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UITGANGSPUNTEN VAN HET BELEID INlAKE WETENSCHAPPELIJK 

ONDERlOEK BINNEN DE AFDELING WERKTUIGBOUWKUNDE. 

PTO'lVD 

Een theor i e is a 1 s. een 1 andkaa rt een bewus t ges imp 1 if i ceerde weergave 

van de werkelijkheid: ze is verschil1end naargebruiksdoel en gebruiker 

en verliest haar functie naarmate ze meer details omvat (d. i. meer op 

de werkel ijkheidl ijkt). 

(lie J. Hooft: "De onderzoeker aan de zoom van de praktijk", De 

Ingenieur .2.!., nr. 16 (1979). 
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1. ONDERZOEKKADERS. 

Ve exaete ligging van g~enzen ~~en gebieden ~ alieen van belang voo~ 

~mokkelaaM. 

Indien we ons beperken tot het plaatsen van aksenten en de presieze lig
ling van de grenzen als onbelangrijk terzijde schuiven, kunnen we konsen
trische kaders waarbinnen wetenschappelijke aktiviteiten plaatsvinden als 
voIgt omschrijven: 

- Onder een vakgebied verstaan we het geheel van rond een karakteris
tiek werktuigbouwkundig kernthema geordende kennis, kunde en ervaring 
benevens specifieke methoden en hulpmiddelen, dat zowel kwalitatief 
als kwantitatief in vold0ende mate geexploreerd is om, mede op 
grond van eigen vaktraditie en toepassingssfeer, zinvol te worden 
onderscheiden ten behoeve van voornamelijk organisatie van didaktiek 
en onderzoek. 

- Een onderzoekgebied of onderzoekthema is een benoembaar dee1 van een 
vakgebied waarin onderzoekers aktief zijn met het voortbrengen van 
nieuwe kennis en inzicht en de ordening daarvan. De benoeming c.q. 
benaming kan een richting gevende funktie hebben voor ontwikkelings
tendenzen in het vakgebied.Een aantal karakteristieken die het begrip 
onderzoekthema kenmerken, worden geg(:ven in lIRichtl ijnen met betrek
king tot de opzet en inhoud van het wetenschappel ijk verslag door de 
minister van O. en W., febr. 1979, p.2. 

- Onderzoekprojecten, tens10tte, vormen het binnenste kader waarin 
onderzoekaktiviteiten plaatsvinden. Op grond van een konkrete doel
stelling, die aan het onderzcekgebied moet kunnen worden ontleend, 
zijn onderzoekprojekten in tegenstelling tot onderzoekgebieden in 
tijd en omvang planbaar. 

De reI at i e tussen deze kaders kan ook worden v~'rbee 1 d met het "bospad
model l1

: naast en achter elkaar liggende stapstenen (projekten) vormen, 
indien ze niet te ver van elkaar liggen, een pad (onderzoekgebied) dat 
de verschillende delen van een bos (vakgebied) voor het oog (inzicht) 
ontsluit. 

Om de gedachten nader te bepalen: de werktuigbouwkunde is dus, in de 
bovenomschreven zin, geen vakgebied en kan beter a1s bijv. studierich
ting c.q. wetenschapsgebied worden opgevat. Vakgroepen beheren een of 
meer vakgebieden. Een onderzoekgebied heeft een zodanige omvang dat 
het opbevredigende wijze als special isatiegebied voor een wetenschap
pelijk hoofdmedewerker kan dienen. Ook in de tijd gezien beheert en 
koordineert hij aIle onderzoekaktiviteiten en juist de lijn die hiert 
door ontstaat is karakteristiek voor een onderzoekgebied. Onderzoek
projecten ~ienen, vanuit het onderzoekgebied gezien, een afgerond 
karakter te hebben en zijn groter dan een onderwerp. 
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2. SOORTEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK. 

VOOJL voUecUge manoevJLeelLbaaJthe1d )A het ontbJLeken van een v)Ai-e 

ab.6olute vooltWaMde; elL zi-jn dan aileen nog .6~c.he plLoblemen ••• 

Onder ''wetenschappel ijk onderzoek" verstaat de OZW: systematische 
kreatieve aktiviteiten binnen het kader van onderzoekprojecten, die 
ten doe I hebben uitbreiding van wetenschappelijke en technische 
kennis ten behoeve van derden en het gebruik daarvan voor nieuwe toe
passingen. 

Het wetenschappelijk onderzoek (zie ook p. 150 van de Nota Weten
schapsbeleid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in de zitting 
1974-1975) kan worden ingedeeld in drie soorten: 
- het grondslagenonderzoek dat tot doel heeft via theorievorming 

tot nieuwe resp. verbeterde grondslagen en begrippen in de werk
tuigbouwkunde te komen. (Oit omvat het "fundamenteel" en het 
"toegepast" onderzoek uit de nota Wetenschapsbeleid aangezien het 
in dit verband verminderd van belang is of het onderzoek voora1 
op praktische doelstel1ingen gericht is of niet). 

- het ontwikkelingsonderzoek, dat op basis van of met behulp van 
theorie~n en begrippen c.q. voorstel1ingen uit de grondslagen
wereld tot operationele technisch-wetenschappelijke proposities 
(nieuwe of aanzienlijk verbeterde materialen, instrumenten, produk
ten, processen, systemen of diensten) tracht te komen. 

- het toepassingsonderzoek. waarbij verworven kennis, inzicht en 
ervaring benevens ontwikkel~emethoden etc. rechtstreeks worden 
ingezet ten behoeve van het beantwoorden van moeilijke konkrete 
technologische vragen (geavanceerde dienstverlening). 

De zin van deze indeling berust niet op enige differentiatie in 
waarde maar QP het feit, dat ze een verschiI lende aard, doelstel1ing 
en werkklimaat vertonen en dus ook een verschillende benadering 
vragen in de beleidsfeer. In het ideale geval zouden deze drie 
soorten onderzoek in onderlinge wisselwerking in elk onderzoek
gebied (aile) tot ontplooiing moeten komen, omdat ze essentieel van 
elkaar afhankelijk zijn hoewel veelal in de tijd verschoven. 

De betekenis van de woorden "grondslag" en "begrip" in bovenstaande 
indeling sluit aan bij die zoals gegeven in de "Van Dale ": 
begrip = (objectief) eenheid van denken, denkbeeld, van andere 

voorstellingen genoegzaam onderscheiden, hetzij enkel
voudig of komplex; 
(subjectief) verworven denkbeeld, voorstel1ing, idee, enz. 

grondslag = datgene waarop jets in fig. zin berust, de eenheid waarop 
het stelsel rust ••• , datgene waarmee men begint, enz. 
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3. WELKE VAKGEBIEDEN7 

Indien een v~ ontdekkingen zOU kunnen doen zou z~jn ~te ontdekking 
het beotaan. va.n tttttVt z~jn. PM op de kaJr. va.n de v~boVt zou lUj weten 

ttttt een tttttVtdiVt ~ ••• 

Een land dient in elk vakgebied mensen te hebben die hun yak vernieuwen, 
ontwikkelen, uitbreiden en toepasbaar maken, zich hierbij van interna
tionale referentiekaders bedienen en voorts de verworven kennis, kunde 
en methodieken rechtstreeks uitdragen aan anderen die hiervoor de moti
vatie en geschiktheid bezitten. 

In afgeleide zin geldt dit ook voor de werktuigbouwkundige vakgebieden; 
technische innovatie vindt nu eenmaal plaats op het aanwezige niveau 
van kennis en niet op een niveau dat nog ontwikkeld moet worden. 

Naarmate een land rijker en meer kultuurbewuster is zal het zijn weten
schappelijke'ontwikkeling gemakkelijker van bovengenoemde stelling laten 
uitgaan, d.w.z. de groeiongehinderd door technische, economische en 
politieke restrikties laten plaats vinden. 

Hoewel het initiatief tot het instellen van een nieuw vakgebied uitslui
tend van individuele wetenschapsbeoefenaars kan komen is het onjuist het 
snoeien van vakgebieden van hun te vragen. De kriteria nodig voor afweging 
van het beJang van verschillende vakgebieden komen niet voort uit die 
vakgebieden en de direkte verantwoordelijkheid t.a.v. aIle werktuigbouw
kundige vakgroepen I igt dan ook bij de drie afdelingen werktuigbouwkunde 
samen. 

Hoewel het bovenstaande, ten onrechte, zou kunnen worden uitgelegd als 
een pleidooi voor wildgroei is het niets anders dan een waarschuwing 
tegen het onnodig inperken van toekomstige keuzevrijheid, 66k op het 
politieke vlak, door arbitraire keuzen nu. In dit verband dient genoemd 
te worden dat het onderzoek in sommige vakgebieden aanzlenlijk kapitaal
intensiever kan zijn dan in andere. Het is verleidelijk daar het eerst 
te snoeien omdat er meer te halen valt met minder ,lIdoorhalingen". De 
schade, ook t.a.v. de politieke bewegingsvrijheid van een land wordt 
dan ook maximaal indien diskussies over "zwaartepunten van onderzoek" 
aan een en ander voorbijgaan. Omdat enerzijds aanwijzingen te vinden 
zijn dat gelijke output van werktuigbouwkundige onderzoeksaktiviteiten 
grotere investeringen vereist dan in andere technisch-wetenschappeliJke 
disciplines, anderzijds de werktuigbouwkunde nagenoeg steeds de schake1 
vormt tussen de aktiviteiten van aIle andere technisch-wetenschappelijke 
disciplines en de technisch-ekonomisch hanteerbare realisaties welke er
uit voortkomen, is het duidelijk dat de drie afdelingen werktuigbouw
kunde samen een bijzondere verantwoordelijkheid dragen welke ver uitgaat 
boven die voor eigen interne problematiek. Doelstellingen van overheden 
mogen hierbij slechts als randvoorwaarden dienen. 

Dit alles is des te meer urgent nu, enerzijds, nagenoeg aIle beleidsrap
porten deze samenhangen onopgemerkt laten rusten en, anderzijds, de 
strukturen waarin het desbetreffende beleid voor vele jaren zal worden 
vastgelegd op het punt gerealiseerd te worden. (zie bijv. de Beleidsnota 
Z.W.G. 1979 en weI in ziJn samenhall'g'met "RichtlijRen met betrekldng tot de 
opzet en inhoud van het wetenschappelijk verslag" welke de minister van 
O. en W. in februari 1979 aan de kol1eges van Bestuur van de instel1ingen 
van W.O. deed toekomen). 
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4. WIE VERRICHT ONDERZOEK1 

fen ingeru.euJL ..w nd 20 min een ondf}wn.:t.w,ikke1de wden.6eha.ppeJt a..t6 een 

kon£jn een ondeJton.:t.w,ikkeide ~ ..w. 
De technologisch/wetenschappelijke ontwikkeling van en in de afdeJing 
werktuigbouwkunde is het meest gebaat met het operationeel beginsel dat 
allen die wetenschap zowel willen als kunnen beoefenen (d.w.z. bijdragen 
tot de vernieuwing, ontwikkeling, uitbreiding en het toepasbaar maken 
van het vakgebied van hun keuze binnen de werktuigbouwkunde) in adequate 
(d.i. voldoende, toereikende) mate de gelegenheid krijgen dit dan ook 
te doen en hierbij kunnen rekenen op steun van de afdeling (O.Z.W.). 

Met de formulering van dit uitgangspunt is overigens niet gezegd dat 
het gekozen vakgebied c.q. onderzoekgebied eeuwig en voor altijd hetzelfde 
moet zijn. T.a.v. de mobiliteit van onderzoekers dient men echter terdege 
rekening te houden met het feit dat vakmanschap en onderzoek kunnen doen 
niet dezelfde zaken zijn. Het laatste komt niet automatisch uit eerste 
voort. Desondanks dient de werktuigbouwkundige onderzoeker beide hoedanig
heden te bezitten, zodat het vereiste vakmanschap de beperkende factor 
m.b.t. mobiliteit zal vormen. 

Voorts behoeft het geen betoog dat de kansen op verwerkelijking van het 
boven omschreven uitgangspunt afnemen met het geplande onderzoekpercen
tage van de vakgroepen. 

5. WELKE ZWAARTEPUNTEN VAN ONDERZOEK1 

W-ie .6:tUJten kan ze)li b-ij -iedeJte wind. 

f~n boom d-ie va..U maak:t meeJt lCUAXlaA.. dan du-izend bomen d-ie gtwuen •••• 

Het is duidelijk dat, om verschillende redenen, in het bestek van deze 
nota geen lijnen naar met name genoemde onderzoekgebieden e.d. kunnen 
worden doorgetrokken. Mede gezien de verwarrende hoeveelheid betekenissen 
welke in de literatuur met de term "zwaartepuntsgebiedll worden verbonden 
lijkt het wei zinvol en nodig de kaders waarbinnen desbetreffende dis
kussies binnen de afdeling werktuigbouwkunde mogelijk en nuttig zijn te 
schetsen. 

Teneinde de communicatie over deze aktuele problematiek niet te belasten 
met vermijdbare misverstanden wenst de O.Z.W., evenals Z.W.O. (zie 
Beleidsnota Z.W.O. 1979: "Plaats en Perspectiefll

, p.27) uit te gaan van 
het begrip "zwaartepunt" zoals gedefinieerd in de Memorie van Antwoord 
op de Wet herstruct~rering wetenschappelijk onderwijs (Tweede Kamer, 
zitting 1973-1974; 11281, no. 17 p. 43): 

"een gabied dat door grQte kwaliteit of groot belang een 
extra institutionele financiering ontvangt boven de basis
financiering, en dat maar aan een of hoogstens enkele 
universiteiten of hogescholen wordt beoefend". 
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Hieraan Kunnen we het volgende verbinden: 

- zwaartepuntsdiscussies he~ben (zie ook pt. 1 en 3) uitsluitend betrek
king op onderzoekgebieden en niet op vakgebieden of onderzoekprojecten. 

- hoewel het begrip "zwaartepunt" tot dusver aIleen een operationele rol 
heeft gespeeld binnen de IItweede geldstroomll is het niet uitgesloten 
dat het ook in de eerste geldstroom een rol gaat spelen, dit in verband 
met een mogelijke indeling van de eerste geldstroom in deelstromen. 
Hieruit mogen we voorzichtig concluderen dat een groter aanta1 onder
zoekaktiviteiten dan op heden niet meer in de "basisfinancieringll zal 
kunnen worden ondergebracht en aileen nog gefinancierd zul1en kunnen 
worden als "grote kwaliteit of groot belang" kunnen worden aangetoond. 

- hoewel Z.W.O. haar aktiviteiten, in overeenstemming met de wet, niet 
uitbreidde over IItoegepast l3-gebied" zijn er concrete aanwijzingen dat 
deze situatie in de toekomst anders zou kunnen komen te liggen. Ook los 
hiervan gezien is het nuttig na te gaan welke 1nzichten Z.W.O. t.a.v. 
zwaartepuntssubsidies en het meten van kwaliteit, belang en onderzoek
rendement heeft ontwikkeld. 

(zie pt. 4e van de beleidsnota Z.W.O. 1979: liZ. W.O. zal bij
dragen aan de ontwikkeling van een methode voor bepaling van 
het rendement, ook van het eerste-geldstroomonderzoek") 

Hoewel het niet zinvol en daarom ook niet aannemelijk is dat de overheid 
naar een stelsel van geisoleerde 10kale grootheden toe wil is het ander
zijds wei zo dat wat aan de ene T.H. wordt uitgebouwd niet meer op een 
andere kan worden ontwikkeld. Een en ander overziende komen we tot de 
slotsom dat het aanbevelenswaardig is naar onderzoekzwaartepunten voor 
de toekomst te gaan zoeken in de afdeling werktuigbouwkunde en we1 in 
die vakgebieden waarmee we hier de werktuigbouwkunde bij voorkeur pro
fessioneel willen demonstreren. Een dergelijk zwaartepuntenbeleid van 
de afdeling lijkt echter in de huidige situatie aileen nog zin te hebben 
als het soepel wordt ingepast in de extern gestelde kaders. 

Het wetenschapsbeleid wordt dan voor een groot dee] tot de optelsom van 
het onderzoekzwaartepuntenbeleid en het beleid t.a.v. de "centers of 
excellence ll die een aparte bestaansrechtvaardiging hebben. 

Hoewel onderzoekaktiviteiten welke rechtstreeks aansluiten bij de fun
damenteil van het zich ontwikkelende, maar gevestigde onderwijs, eigenl ijk 
niet bij zwaartepuntsdiscussies betrokken behoten te worden, kunnen ze 
niet anders dan de voedingsbodem vormen voor aile andere onderzoek
aktiviteiten en dus ook voor die welke aan de eisen voor zwaartepunts
subsidies voldoen. Het lijkt dan ook onontkoombaar dat er een princi
pieel dokument wordt opgesteld door de afdeling waarin een koers wordt 
vastgelegd die een onderzoekkant en een onderwijskant in onderlinge 
samenhang omvat. De veronderstell ing dat zwaartepunten voora1 aan het 
nakandidaatsonderwijs gerelateerd z~llen zijn ligt voor de hand. Het 
ligt evenzeer voor de hand dat de discussies rond het "onderzoekthema" 
niet zeer gemakkelijk tot een consensus zullen leiden. lets verdelen 
houdt altijd in dat je bepaalde eigenschappen ervan verbetert, vernieuwt, 
ontwikkelt enz. maar daarvoor andere onherroepelijk moet verwaarlozen. 
Aileen al de schaarste aan middelen in brede zin dwingt tot afweging en 
keuze van prioriteiten (bijv. t.a.v. de soorten onderzoek of bepaalde 
aspekten van het onderwijs).Hoewel "verlegenheidsprioriteiten" nooit 
geheel vermeden kunnen worden, is het een taak van de O.Z.W. ervoor te 
waken dat sekundaire motieven niet de overhand krijgen in de afweging. 
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6. WAAR HET ONDERZOEK STIMULEREN? 

Hoewel een kan u,.U aaJ1..de io gemaalU:, io haaJ1.. /AXl.aJ1..de gelegen in t.OO.t eJ[. 

Met io. 

We mogen er veilig van uitgaan dat aIle leden van de afdeling werktuig
bouwkunde de ambitie bezitten het bestaan van wetenschappelijk onder
zoek en hun eigen rol daarin naar buiten, d.w.z. naar industrie, congres
sen enz., te rechtvaardigen en voorts hun onderwijs voortdurend te ver
nieuwen en te voeden vanuit het eigen onderzoek en het mede daardoor 
toegankelijke onderzoek van anderen. Het is echter eveneens evident dat 
de goede wil aIleen niet voldoende is. 

Onderzoekaktiviteiten welke werkelijk, d.w.z. anders dan formeel, het 
predikaat IItechnisch-wetenschappelijk" kunnen voeren vooronderstellen 
ook de aanwezigheid van: 

a) een goed inzicht in de internationale stand van zaken in het 
vakgebied, 

b) een goed inzicht in de problemen van de internationale industrie 
welke zich in het vakgebied beweegt, 

c) een goed onderzoekklimaat, 
d) voldoende personele middelen in kwalitatief opzicht, 
e) voldoende personele middelen in kwantitatief opzicht, 
f) voldoende materiele middelen, 
g) goodwill, welke in de toekomst een steeds grotere rol zal gaan 

spelen bij het aantrekken van onderzoekers en onderzoekopdrach
ten resp. de daarvoor benodigde financiele middelen. 

Voor een gezonde en vruchtbare gang van zaken bij het bedrijven van 
technische wetenschap binnen de afdeling is het noodzakelijk dat "mutual 
admiration ll en "eenoog"-verhoudingen binnen aanvaardbare grenzen bl ijven. 
Uitgaande van het principe "goed voorbeeld doet volgen ll en van de erken
ning dat kwaliteit niet per dekreet kan worden ingesteld moeten we 
concluderen dat pt. 4 in bovenstaande opsomming een niet te onderschatten 
centrale positie inneemt. Het voorbijgaan hieraan maakt elke discussie 
over de stl"ategie van onderzoekbeleid automatisch tot een schimmenspel. 

Oat de O.Z.W. met deze mening niet aIleen staat blijkt bijv. uit de 
reeds eerder aangehaalde beleidsnota, waarin we kunnen lezen:"kroondo
centenbeleid biedt dus een mogelijkheid tot vertaling van wetenschaps
beleid in onderzoekbeleid" (p. 28) en: "het enig werkelijke criterium 
voor besturing van de wetenschap is kwaliteit. Stuurpogingen die berus
ten op vergroten van de omvang van middelmatig werk bieden geen uitzicht" 
(p. 42) enz. 

Een tweede conclusie kan zlJn de noodzaak van een goede wetenschappelijke 
communicatie binnen de afdeling. Een voorbeeld kan men:immers aIleen 
volgen als men er kennis van neemt. Het is evident dat kolloquia tot dit 
doe1 weI nuttig maar niet voldoende zijn. Althans niet in de vorm van 
een one-man show. De eerste verantwoordel ijkheid voor de kwaliteit van 
de communicatie 1 igt overig€,ns bij de spreker:"Vele publ ikaties worden 
geschreven vanuit de wens te tonen hoe knap men is i.p.v. hoe eenvoudig 
het onderwerp nadat men er zeer goed over heeft nagedachtll. 

Beschouwen we bovenstaande opsomming van Ilnoodzakel ijke voorwaarden ll om 
tot goed onderzoek te komen nog eens aandachtig, dan kunnen we vaststellen 
dat de punten a, b, c, en 9 zoal niet geheel dan toch voor een belangrijk 
dee1 in het ver1engde van pt. d liggen. 
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T.a.v. de punten e en f kan het volgende worden opgemerkt. In de hui
dige, met het oog op middelen, uitermate statische en soms zelfs 
degressieve situatie komt het er vooral op aan dat de structuur waarin 
deze middelen kunnen fl.Jnktioneren onderwerp van wijs beleid dient te 
zijn. Ook als we het gestelde onder 4 onverkort handhaven blijft het 
een noodzakelijke voorwaarde voor het lIuitkristalliseren" van een goede 
struktuur (en voor elke vorm van wetenschapsbeleid) dat er kernen aan
wezig zijn met waardevolle tradities en goede onderzoekers binnen de 
afdeling (maar met verankering naar buiten, ook internationaal) waar-
aan eenieder - bewust of onbewust - de kwal iteit van zijn eigen doel
stellingen, inspanningen en resultaten kan afmeten. De zorg waarmee 
onderzoekkernen in deze zin, als referentiegebieden, verdeeld zijn over 
en in stand gehouden worden in de afdeling en haar vakgebieden, maar ook 
opgeheven als zij de duur van hun nuttigheid dreigen te overleven, 
bepaalt essentieel de mate waarin aIle overige (secundaire) be1eids
doelen (ook in het onderwijs, IIEinheit von Forschung und Lehre ll

) operatio
nee1 gemaakt kunnen worden en eventueel overig€: zwaartepunten kwal ita
tief zinvolen realistisch kunnen worden gekozen. 

Tenslotte, en wellicht ten overvloede, nog de volgende opmerking. Men 
kan een vakgebied op verschillende manieren beheersen. lemand die een 
grote kennis heeft van en ervaring heeft in een vakgebied, d.w.z. 
bedreven is in het toepassen, kombineren en interpreteren van beschik
bare kenniselementen uit een vakgebied kunnen we met recht een vakdes
kundige noemen. Zo iemand zal uitstekend in staat zijn, vooral als hij nog 
over wat additionele rethorische en didaktische gaven beschikt, om 
uitstekend onderwijs te verzorgen. Hoewel deze kwal ifikatie een onder
zoeker bepaald niet zal misstaan dient met name de wetenschappel ijk 
onderzoeker vooral nog een aantal andere hoedanigheden te bezitten: 
kritisch onafhankel ijk denkvermogen dat in staat is eigen vooroordelen 
te herkennen en te elimineren, kreatief denkvermogen, een groot vertrou
wen in eigen denkresultaten, behendigheid in het realiseren van experi
mentele meetsituaties, een al dan niet bewuste kennis van wetenschaps
filosofische problemen m.b.t. ei~en aan een onderzoek te stellen, 
leidinggevende en communicatieve capaciteiten enz. Hoewel hier uit
drukkelijk niet wordt gesteld dat de onderzoeker de enige is met deze 
eigenschappen, is het duidelijk dat een vakdeskundige niet automatisch 
een goed onderzoeker hoeft te zijn. Zelfs niet als hij ook in het 
onderwijs zijn sporen heeft verdiend. Het is helaas niet overbodig 
erop te wijzen dat wijs onderzoekbeleid zich vrij dient te maken van 
ingewortelde gewoonten en tradities welke mogel ijk weI tot optimaal 
onderwijs kunnen leiden maar niet tot een goed onderzoekkl imaat. 
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7. WELKE CONCRETE ZORG VOOR HET ONOERZOEK? 

Iemand die. .ide.a.f.e.n n.a.6bLe.e.6.t L6 e.ve.mrr.in e.e.n tdopL6t a...f..6 de. ze.eman, 

die. met be.hutp van de. pool¢t~ zijn ko~ be.paa.f.t, daanom e.e.n poot

Jtuzi9~ L6. 

Het I ijdt geen twijfel dat het onderzoek in de afdeling het meest 
gebaat is bij leen groeiend besef (bij iedereen die wetenschappelijk of 
beleidstechnisch, formeel of informeel, bewust of onbewust, direct of 
indirect, extern of intern invloed kan uitoefenen op een van de onder 
6 opgesomde voorwaarden) dat een verdere degeneratie tot een in de 
ogen v.n buitenstaanders overgesubsidieerde H.T.S. uitsluitend kan 
worden gestopt door het bedrijven van wetenschap effectief tot hoogste 
prioriteit te maken. 

Het is duidelijk dat de broodnocige nieuwe aanpak uitdrukkelijk een open, 
welwillende en vooral belangstellende houding van de afdel ingsgemeen
schap vraagt t.o.v. het onderzoek in het algemeen en de referentiege
bleden in het bijzonder,. Oat dit impliceert dat de afdeling zal moeten 
zoeken naar wegen om het rendement van wetenschappelijke aktiviteiten 
te kunnen onderscheiden zal door geen enkele echte onderzoeker worden 
uitgelegd als blijk van wantrouwen. Integendeel, hij zal dit interpre
teren als een bliJk van echte belangstelling die niet voldoende wordt 
bevredigd door vaagheden en vrijblijvende dooddoeners, 

Hoewel niet ontkend wordt dat getallen-overzichten soms waardevolle 
gegevens voor beleid bevatten. wordt het bovenstaapde hopelijk niet 
geinterpreteerd als een pleidooi voor een beleid dat uit rekensommetjes 
en tabellen bestaat. Niet voor niets wordt in de Z.W.O.-nota (op p. 43) 
gesteld dat IIde rendementsmeting aIleen door ervaren onderzoekers kan 
worden verricht. Anders zou men vervallen in een louter administratieve 
procedure waarin lippendienst bewijzende onderzoekers kans zouden zien 
middelmatige projecten de schijn van kwaliteit te geven. 1I 

Getallen horen nu eenmaal thuis binnen de grenzen van het kwantitatieve 
terwijl de onderhevige problematiek behoort tot de wereld van intensi
teiten en kwaliteiten. Oat deze niet in getallen kan worden beschreven 
houdt verband met het moeilijk grijpbare karakter van de onderzoekpro
blematiek. 

Het is veelzeggend dat juist een professionele organisatie met een 
ervaring van 30 jaar als Z.W.O. stelt dat juist de "invisible collegell 

-

gegevens de beste maat van kwaliteit van onderzoekgroepen is (p. 43 van 
de Beleidsnota Z.W.O. 1979). Uitgaande van de algemene definitie 
'~etenschappelijke output is het geheel v~n uit het onderzoek voort
vloeiende wetenschappelijke kennis die wordt gepresenteerd in zodanige 
vorm dat zij voor derden beschikbaar is" worden bij de beoordel ing van 
de productiviteit van een onderzoekeenheid ook gegevens betrokken 
betreffende haar status in het lIinvisible cOITegell zoals aanhalingen 
van haar werk, ontvang£:n uitnodigen voor spreekbeurten en bijdragen 
aan boeken en tiJdschriften, onvangen subsidies, toeloop van gast-
onderzoekers enz. enz. . 
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Ook los van het bovenstaande zal hE:t voor iedereen voor de hand liggen 
het regelmatig plaatsvinden in of opbrengen door vakgebieden van weten
schappelijke manifestaties te zien als een belangrijk herkenningsteken 
van referentiegebieden van het onderzoek binnen de afdeling. Oeze 
manifestaties tonen namelijk de aanwezigheid van hoedanigheden welke 
ertoe vereist zijn: wetenschappelijke productiviteit en niveau, erkenning 
in de desbetreffende kring van (binnen- en buitenlandse) vakgenoten, 
ervaring enz. maar ook: zelfvertrouwen, spreekvaardigheid, talenkennis 
en de vele andere hoedanighedEm welke wetenschappelijke conmunicatie 
mogeJijk en vruchtbaar maken. 

Ook al zullen "rekensonmetjes" slecht een beperkte rol kunnen spelen in 
de structuur van een onderzoekbeleid, ankerpunten van andere maar niet 
minder concrete aard lijken dus ruimschoots aanwezig. 

Ook al ligt hier slechts een deel van de totale beleidsproblematiek 
t.a.v. technisch-wetenschappelijk onderzoek, toch mag deze verhandeling 
niet eindigen alvorens een aantal concrete problemen op het kwantita
tieve vlak zijn genoemd: 

- het ontbreken van sociale en finaciele bestaansmogelijkheden voor 
promovendi en andere onderzoekers welke in tijdelijke dienst zijn, 
en vooral ook ontbrekende flexibiliteit van desbetreffende regelingen 
maakt te vaak zinvol onderzoek onmogel ijk of zorgt voor een voortijdig 
einde. Vooral het laatste is erg zuur omdat dan a.h.w. '.'de oogst niet 
meer binnengehaald kan worden". 

- het is niet langer acceptabel dat slechts een beperkt aantal wetenschap
pelijke taken een formeel recht op "manjaren" met zich meebrengen. 
Oit weegt des te zwaarder omdat het selectiekriterium van deze taken 
niet op beleidsprioriteiten maar slechts op toeval1 ige rekenmogel ijk
heden berust. Het is dringend gewenst dat de zuigende en scheeftrekken
de werking van dit systeem met voortvarendheid wordt aangepakt. 
Een aantal mogelijkheden voor formele erkenning van onderzoekgebie
den in het kwantitatieve vlak zijn zeer weI mogelijk. Men zou o.a. 
kunnen denken aan: 

0,3 manjaar/jaar/promovendus voor een promotor 
0,2 manjaar/jaar/promovendus voor een co-promotor 
0,1 manjaar/promovendus voor commissieleden 
0,2 manjaar voor het voorbereiden van een publ icatie of gelijkwaardige 

lezing (dit uitsluitend voor redaktionele activiteiten) 
x manjaar overeenkomstig overeengekomen cijfers in onderzoek

contracten enz. 
x manjaar/jaar/onderzoekproject (in overleg met afdelingsbestuur 

en in overeenstenming met onderzoekbeleid ' ) 
0,05 manjaar voor voorbereiding van voorzitterschap van conferenties, 

papersessions etc. 
x manjaar/contract voor aquisitiedoeleinden 
x manjaar externe functies in allerlei onderzoekoverleg ( in overeen

stemming met afdel ingsbestuur) als consequentie van lidmaat
schappen, enz. 

Het is zonder meer duidelijk dat deze lijst nog kan worden uitgebreid 
met vele andere activiteiten zoals het organiseren van symposia, het 
oprichten van werkgroepen enz. Men kan voorts denken aan een overall 
toes lag van 50% voor buitenlandse activiteiten. 
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Er wordt echter nogmaals op gewezep, dat men er zich hierbij steeds 
van bewust moet bl ijven dat de essentieel vereiste adequate kwal iteit 
van deze manjaren niet door rekensommetjes noch door andere formele 
aanpak kan worden gedekt (IiQualitat ist kein Zufall") en ook niet per 
dekreet ingesteld. WeI is deze specifieke kwal iteit van minstens even 
groot belang als die voor het onderwijs hoewel ze niet noodzakelijker
wijs daarmee samenhangt. 
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Uit: TH-berichten 22e jaargang - 21 september 1979. 

Geen RWO 

Nieuwe opzet universitair onderzoek 
Er moet &en landelijke taakverdeling tussen de universiteiten komen en er 
moeten zwaartepunten in de venchillende tekken van onderzoek worden Mn
gewezen. Behalve het aenwijzen van zWiartepunten moeten er vierjarenplan
nen worden opgeste'd. waarbij de secties van de Academische Read &en 
belangrijke ro. zullen spelan. 

Van de redacti. 

Deze maatregelen voor een nieuwe 
opzet en sturing van het weten
schappelijk onderzoek aan universi
teiten en hogescholen zullen te 
lezen zijn in de binnenkort te 
verschijnen Beleidsnota Universitair 
Onderzoek (BUOZ), zo weet -
ahllleer het Amsterdamse Universi
teitsblad Folia Civitatis voortijdig te 
melden. De nota zou de ministerraad 
al gepasseerd zijn en nog v66r eind 
september aan de kamer worden 
aangeboden. 
De nieuwe opzet, die aansluit bij de 

tweefasenstructuur. zal ook van 
belang zijn bij het nemen van besHs
singen over het te voeren leerstoelen
beleid, de vestiging van postdoctorale 
opleidingen en de vaststelling van 
het aantal plaatsen voor assistant
onderzoekers. 

Geldstroom 
Van de zogeheten 'eerste geldstroom' 
zal een groot deel bestemd worden 
om de in de disciplineplannen voor
gestelde taakverdeling te realiseren. 
ZWO zal worden orngezet in een 
Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek. het-

Uit: E~ndhovens Dagblad 9 oktober 1979. 

geen een taakverbreding zal inhou
den. Om die te realiseren zullen 
extra financiele middelen worden 
toegekend. Bovendien zullen de 
secties van de AR over leg met de 
nieuwe organisatie moeten plegen 
over de besteding van de eerste
geldstroomgelden. 
De plannen om tot een Raad voor 
het Wetenschappelijk Onderzoek 
(RWO) te komen, in plaats van 
ZWO. zijn verlaten. De realisering 
van een zwaartepuntenbeleid in het 
universitair onderzoek zal worden 
toevertrouwd aan de seedes van de 
Academische Raad. Voor de nieuwe 
beheersorganisatie van de tweede 
geldstroom is vooral een taak wag
gelegd in het voeren van een actief 
beleid tot stimulering van de weten
schapsbeoefening, aldus de BUOZ 
van de ministers Pais en Van Trier. 


