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Salutem
Prof. ~r. W.G. Keeris

In dit SerVicE_lustrumjaar zal voor bet eerst onze vastgoedbeheer alumni-vereniging
naar buiten treden. Alleen al uit bet nemen van het initiatief spreektwaardering voor
een goede studententijd en de behoefte de banden periodiek weer eens aan te halen.
Met zeker is of hieruit 00k een bepaalde mate van waardering spreekt voor de
opleiding, wat overigens wel van belang is. Maar voor mu persoonlijk - en
waarschijnlijk 00k voor mijn collega’s is bet niet zodanig dat ik daarvoor het advies
uit bet Perzische gezegde op zou volgen: “Wanneer je wilt dat men je op waarde
schat, ga dan dood of op reis”.

Die waardering hebben wij nodig als indicator voor de geleverde kwaliteit. Geplaatst
in een historisch perspectief hebben de universiteiten te lijden onder een gebrek aan
maatschappelijke waardering. Hierop moeten zuj zich, en dus wij ons, beraden.
Onderwujs is de core-business, naasten ondersteund door onderzoek, maarwel in
deze volgorde. F’Jiet zozeer aan bet aantal afgestudeerden, maar aan de kwaliteit van
deze personen, als academicus en professional, ontlenen wij dan 00k ons
bestaansrecht. De alumni vormen derhalve de belangrijkste legitimatie voor de
Ieerstoel.

Bij de kwaliteit spelen persoonlilke en vakinhoudelijke aspecten een rot. Al vakerzei
ik dat, naar mijn mening, studenten in deze levensfase eerst moeten Ieren echt te
leven en zo een vollediger mens te worden. Onder meer door de sociale vaardig
heden verder te ontwikkelen, waarbij bet benutten van de kleine uurtjes zonder meer
gezien kan worden als productiviteitsverbetering. Dat kan natuurlijk 00k via de
sport. Aan deze activiteiten wordt met name de waardering voor de studententijd
verbonden. Daar hebben wij invloed op via de inspanningen gericht op de sfeer en
de intellectuele vorming: bet ontwikkelen van bet analytiscb denkvermogen en
uitdrukkingsvaardigbeid, bet bijbrengen van inzicbt in de cultuur-bistoriscbe context,
bet prikkelen van de nieuwsgierigbeid en de daaruit voortvloeiende ontwerp- en
oplossingsgerichtheid. Maar dat zal door de individuele student niet zo nadrukkelijk
worden ervaren. In ieder geval niet genoeg wanneer bet gaat om waardering als
validering van de leerstoel. Die moet toch vooral komen uit de professionele
ontwikkeling van de studenten.

Onze meerwaarde moet nu blijken uit bet bereikte academische niveau. Dat houdt in
bet vermogen om bet eigen vakgebied in een brederverband te zien. Van oudsher
werd voor de academische vorming bet trechtermodel gehanteerd: van een bredere
oriëntatie naar een specialisatie op een vakgebied. Deze brede vorming staat nu
zwaar onder druk. Terwijl bet vakgebied zich in hoog tempo verder ontwikkelt, staat
een vast, te gering aantal studielasturen ter beschikking. Daarbij is tevens sprake van
een sterk toenemende concentratie op specialistische deelterreinen, waarvoor
voorkennis uit andere vakgebieden steeds meer tot de noodzakelijkheden behoren.
Dit is nietvreemd want vastgoedbeheer is bij uitstek een multidisciplinairvakgebied.
Het is een illusie als gedacht wordt dat de noodzakelijke verbreding te combineren
zou zijn met de vakinhoudelijke verdieping.

Willem Keeris
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