdat wij volgens een stroming 
gedreven worden in de richting van een Rijksuniversiteit Brabant en 
nu door de commissie-Schlosser worden gezien als kern van de tech
nische universiteit in Zuid-Nederland. 

Na deze algemene beschouwingen over het vernieuwingsstreven in 
het universitaire bestel is het passend dat ik in het kort resumeer 
hoe aan onze instelling de overgang naar de nieuwe bestuursstructuur 
concreet verloopt. Nadat de Wet universitaire bestuurshervorming 
op 29 september door de Tweede Kamer was aanvaard, werd in de 
Voorlopige Hogeschoolraad na een diepgaande discussie terzake het 
standpunt ingenomen, dat ernaar gestreefd moest worden dat de wet 
- nu deze eenmaal aanvaard was - spoedig voor de T .H .E. in werking 
zou treden. Aan het bestuur werd verzocht de daartoe noodzakelijke 
stappen voor de bereiden. In overleg tussen het bestuur en de V .H.R. 
werd een gemeenschappelijke commissie ingesteld, de zg. W.U.B.
commissie, die inderdaad als opdracht kreeg de voor de invoering 
van de wet noodzakelijke maatregelen voor de bereiden. De voorstel
len werden steeds ter advies voorgelegd aan de V.H .R. en vervolgens 
ter beslissing aan het bestuur. Belangrijke punten betroffen de sa
menstelling van de eerste hogeschoolraad en van de afdelingsraden, 
de wijze van verkiezing en het vaststellen van een tijdschema voor 
de verschillende fasen van de overgang. 
De commissie-ln 't Veld adviseerde de minister over de inhoud van 
de A.M.v.B., waarin de invoering van de W.U.B. naderwerd geregeld. 
Dit advies bevatte een aantal elementen, waartegen onze hogeschool 
bezwaren gevoelde. Er is derhalve van de mogelijkheid gebruik ge
maakt om aan de minister te verzoeken om af te wijken van de bepa
lingen in de A.M.v.B., op welk verzoek de minister positief heeft 
gereageerd. Zo werd vastgesteld dat de E .H .R., voor wat betreft de 
gekozen leden, zou bestaan uit 13 leden van het wetenschappelijk 
corps, 7 leden van het technisch en administratiefpersoneel en 7 stu
denten. De verdeling van de gekozen leden over de afdelingen en 

19 



diensten werd belangrijk minder stringent vastgesteld dan in de A.M. 
v .B. was voorzien. 
Het Centraal Stembureau werd geihstalleerd op 25 februari 1971 en 
in snel tempo werd een verkiezingsreglement ontworpen, besproken 
en vastgesteld. Teneinde bet deelnemen aan de stemming zoveel mo
gelijk te vergemakkelijken werd de mogelijkheid gegeven om naar 
keuze scbriftelijk of door persoonlijke opkomst te stemmen. Op 12, 
13 en 14 mei werd de stemming gehouden voor de E.H.R. en voor de 
eerste afdelingsraden, behalve voor die van de afdeling der Bouw
kunde, waar in oktober a.s. de verkiezingen zullen worden gehouden. 
Bij het wetenschappelij k corps bedroeg bet opkomstpercentage 7 4, bij 
het T. en A.-personeel 68, bij de studenten 35. 
De afdelingsraden van Wijsbegeerte en Maatscbappijwetenschappen, 
Bedrijfskunde i.o., Wiskunde en Technische Natuurkunde hebben een 
maximale bezetting; in de afdelingen der Werktuigbouwkunde, Elek
trotechniek en Scheikundige Technologie zijn een of meer studenten
plaatsen onbezet gebleven. De verkiezingsuitslag werd vastgesteld 
op 18 mei. De V.H.R. kwam voor de laatste maal bijeen op 10 mei 
1971 na 1 jaar en 7 maanden gefunctioneerd te hebben. Voor hendie 
de werkzaamheden van de V .H.R. in deze jaren van nabij hebben mo
gen volgen, zal o.m. opvallend zijn geweest het verschil in tempe
rament tussen de eerste en de laatste vergaderingen. De raad leek 
na vele ervaringen "sadder", maar stellig ook "wiser" te zijn ge
worden. Wij mogen vandaag - in retrospectie - vaststellen dat de 
V .H.R. als het in de gegeven omstandigheden zo goed mogelijk re
presentatief orgaan, een belangrijke en voor onze bogeschool onmis
bare schakel is geweest in bet overgangsproces van de oude naar de 
nieuwe bestuursvorm. Het is mijn overtuiging dat wij veel dank 
verscbuldigd zijn aan de velen die met energie en toewijding, soms 
met hartstocht, hebben voortgewerkt in de raad, ook wanneer er in 
bepaalde fasen meer reden leek te zijn tot teleurstelling dan tot vol
doening. 
Op 10 juni vergaderden de gekozen leden van de E.H.R. voor de 
eerste maal om de noodzakelijke besluiten te nemen betreffende de 
procedure voor de voordracht voor de 6 door de minister te benoemen 
buiten-universitaire leden. Op 24 augustus, tijdens de tweede ver
gadering, werd deze voordracht inderdaad opgemaakt en onmiddellijk 
ingediend bij de minister. Zodra de raad voltallig is, kunnen twee 
leden van het wetenschappelijk corps door de Raad worden benoemd 
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in het College van Bestuur. Het verloop tot nu toe doet verwachten 
dat voor het hogeschoolbestuur de overgang naar de nieuwe structuur 
in dit najaar voltooid zal kunnen worden. 
Ook de afdelingsraden zijn inmiddels met hun werkzaamheden begon
nen. De daarbij optredende discontinui'teiten waren betrekkelijk ge
ring, omdat in de meeste afdelingen reeds informeel een structuur 
tot ontwikkeling was gekomen, die paste bij de opzet van de W.U.B. 
Een concept-afdelingsreglement is op verzoek van Rector en Asses
soren door het bureau Juridische Zaken ontworpen en als suggestie 
voor een voorlopig te hanteren reglement aan de afdelingen aangebo
den. Belangrijker echter dan deze formele zaken zijn het overleg 
over de vakgroepenstructuur, waarvoorde W.U.B. een ruime marge 
voor eigen opzet laat, en het gesprek over de totstandkoming van de 
in de nieuwe structuur noodzakelijke overleg- en adviesorganen voor 
de programma' s van onderwij s en onderzoek. Wat betreft de vak
groepen mag worden opgemerkt, dat de technische hogescholen in 
vele afdelingen beschikken over een aan de ervaring getoetst uitgangs
punt in de bestaande gtoepenstructuur. -

Hoe zal de toekomst van de hogeschool zijn? De vele onzekerheden 
die ik in het voorgaande heh aangeduid, bemoeilijken het vooruitzien 
dat nodig is om te kunnen sturen en besturen. De studentenprognoses 
die gedurende de laatste j aren voor onze T.H. met opmerke lijke nauw
keurigheid konden worden gemaakt, verliezen gedeeltelijk hun basis 
omdat de gevolgen van de herstructurering van het wetenschappelijk 
onderwijs en de integratie hiervan met het hoger beroepsonderwijs 
niet te overzien zijn. De belangrijke wijzigingen in de onderwijs
dichtheid, waarop gerekend moet worden, hoewel er kwantitatief nog 
niets van te zeggen valt, zullen nopen tot grote veranderingen in de 
onderwijspraktijk: de toepassing van audio-visuele media, de uni
formering van onderwijsprogramma's, de vorming van grotere groe
pen die gelijktijdig in het onderwijsproces betrokken zijn. 
Ondanks deze omstandigheden die het zicht op lange termijn verduis
teren, zal de hogeschool toch voortdurend moeten blijven onderzoeken 
welke nieuwe programma' s voor onderwijs en onderzoek in, tussen 
of naast de bestaande afdelingen tot ontwikkeling moeten worden ge
bracht. Van groot belang voor alle afdelingen is het grensgebied tus
sen de biowetenschappen en de techniek, waar vele vraagstukken tot 
een oplossing moeten worden gebracht om onze gezondheid, ons 

21 



milieu, kortom om ons bestaan in de toekomst te verzekeren. 
In november jl. heeft de T.H. aan de minister van Onderwijs en We
tenschappen een plan voorgelegd voor de oprichting van een Stichting 
Centrum voor Biotechniek. Dit centrum zal verschillende para
uni versitaire instituten omvatten, waaronder het reeds bestaande 
Instituut voor Perceptieonderzoek en een medisch-technisch instituut. 
De minister heeft het belang van de verdere ontwikkeling van onder
wij s en onderzoekop biotechnisch gebied beaamd, welke ontwikkeling 
niet alleen in Eindhoven, maar ook in de andere technische hoge
scholen terecht wordt nagestreefd. Tot concrete beleidsuitspraken is 
het echter nog niet gekomen. 

Een antler voorbeeld van een vakgebied waar vele afdelingen activi
teiten ontplooien en waar een bundeling gewenst is, is het terrein van 
de verkeerskunde, waar talrijke problemen van wiskundige, werktuig
kundige, stedebouwkundige en elektrotechnische aard om een oplos
sing vragen naast al datgene wat in het Instituut voor Perceptieonder
zoek ten behoeve van de verkeerskunde wordt en kan worden gedaan. 
Het vraagstuk van eventuele nieuwe afdelingen komt behalve in de 
eigen kring van de hogeschool tevens aan de orde binnen het samen
werkingsorgaan van de Katholieke Hogeschool Tilburg en onze hoge
school. De minister heeft ermee ingestemd dat dit samenwerkings
orgaan zal beschikken over een bureau met enkele functionarissen die 
het noodzakelijke ondersteunende werk kunnen verrichten om be
staande en nieuwe mogelijkheden van samenwerking te exploreren. 
Voor de T.H.E. is het daarmee opnieuw actueel een standpunt te be
palen tegenover de vraag of en hoe doctorale studierichtingen in de 
wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie in het thans bestaande 
patroon kunnen worden ingeweven of daaraan aangebreid kunnen wor
den. 
Een bijzonder facet van de integratie van het hoger beroepsonderwijs 
met het wetenschappelijk onderwijs vormen de leraarsopleidingen. 
Op verschillende plaatsen in ons land zijn thans experimentele dag
opleidingen gestart voor de opleidingen van leraren met 3de- en 2de
graads bevoegdheden. Behalve naar samenhang tussen de opleidings
programma's voor3de-, 2de-en lste-graadwordt ookgestreefd naar 
integratie van de opleidingen voor leraren in de algemeen vormende 
vakken met die voor de beroepsgerichte vakken. Voor onze hogeschool, 
waarin een relatief sterk toenemend aantal afgestudeerden de lste-
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graads bevoegdheid verwerft, betekent dit minstens een raakvlak met 
de opleidingen voor leraren met 2de- en 3de-graads bevoegdheden in 
de wiskunde, natuurkunde en scheikunde en met de opleidingen voor 
leraren in de technische disciplines die aan de T .H. aanwezig zijn. 
De toe stemming om de experimentele dagopleidingen voor 3d~- en 2de
graads leraren in te richten is door de minister gebonden aan de 
voorwaarde, dat een overeenkomst van samenwerking tot stand wordt 
gebracht tussen het betreffende opleidingsinstituut en een of meer 
instellingen van wetenschappelijk onderwijs. Wat betreft de opleiding 
in de exacte vakken is daaraan de richtlijn toegevoegd, dat deze "in 
verband met de benodigde laboratoria uitsluitend gegeven zal worden 
daar, waar deze reeds aanwezig zijn". Hiermee is globaal de achter
grond geschetst van de totstandkoming van een overeenkomst tussen 
de Katholieke Leergangen, de Katholieke Hogeschool Tilburg, de 
Katholieke Universiteit Nijmegen en de Technische Hogeschool Eind
hoven, op grond waarvan onze hogeschool verantwoordelijkheden 
heeft aanvaard in verband met de opleidingen in wiskunde, natuur
kunde en scheikunde. Het Moller-lnstituut, dat door de Katholieke 
Leergangen is opgericht als het "huis" voor de dagopleidingen, zal 
vestigingen hebben in Tilburg en Eindhoven. De T .H. Eindhoven ziet 
deze overeenkomst als de eerste fase van een ontwikkeling die zou 
moeten leiden tot een nieuw instituut voor de opleiding van leraren, 
waarin een verdere integratie van de opleidingsprogramma' s voor 
leraren met de verschillende graden van bevoegdheid mogelijk wordt 
en waarbij tevens de relatie van de algemeen vormende en de be
roepsgerichte vakken kan worden uitgewerkt. Voor dit laatste punt 
is het essentieel dat ook het Nederlands Genootschap in de samen
werking wordt betrokken. 

SLOTWOORD 

lk kom tot het einde van mijn toespraak, de laatste in de reeks die ik 
als rector magnificus heb mogen houden v66r ik in november het 
rectoraat overdraag aan mijn opvolger. Het is vandaag tevens de 
laatste maal dat de opening van het academisch jaar plaatsvindt. con
form het bepaalde in art. 44 van het nu bijna verouderde bestuurs
reglement voor onze hogeschool, dat de rector voorschrijft bij de 
aanvang van het studiejaar in het openbaar een rede uit te spreken. 
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V66r de opening van het volgend academisch jaar zal een nieuw be-• 
stuursreglement tot stand moeten komen, waarin vele zaken - veel 
belangrijker dan de vorm van de opening van het studiej aar - opnieuw 
zullen moeten worden geregeld. Het zal vooral gaan om de weerslag 
van de bezuiniging of de nadere uitwerking van de bestuurlijke ver
houdingen, die de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de kwali
teit van de hogeschool als werkgemeenschap zoveel mogelijk zullen 
moeten bevorderen. 

Wij zullen er goed aan doen om te blijven realiseren, dat wetten en 
reglementen geen garantie bieden voor de goede werking van een or
ganisatie. Hun gemeenschappelijke taak, die steeds opnieuw vorm 
moet krijgen tussen de hogeschool en de samenleving, zal alleen uit
gevoerd kunnen worden, als de interne verhoudingen gekenmerkt zijn 
door grote openheid, door een groot onderling vertrouwen en door 
een sterke gelijkgerichte moti vatie. 

Ik dank U voor Uw aandacht. 
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