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Wie onderstaand relaas over de geschiedenis van de faculteit leest 

kan zich een beeld vormen van de lange zwerftocht die geleid heeft 

tot het vinden van een eigen identiteit. In 25 jaar- naar universitaire 

maatstaven een korte periode- is de faculteit een factor geworden 

die meetelt in bouwkundig Nederland en daarbuiten. De motor voor 

deze ontwikkeling wordt ,gevonden in de pluriformiteit en de dyna

miek van het vak zelf. 

Het bestuur van de faculteit is Prof. Kamerling bijzonder erkentelijk 

voor de wijze waarop hij deze dynamiek in beeld heeft gebracht: de 

voortdurende strijd tussen vooruitstrevende en behoudende krach

ten, esthetische dan wel technische accenten, zal ook voor de toe-

komst het beeld van de faculteit bepalen . Hij heeft dat gedaan van

uit zijn eigen optiek als oud-hoogleraar Konstruktief ontwerpen, 

maar ook als een van de eerste decanen met een brede visie op de 

gehele breedte van de faculteit. Deze persoonlijke en eerlijke bena

dering, waarbij de ontwikkeling van de faculteit vooral van binnen

u it beschreven wordt, zal voor velen binnen de faculteit een 

moment van erkenning opleveren en voor velen daarbuiten wellicht 

een moment van verwondering. 

Prof.dr.ir. M.F.Th. Bax 
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Op initiatief van prof. F. Schurer is ter gelegenheid van het 35-jarige 

bestaan van de Technische Universiteit Eindhoven in 1991 een 

gedenkboek samengesteld, omdat, het nu nog geschreven kan wor

den door 'ooggetuigen' van een toentertijd in Nederland unieke 

onderneming : 'de stichting van een instelling voor wetenschappelijk 

onderwijs en onderzoek als een groot geheel en wel in minimale 

tijd'. Mutatis mutandis geldt dit ook voor de faculteit Bouwkunde, 

die in 1967 werd ingesteld. 

De geschiedenis van de faculteit omvat de bouwkunde bijdrage aan 

dit 'Gedenkboek TUE', enigszins aangepast o.a. om zelfstandig te 

kunnen worden gelezen. 

Bij de totstandkoming van de bouwkundebijdrage hebben enkele 

tientallen mensen informatie e.d. ingebracht, waarvoor mijn harte-

lijke dank. Gezien de zeer beperkte ruimte die in het gedenkboek 

voor de faculteitsbijdragen was gereserveerd, ondanks dat ik deze 

beperkte ruimte ruimschoots heb overschreden, kon zeer tot mijn 

spijt, van de overvloedig beschikbare gegevens maar een zeer 

beperkt gebruik gemaakt worden. 

Hoewel het verhaal zoveel mogelijk gebaseerd is op geschreven 

bronnen, zoals notulen, brieven, notities, jaarverslagen en niet in 

het minst de Mededelingen Bouwkunde, enz., waren de mondelinge 

bijdragen van wezenlijk belang. 

z 
w 

0 
I 
0 
z 
w 
w 
0 
z 
:::J 

"' :s: 
:::J 
0 
"" 
'.;';' 
~. 
V) 

N 

13 





Volgens mondelinge overlevering is het idee om een Afdeling 

Bouwkunde op te richten in het begin van de jaren zestig ontstaan 

uit onvrede met de technische kwaliteit van de gerealiseerde 

TH-gebouwen, in het bijzonder ten aanzien van de binnenhuis-kwa

liteit. Maar het idee kan ook zijn voortgekomen uit de wens een bij

drage te leveren aan de oplossing van de toen heersende woning

nood. De eer van het initiatief komt waarschijnlijk toe aan de 

gemeente Eindhoven. 

In een brief van 18 februari 1961 van B en W van Eindhoven aan het 

College van Curatoren staat: "Wij zouden het op prijs stellen indien 

binnen een afzienbare tijd aan de THE een bouwkundige opleiding 

zou worden ingesteld" . Welke rol de personele unie tussen de THE 

en de gemeente in de persoon van ir. H.B.J. Witte, president curator 

en burgemeester, hierbij gespeeld heeft laat zich slechts raden. 

De TH reageert positief. Een studiecommissie bestaande uit de 

heren prof.dr.ir. W.L.H. Schmid en prof.ir. J. van Vollenhoven van de 

Afdeling Werktuigbouwkunde wordt ingesteld, die reeds op 12 

oktober met een rapport komt. Hierin stellen zij: "In het kader van 

de ontwikkeling van de THE is er plaats voor een bouwkundige 

opleiding voornamelijk gericht op grotere "droge" utilitaire werken. 

Met name: grote hallen, hangars, sportfondsenbaden, stationsge

bouwen, fabrieken, grote warenhuizen, en ook industrieel geprodu

ceerde woningen en flatgebouwen. Kenmerkend voor alle hierbo

vengenoemde gebouwen is, dat bij het ontwerp reeds terdege reke

ning moet worden gehouden met een uitgebreid programma van 

technische eisen, en met (evt. industrieel-) produktie- technische 

aspecten. Steeds verder immers gaan de eisen betreffende: stofvrij

heid, verwarming en ventilatie, lawaaibestrijding, verlichting enz., 

vooral ook om de mens in een waardiger omgeving te plaatsen". 

Aan de commissie wordt prof.dr.ir. F.Ph.A. Tellegen, hoogleraar 
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wijsbegeerte aan de Afdeling Algemene Wetenschappen toege

voegd, o.a. bekend door publikaties over "wonen". Na overleg met 

het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen wordt ervan afge

zien in het Academisch Statuut voor deze nieuwe afdeling een 

aparte paragraaf op te nemen, want dit zou een wetswijziging 

betekenen die vier a vijf jaar vergt. Zo begint een lijdensweg die 

zes jaar in beslag zal nemen, maar die uiteindelijk niet in het minst 

door de vasthoudendheid en doorzettingsvermogen van de toen

malige rector magnificus prof. dr. K. Posthumus toch met succes zal 

worden beeindigd. 

De TH wil nu een uitgebreide voorbereidingscommissie instellen 

met deskundigen van buiten. Op het verzoek hierin zitting te 

nemen reageren de curatoren van de TH Delft negatief. In het daar

bij gevoegde advies van de Afdeling Weg- en Waterbouwkunde, 

getekend door prof.ir. A.A. van Douwen, staat dat de voorgestelde 

opleidingsmogelijkheden al in Delft aanwezig zijn en dat Delft 

gemakkelijk in de behoefte aan dit soort ingenieurs kan voorzien. 

De TH zet door: als het niet een "civiele" afdeling kan worden, dan 

maar een bouwkundige afdeling. Na uitgebreid mondeling overleg 

met Bouwkunde Delft komt dan medic '63 de "Werkgroep voor 

bestudering van eventuele instelling Opleiding tot Bouwkundig 

lngenieur aan de THE", waarin naast leden van de Delftse en 

Eindhovense senaten, vertegenwoordigers zitting nemen van de 

Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, de B.N.A. 

en de Raad van Bestuur Bouwbedrijf. De TH Delft wordt o.a. verte

genwoordigd door prof. van Douwen. 

Aardig is de notitie van 23 november 1963 van de Afdeling 

Bouwkunde in Delft met zusterlijke raadgevingen: "Voor Eindhoven 

is er een goede kans om bij de instelling van de nieuwe afdeling 



door de samenstelling van het hoogleraren-korps desgewenst de 

nadruk te laten vallen op de reeds genoemde aspecten. lndien men 

daarbij evenwel de "vormgeving" toch niet het volle pond zou 

geven (zonder aan alle studenten de onvervulbare eis te stellen dat 

zij daarin ook zullen uitblinken) dan verwijst men de afdeling bij 

voorbaat naar een tweede-rang en behoeft men zich weinig illusies 

te maken noch over het aanzien van de Eindhovense b.i. noch over 

de belangstelling voor deze studie noch over de mogelijkheid een 

goed docentenkorps te formeren." Ondertekenaar is prof.ir. S. van 

Embden - als de architect van de THE geen onbekende in Eindhoven. 

Bouwkunde Delft wil dat deze tweede opleiding principieel dezelf

de structuur krijgt als die in Delft. In de eindnota uit april 1964 van 

de commissie, die inmiddels "Commissie spreiding studierichting der 

bouwkunde" heet, wordt dit advies verwerkt. Dan komt eindelijk op 

15 december 1964 de brief van de Delftse cu ratoren: zij zijn in prin

cipe niet tegen een tweede afdeling bouwkunde. Een belangrijke 

hindernis is genomen, maar de schrijvers tekenen erbij aan, dat zij 

twijfelen over de juistheid van de gehanteerde prognoses en of 

Eindhoven wel de juiste plaats is, daar een civiele afdeling in 

Eindhoven ontbreekt. Verder vinden zij dat de nieuwe afdeling eerst 

in Delft moet worden gevestigd en tezijnertijd moet worden over

geplaatst. Daarenboven mag de esthetische vorming niet in het 

gedrang komen en verwachten zij moeilijkheden bij het aantrekken 

van voldoende figuren van formaat. 

Eindhoven kan dan de minister verzoeken een Afdeling Bouwkunde 

te mogen instellen . Voor de minister zijn beslissing neemt, moet de 

aanvraag en het aangepaste rapport het gebruikelijke adviescircuit 

passeren. Opvallend is het advies van de toentertijd bestaande 

Studiecommissie-Vierde technische hogeschool, van 8 april 1966. 

Hierin staat "dat en tegen de instelling van een tweede afdeling op 
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zichzelve en tegen de vestigingsplaats Eindhoven ender de huidige 

gezichtspunten harerzijds geen bezwaren bestaan. Wat de typolo-

gie van deze afdeling betreft, is de commissie van mening dat aan 

de produktieaspekten van het bouwproces, en dan met name aan 

de eigenschappen van bouwmaterialen in bouwfysische zin, aan 

optimale verwerkingsmethodes, aan produktiekosten en de bewa

king daarvan ook tijdens het ontwerp- en dan in wetenschappelijke 

zin- meer aandacht moet warden besteed. Naast deze produktie-

ingenieur moet op de vorming van de meer wetenschappelijk inge-

stelde ontwikkelings-ingenieur in deze afdeling heel bijzonder war

den gelet. lmmers bij een te eenzijdig op de vormgeving afgestem

de opleiding komen deze en andere aspecten van de bouwtechniek 

gemakkelijk in het gedrang." 

De Eindhovense voorstellen kunnen, althans naar het oordeel van 

de Studiecommissie-Vierde technische hogeschool, in deze opzich

ten duidelijker en meer volledig warden uitgewerkt. Ondertekenaar 

van het advies is drs. J. de Vries, directeur van Verenigde Bedrijven 

Brederode NV, welke firma via haar dochter NV Maatschappij voor 

projectontwikkeling Empeo met de gemeente Utrecht en de 

Nederlandse Spoorwegen het plan Hoog Catharijne tot stand heeft 

gebracht. De Vries wordt later curator van de THE. 

Ondertussen bezint de TH zich op het onderwijsprogramma. Advies 

wordt gevraagd aan prof.ir. B.H.H. Zweers, hoogleraar utiliteits

bouw bij Bouwkunde Delft en bij Weg- en Waterbouwkunde. Zijn 

afscheidscollege op 11 oktober 1965 had hij gewijd aan de samen-

werking tussen architect en constructeur. Hierin is zijn advies ver-

werkt. Samenvattend zei hij bij die gelegenheid: "De denkmetho-

den van beiden zijn zo verschillend, dat zij onverenigbaar zijn in 

een persoon. Slechts bij hoge uitzondering zal een dubbele 



begaafdheid zich voordoen. Het heeft geen zin voor hen een oplei

ding op te richten. Door de technische ontwikkelingen is het echter 

noodzakelijk, dat bij het ontwerpen van gebouwen ontwerpers 

gespecialiseerd in verschillende vakgebieden samen het ontwerp 

maken. Het samenwerken wordt bemoeilijkt door: de andere 

geaardheid van de verschillende soorten ontwerpers; de eigen 

opleiding, met een eigen taal en met eigen vaktermen en begrippen 

van de verschillende disciplines; een aantal menselijke eigenschap

pen, zoals de wil om het eigen vakgebied zelfstandig te beoefenen 

zonder be'invloeding van buitenaf en het onvermogen zich open te 

stellen voor de problemen van anderen." Zweers trok daaruit de 

conclusie dat, om de samenwerking tussen de verschillende specia

lismen VOOr te bereiden, het noodzakelijk ZOU zijn deze in een afde

ling op te leiden. 
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Op 25 maart 1966 heeft een gemeenschappelijke vergadering van 21 

het College van Curatoren en van Rector en Assessoren plaats. Op 

advies van prof. Zweers wordt aanvaard dat het programma zowel 

gericht moet zijn op de esthetische vorming als op de bouwtechni-

sche vorming. Hiermede wordt definitief de oorspronkelijke gedach-

te van een uitsluitend bouwtechnische opleiding losgelaten. 

Dan is het zover. In de brief van 14 oktober 1966 van de minister, 

prof. mr. I.A. Diepenhorst, wordt ingestemd met de instelling van 

een Afdeling Bouwkunde aan de THE. Hij is daarbij bepaald niet 

scheutig, want de financiering zal dienen te geschieden "binnen de 

voor uw hogeschool in de ontwerp-begroting voor 1967 opgenomen 

bedragen". Verd er is hij het niet erg eens met de door de THE over

genomen nota van de "Commissie spreiding studierichting der 

bouwkunde". 
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Hij refereert aan een onderhoud op 5 oktober 1965 waarbij van de 

zijde van de TH uitdrukkelijk is gesteld, dat men in het bijzonder 

aandacht zal schenken aan de bouwfysica en aan de constructie

technieken in tegenstelling tot de bouwkunde-opleiding in Delft 

waar het accent ligt op de architectonische vormgeving. Hij ver

volgt: Hlk vraag mij af of het college van Rector en Assessoren in 

zijn bij Uw brief van 3 februari 1966 overgelegde schrijven aan deze 

gedachtengang voldoende recht heeft doen wedervaren. Hoewel 

uiteraard de esthetica, onafhankelijk van de afstudeerrichtingen, 

niet is weg te denken uit het onderwijsprogramma van de afdeling 

bouwkunde, dient n.m.m. voor deze nieuwe afdeling, mede in ver

band met het ontbreken van een civiele afdeling aan Uw hoge-

school, het accent naar de rationele aspecten van de bouw te wor-

den verlegd." Verd er wordt het hiervoor geciteerde advies van de 

Studiecommissie-Vierde technische hogeschool integraal overgeno

men. Tenslotte wijst Diepenhorst nog op de complementariteit van 

de afdelingen, want " ... ik teken hierbij nog aan, dat ook uit het 

oogpunt van een adequate taakverdeling het mij noodzakelijk voor

komt, dat de Eindhovense opleiding op dit gebied een geheel eigen 

karakter draagt." 

Een schip met twee masten wordt te water gelaten. Volgens het 

model Zweers twee even grote masten, maar volgen de minister en 

zeals hierna zal blijken uit de reactie van de Senaat moet de techni

sche mast de grote mast worden, terwijl volgens Bouwkunde Delft 

echter juist de architectuur de grote mast moet worden. De tijd zal 

leren dat ondanks alle inspanningen architectuur inderdaad de 

belangrijkste richting zal worden. Papieren brieven in archieven 

noch 'goede voornemens' zullen iets uitrichten tegen de gangbare 

betekenis die wordt gehecht aan de naam 'Bouwkunde' en de 

glamour van de architect-kunstenaar. die daaraan wordt 



verbonden. Eind 1977 zal zelfs het schip warden voorzien van een 

derde mast, de planning-mast, waarmede het enigszins overtuigd 

raakt, hetgeen in 1984 tot ingrijpende aanpassingen zal leiden. 

De senaat is hier niet zo erg gelukkig mee. Hij bespreekt de instel

ling van de nieuwe afdeling en neemt de volgende motie aan: 

"De senaat van de THE, bijeen in zijn vergadering van 29 november 

1966, kennis genomen hebbende van het Ministeriele schrijven d.d. 

14 oktober 1966 aan het College van Curatoren van de THE spreekt 

als zijn mening uit, dat bij de uitbouw aan de THE van een eventu

ele afdeling bouwkunde, de in genoemd (ministerieel) schrijven en 

de in bijlage hierbij neergelegde opvattingen (van de Commissie

Vierde technische hogeschool) als richtinggevend dienen te warden 

aanvaard; met name is de senaat van oordeel, dat bij de opleiding 

het accent op de rationele, de functionele en de medische aspecten 

van de bouw dient te vallen, dat aan de produktieaspekten van het 

bouwproces dan met name aan de eigenschappen van bouwmate

rialen, aan de optimale verwerkingsmethodes, aan produktiekosten 

en aan de bewaking daarvan in wetenschappelijke zin aandacht 

moet warden besteed, dat bijzonder aandacht dient te warden 

besteed aan de vorming van de wetenschappelijk ingestelde bouw

kundige ontwikkelingsingenieur". 

lnteressant is de discussiebijdrage van prof. Tellegen. In zijn notitie 

"Op zoek naar een Afdeling Bouwkunde aan de THE" komt hij tot de 

conclusie dat de twee studierichtingen van prof. Zweers uitgebreid 

moeten warden tot vijf, zoals voorgesteld is door drs. J. de Vries in 

een publikatie over Hoog Catharijne, en wel met architectuur en ste

debouw, ontwikkeling en produktie, urbanisatie en techniek. 

Ontwikkeling en produktie betreft de ontwikkeling van nieuwe 

materialen, van nieuwe constructies en van nieuwe bedrijfskundige 
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asP,ecten van uitvoering en ontwerp. Als voorbeeld van urbanisatie-

techniek noemt hij o.a. Hoog Catharijne. 

Het is duidelijk dat de sena t meer voor een bouwtechnische afde

ling is. Hoe wil men deze uitgang punten realiseren? In de eerste 

plaats door het benoemingsbeleld. Wegens het ontbreken van een 

Afdellng Weg- en Waterbouwkunde moet hlerbi" extra aandacht 

gegeven worden aan de benoeming van hoogleraren voor de tech

nlsche vakken. In de tweede plaats door het programma. 
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1. HET EERSTE ONDERWIJSPROGRAM
MA, 1967· 1970 

2. DE CULTURELE REVOLUTIE 

3. DE STUURGROEP 
MEI 70 • NOVEMBER 71 



2.1 HET EERSTE ONDERWIJSPROCiRAMMA, 1967-1970. 

"Bij Bouwkunde gebeurt het" 

Op advies van prof. Zweers worden als eerste hoogleraren 

ir. N.J. Habraken voor Architectonisch Ontwerpen, ir. W. Huisman en 

dr. ir. H.C. Duyster voor Constructief Ontwerpen benoemd, een 

bouwkundig ingenieur en twee civiel ingenieurs. Habraken is 

oprichter en directeur van de Stichting Architecten Research (SAR), 

hij heeft naam als onderzoeker verworven en is bekend door zijn 

boek "De dragers en de mensen", waarin hij gedachten heeft ont

wikkeld over de vraag hoe bewoners grotere zeggenschap over hun 

woonomgeving kunnen krijgen. 

Huisman is raadgevend ingenieur, directeur van een constructiebu-

reau; Duyster is directeur van de Hollandse Seton Groep, en o.a. 

bekend door zijn bijdrage aan de realisatie van het Evoluon. Helaas 

is de tijd die zij aan de nieuwe afdeling ter beschikking kunnen stel

len, nogal beperkt. Habraken blijft directeur van de SAR, Huisman is 

twee dagen en Duyster een dag per week beschikbaar. Habraken 

wordt de eerste voorzitter-beheerder van de afdeling. 

lnzake het onderwijsprogramma aanvaarden de drie datgene wat 

daarover was gesteld in de brief van de minister, in de motie van de 

senaat en in het advies van prof. Zweers. Kortom: 

- men wil bouwkundig ingenieurs opleiden, die een optimaal 

gebruik zullen maken van technische en wetenschappelijke 

verworvenheden en die een bijdrage kunnen leveren aan de 

ontwikkeling daarvan; 

- de vormgeving zal niet het allerbelangrijkste uitgangspunt 

vormen; 

- integratie(1) zal als een van de belangrijkste voorwaarden voor 

vernieuwing van de vakbeoefening worden beschouwd; 
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- een brede bouwkundige opleiding zal warden opgezet met een 

duidelijk andere signatuur dan in Delft. 

Dit alles zal in het onderwijsprogramma, in het leerstoelenplan en 

in de organisatie van de afdeling tot uiting komen. 

Na een gemeenschappelijke propaedeuse van een jaar wordt in het 

tweejarige kandidaatsprogramma de eerste stap naar specialisatie 

gezet. Van dit programma is circa 2/3 gemeenschappelijk, het zoge

naamde "middengebied" en 1/3 bestemd voor de zogenaamde "zij-

gebieden" , waarin een keuze gemaakt moet warden tussen archi

tectonisch en constructief ontwerpen. Hierna volgt een tweejarige 

afstudeerperiode waarin gekozen moet warden voor een van de 

zes afstudeerrichtingen: 

- urbanisatietechniek; 

- architectonisch-stedebouwkundig ontwerpen; 

constructief ontwerpen; 

- industriele bouwproductie; 

- fysische milieubeheersing, en 

- uitvoeringstechniek. 

Het onderwijs zal de eerste drie studiejaren in handen warden 

gegeven van drie zogenaamde "jaarhoogleraren" voor architecto

nisch ontwerpen, constructief ontwerpen en afbouwtechniek. 

Met deze hoogleraren warden bij hun benoeming afspraken 

gemaakt over samenwerking om de integratiegedachte inhoud te 

geven. 

(1)1ntegratie wordt niet eenduidig gedefinieerd, maar over 

het algemeen wordt hiermede het streven aangeduid een zodanige 

samenwerking tot stand te brengen van alle partijen, betrokken bij 

het ontwerpproces, dat ieders bijdrage tot zijn recht komt en een 

harmonieus of optimaal ontwerp tot stand komt. 



Met deze hoogleraren worden bij hun benoeming afspraken 

gemaakt over samenwerking om de integratiegedachte inhoud te 

geven. Daarnaast zullen specialisten worden aangetrokken voor o.a. 

technische mechanica, materiaalkunde, bouwfysica, vormleer en 

architectuurgeschiedenis. In de eerste drie jaren werken de studen

ten in groepen van circa 16 a 20 studenten in de zogenaamde ate

liers, waarbij zij begeleid worden door een wetenschappelijk mede

werker en een studentassistent, de mentor. Het vakkenpakket in het 

eerste en tweede jaar omvat een vrij zware mechanica en - voorlo-

pig - het wiskundeprogramma zoals dat ook geldt voor de andere 

afdelingen. 

De eerste problemen ontstaan met de huisvesting doordat het aan

bod van studenten verre de verwachtingen overtreft. Gerekend was 

op 60, het worden er 97. De voorlopige huisvesting in een voormali

ge middelbare meisjesschool aan de Celebeslaan is meteen al te 

klein, zodat noodmaatregelen getroffen moeten worden. 

In het tweede jaar komen er 136 eerstejaars, maar gelukkig is de 

uitbreiding van het bekende paviljoen, het oergebouw van de THE, 

met ateliers op tijd klaar. In deze nieuwbouw waren geen kabinet

ten voorzien, zodat de hoogleraren en de staf in ateliers worden 

gehuisvest die als kantoortuinen zijn ingericht: de "proffenhof" en 

de "staftuin". Men ontdekt al spoedig dat het voordeel van de direc

te contacten niet opweegt tegen de nadelen van het gebrek aan pri

vacy en de grote stoorfactor. 

Bij het aantrekken van de staf ontstaat een geheel ander probleem. 

In afwijking met de hiervoor genoemde prognoses blijkt het name

lijk vrijwel onmogelijk technici aan te trekken, maar wel bouwkun

dig ingenieurs. Het grootste deel van de staf komt dus uit architec

ten te bestaan, waaronder veel jonge bouwkundig ingenieurs uit 
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Delft en zelfs studenten die nog aan het afstuderen zijn. Een ander 

niet te onderschatten probleem is de veel te korte voorbereiding

stijd. De onervaren hoogleraren en staf krijgen slechts enkele 

maanden - soms zelfs enkele dagen! - om een geheel nieuw pro

gramma van colleges en oefeningen voor te bereiden. Desondanks 

is het altijd gelukt om aan alle onderwijsverplichtingen op tijd te 

voldoen. Geen geringe prestatie! 

Het ontwerponderwijs in het eerste jaar is door Habraken geba

seerd op een door de SAR ontwikkelde ontwerpmethode. Hiermee 

wordt het ontwerpproces doorzichtig gemaakt, zodat het kan die

nen als communicatiemiddel voor alle bij het ontwerpen betrokken 

specialisten en een bijdrage wordt geleverd aan de integratiege

dachte. Verder wordt de mogelijkheid geschapen om beslissingen in 

fasen te nemen, en wel van groot naar klein. Een ander belangrijk 

aspect is, dat gebruik gemaakt wordt van modulaire coordinatie om 

afspraken te maken ten aanzien van maat en plaats van bouwele-

menten, waardoor de industrialisatie wordt bevorderd. In hun eer-

ste jaar moeten de studenten een eenvoudig huis ontwerpen met 

de constructie en de detaillering. Daarbij moet men leren denken in 

"varianten", dat wil zeggen wezenlijk verschillende oplossingen 

leren ontwikkelen en beoordelen. Oat jaar wordt afgesloten met 

een schetsweek, waarbij in groepen van vier een eenvoudig 

gebouw ontworpen moet worden met de nadruk op de constructie-

ve aspecten. 

De resultaten van dit eerste jaar waren indrukwekkend en zijn 

nooit meer geevenaard. Uit een enquete, georganiseerd door de 

groep Onderwijsresearch van de Onderafdeling Wijsbegeerte en 

Maatschappijwetenschappen bleek dat het onderwijs over het alge-

meen zeer positief werd gewaardeerd. 

In het tweede jaar was het onderwijsthema verdiepinggebouwen 



met een skelet. Een programma voor de colleges in het "middenge

bied" was voorbereid door ir. A. Oskam. Hierin werd de totstandko-

ming van een gebouw vanaf het programma van eisen tot het 

definitief ontwerp behandeld. Het programma moest ingevuld wor

den door de drie jaarhoogleraren, prof. W. Quist voor architecto-

nisch ontwerpen, prof.ir. J.W. Kamerling voor constructief ontwer-

pen en prof.ir. P.A. de Lange voor afbouwtechniek. 

In een kaderbijeenkomst begin september 1969 wordt de ontwerp

methode van het eerste jaar besproken. De tweedejaarsstaf heeft 

grote twijfels over de algemene geldigheid hiervan; uiteindelijk 

gaat men er niet mee door. Een treffend detail: bij deze bijeenkomst 

ontbreken medewerkers voor afbouwtechniek en constructief ont-

werpen: zij kunnen pas in de loop van het studiejaar worden aange

trokken. 

In vergelijking met andere afdelingen zijn bij Bouwkunde de inrich

ting van een grote bibliotheek en de instelling van de Kommissie 

Speciale Activiteiten (KSA) opvallende verschijnselen. De KSA orga

niseert tentoonstellingen en lezingen, legt een kunstcollectie aan en 

moet de reislust van de studenten in goede banen leiden. Voor de 

bouwkundestudent is de wereld hun laboratorium. In het najaar van 

1967 wordt de studievereniging R4 opgericht. De studenten krijgen 

vertegenwoordigers in het dagelijks bestuur van de Afdeling, in de 

onderwijscommissie en de een jaar later ingestelde researchcommis

sie. Deze laatste commissies beginnen als werkcommissies, maar 

worden spoedig beleidscommissies en discussieplatforms, die steeds 

moeilijker tot adviezen kunnen komen. Er ontstaan steeds meer 

tegenstellingen. Zo worden in het voorjaar van '69 door de 

researchcommissie de eerste promotieonderzoeken goedgekeurd, 

maar tegelijkertijd wordt een motie aangenomen om individueel 
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onderzoek te verbieden. 

In mei '68 vindt de studentenrevolte in Parijs plaats en ook in 

Nederland worden de studenten steeds roeriger. Bij de Afdeling 

gaat een groep studenten zich inzetten voor onderwijsvernieuwing, 

waarbij de nadruk wordt gelegd op individuele vorming en per

soonlijke stellingname, "de nieuwe elite". De sfeer in het eerste 

tweede jaar is die van een vrolijke anarchie. Anti-autoritaire uitin-

gen komen, als voorspel van het studentenverzet, steeds meer 

voor. Het begint met enkele benoemingsprocedures, waarbij op het 

laatst lijkt of de hele Afdeling zich ermee bemoeit. Kandidaten war

den uitgenodigd een gastcollege of een voordracht te houden, 

waarna de kritiek losbarst. Zo lukt het maar niet om bijvoorbeeld 

de vierde leerstoel Constructief Ontwerpen, specialisatie staal, te 

bezetten. Uiteindelijk klikt het tussen docenten, studenten en ir. 

B.W. van der Vlugt, eigenlijk meer een betonconstructeur, maar 

prof. van Douwen, de Delftse hoogleraar voor staal, is bereid de 

staalcolleges te verzorgen tot de benoeming, per 1 augustus 1976, 

van prof.ir. A.J. van Neste. Bij de derde leerstoel Architectonisch 

Ontwerpen verloopt het benoemingsproces eveneens stormachtig. 

Opeens staat in de gang van het Paviljoen bij de ingang met mans

hoge letters "Apon komt" en werkelijk, Apon komt en wordt 

benoemd. 

Steeds indringender wordt de vraag gesteld: wat is het doel van 

onze studie? In een tweedejaars atelier hangt aan het plafond inge

lijst het diploma van de begeleider, om het doel, het balen van het 

ingenieursdiploma in een ironisch daglicht te stellen. Het diploma 

wordt het preferente aandeel in de maatschappij genoemd. 

Het derde studiejaar begint in september 1969 met een "creatieve 

week" als inleidende periode voor het kandidaatsonderwijs. 

Het wordt een grote happening, maar juist in deze periode gaan de 



radicale studenten zich organiseren: "de neo-marxisten". Zij geven 

het verzet een politieke dimensie. Maatschappijvernieuwing wordt 

het doel. De toon verandert. Het is de tijd van de polarisatie en van 

het opleggen van een vijandbeeld. Voor bouwkundestudenten zijn 

er op het gebied van de bouwkunde meer dan voldoende aangrij

pingspunten voor acties: het bedrijfsleven komt in de verdachten

bank; winst is diefstal; projectontwikkeling wordt een vies woord. 

Hoog Catharijne wordt een bedreiging van de oude binnenstad van 

Utrecht genoemd. De woningnood is volksvijand nummer een. Dat 

men daarbij uitgaat van een bevolkingstoename tot 20 miljoen 

betekent een sterke overschatting die leidt tot een onjuiste inter

pretatie van het probleem, Prof. Hendriks toonde aan dat reeds in 

1972 het "keerpunt" zou worden bereikt, waarbij de woningmarkt 

van producentenmarkt een consumentenmarkt werd. Het apparaat 

om de woningnood te bestrijden had inmiddels echter megalomane 

trekjes gekregen. De bouwstromen met de kraanbaan-architectuur 

en -planning met steeds grotere en hogere woongebouwen vormen 

een bedreiging voor stad en land. Er was steeds meer twijfel ont-

staan over de aanvaardbaarheid van de architectonische en stede-

bouwkundige kwaliteit hiervan. 

Volgens de "progressieve" studenten verkeren de hele architectuur

wereld en de architectuurstudenten in het bijzonder in een identi

teitscrisis. Kreten als "de architectuur is dood" doen opgeld. Zij ana

lyseren de heersende esthetica als een produkt van de "machtheb

bers", als een middel om de ongelijkheid te handhaven; zij wijzen 

alle architectonische vormgeving af als zijnde de bezigheid van een 

elite en daarnaast niet "maatschappelijk relevant". 

Wei maatschappelijk relevant zijn woningnood en planologische 

willekeur, disciplines als sociologie, economie, politicologie enz. Om 

concreet bestaande problemen aan te pakken moeten actiegroepen 
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en werkgroepen worden ingevoerd. 

De eerste actie van de progressieven is de overname van R4. In het 

actieblad "De Sluipende Schurft" schrijven zij in mei '70 hierover: 

"R4 werd halverwege het najaarssemester overgenomen. In de eer

ste plaats bestond het bestuur gedeeltelijk uit reactionairen, tegen

over wie misschien wel te voorzichtig is opgetreden". Vervolgens 

wordt de vereniging zogenaamd opgeheven. In januari volgt in het 

kader van de democratisering het stafconvent hun voorbeeld. Het 

opheffen van de hooglerarenvergadering is het volgende doel. 

2.2 De culturele revolutie 

"L'homme est ne libre, mais enferre par la societe" 

J .J. Rousseau 

~ In het najaar van 1969 komen de eerste verzoeken om "project-

36 werk" te mogen doen. Habraken treft hiervoor een regeling. In 

januari '70 wordt de eerste projectgroep "Rijks Psychiatrische 

lnrichting" zoals men het noemde "gelegaliseerd". Habraken stuurt 

op 4 december 1969, na overleg met zijn collega's, een brief aan de 

onderwijscommissie met voorstellen hoe projecten beoordeeld zou

den kunnen worden en hoe een puntenregeling voor vakken en 

projecten eruit zou moeten zien, met het verzoek de regelingen 

nader uit te werken. De onderwijscommissie reageert hierop met 

het toentertijd roemruchte stuk OC 16-6 van 26 januari. Hierin 

wordt voorgesteld het verschil tussen het middengebied en de zij

gebieden te laten vervallen, projectwerk in te voeren en wordt het 

kandidaats-examen geregeld. De toestand in de afdeling wordt snel 

chaotischer. Om enige duidelijkheid te krijgen besluit men een dag 

aan de onderwijsproblemen te wijden en dan ook maar aansluitend 

een dag over research te praten. Dit worden de 12de en de 13de 



maart 1970. Volgens de studenten moeten dit plenaire vergaderin

gen worden met beslissingsbevoegdheid op basis van "one man one 

vote". De vergadering van hoogleraren belooft dat met op die 

dagen gedane uitspraken serieus rekening zal worden gehouden en 

dat zij een "structuurdag" zal voorbereiden. 

De onderwijsdag verloopt vrij rustig. Op de researchdag wordt een 

aantal moties aangenomen, waarna de mening van de hoogleraren 

hierover wordt gevraagd. De zaak loopt dan volledig uit de hand en 

een sfeer van een volkstribunaal ontstaat, waarbij individuele hoog-

leraren ter verantwoording worden geroepen om ze te "ontmaske-

ren". 

Veertien docenten en studenten bezinnen zich op onderwijsvernieu-

wing en leggen een aantal uitgangspunten vast in wat men 

"Pamflet 14" noemt. De structuurdag wordt voorbereid door het 

dagelijks bestuur dat is uitgebreid met een aantal docenten en stu

denten. Afgesproken wordt: de hoogleraren zullen op die dag hun 

"mandaat" ter beschikking stellen, zodat de plenaire vergadering 

kan beslissen volgens het "one man one vote"-systeem. Moties zijn 

aangenomen als 70% van de uitgebrachte stemmen v66r is. Een 

Stuurgroep, bestaande uit de hoogleraren Apon en Van der Vlugt, 

de stafleden ir. W.J. Ramselaar en ir. J.J. Garvelink en de studenten 

J.L.T.M. Hamers, H.A.M. Ebberink en S. Soeters, zal een oplossing 

zoeken voor de problemen die Habraken had omschreven in de 

"Taakstelling van het nieuwe bestuur". Die oplossing moet in over

eenstemming zijn met de uitgangspunten die in Pamflet 14 zijn ver-

vat. De twee groepen, de "nieuwe elite" en de "neo-marxisten" vin-

den elkaar in het begrip "mentaliteit", waarmee in Pamflet 14 een 

nieuwe ethiek, de vorming van een kritisch bewustzijn, maatschap

pelijke verantwoordelijkheid en de wil tot samenwerking wordt 

bedoeld, maar die nu ook de geur van het geloof der kameraden 
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meekrijgt. Om de nieuwe mentaliteit mogelijk te maken zou het 

onderwijs aan de volgende voorwaarden moeten voldoen: 

- Volledige keuzevrijheid t.a.v. onderwijsprogramma's 

("werksituatie") 

- Geen gezagsverhoudingen op grond van rang, leeftijd of 

ervaring ("automonie van ieder individu") 

- Terugkeer tot natuurlijke leerprocessen 

("problem finding-problem solving") 

- Minimale structuur 

> o Op 14 mei is circa 75% van de afdelingsgemeenschap aanwezig. 
I 
a 
~ Bij de cruciale stemming komt de stuurgroep een stem tekort. 
L.W 
0 
~ Na een schorsing wordt besloten om iedere onduidelijkheid te ver-

"" ~ mijden tot herstemming over te gaan, die ten gunste van de stuur-
o 
co 
~ groep uitvalt, 73% is voor de stuurgroep. Hiermede komt na drie 
<( 

~ jaar een einde aan de bestuursperiode van Habraken. 

38 Uit deze periode dateren o.a.: 

Het leerstoelenplan, de inrichting van de zeer omvangrijke bouw

kunde bibliotheek, de instelling van de commissie speciale activitei-

ten KSA, die tentoonstellingen, lezingen, excursies enz. organiseer-

de en een kunstcollectie aanlegde. 

Het commentaar college, waarop aandacht werd gegeven aan bij

zondere actuele gebeurtenissen. 

De onderwijsopdracht vormleer, die o.a. werd bezet door: 

- "tuinman" Louis Le Roy met praktisch landschapecologie, 

zijn puintuin zal vele stormen in glazen water veroorzaken. 

- "cineast" Frans Zwartjes met video 

- "architect" Martin Pawley met garbage housing 

- "publicist" W.K. Coumans met industriele archeologie 

- "grafisch ontwerper" Ger Dumbar met tentoonstellingen 



De Stuurgroep begint met haar eerste taak, het regelen van het kan

didaatsexamen. Een groep studenten vertrekt naar Japan, voor 

een zwaar door het bedrijfsleven gesubsidieerde studiereis. 

In het revolutiejaar worden de resterende afstudeerrichtingen, 

Fysische Milieubeheersing (FAGO), Urbanistiek (URBRO) en 

lndustriele Bouwproductie-Technologie (BPT) door respectievelijk 

prof.dr. J. Hamaker, prof.ir. H.M. Goudappel en prof.ir. M.E. Zwarts 

voorbereid. Een jaar later is Uitvoeringtechniek aan de beurt, waar

van de leerstoel tijdelijk wordt bezet door prof.dr.ir. H.C. Duyster. 

De benoeming van prof.ir. L.P. Sikkel op die plaats zal op 1 septem

ber 1974 ingaan. Voor de eerste generatie studenten begint in sep

tember 1970 de afstudeerperiode. 

2.3 De stuurgroep mei 70 - november 71 

"Geen vernieuwing door vernieling" 

prof. J. Hamaker 

"Met het hoofd in de wolken" 

De belangrijkste intentie van de stuurgroep was het onderwijs en 

het onderzoek te laten "ontstaan in hun eigen situatie". Om dat 

mogelijk te maken werd gezocht naar een minimum structuur, maar 

ook moest voldaan worden aan het vigerende Academisch Statuut. 

Hierin staat dat het doctoraal-examen zowel bouwkunde als stede-

bouwkunde moet omvatten. De onbevangen lezer zal denken dat 

aan beide wetenschapsgebieden evenveel aandacht zou moeten 

worden gegeven, maar dat is een vergissing; dit moet creatief gele

zen worden. Volstaan kan bijvoorbeeld worden met een vrijstelling 

voor stedebouwkunde mits die door een voor dit vakgebied exa

menbevoegde docent wordt gegeven. Maar deze oplossing wordt 

niet in het examenreglement opgenomen, zodat deze goede 
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gewoonte in het vergeetboek raakt, met ernstige gevolgen, zoals 

later zal blijken. 

Tot de verplichtingen van het kandidaats-examen behoort landme

ten. Dit wordt zo uit de tijd bevonden, dat men in overleg met de 

rector dit vak laat vervallen. Daar het Academisch Statuut toenter-

tijd geen propaedeutisch examen kende, was het theoretisch moge

lijk alle verplichtingen naar het tweede en derde jaar te verschui

ven. Maar de Afdeling Wiskunde, die juist in overleg met de 

Afdeling een nieuw speciaal voor Bouwkunde ontworpen program

ma had gemaakt, staat erop dat dit werd ingevoerd. In het eerste 

semester wordt wiskunde het enige verplichte vak. Door 

Constructief Ontwerpen is voor het eerstejaarsvak mechanica, 

onder leiding van de hr. Sjollema, ter vervanging van de colleges 

een leerpracticum ingericht. De theorie wordt op geluidsbanden en 

dia's gezet. De instructies worden in kleine groepen gegeven en 

afgesloten met een groepsgesprek. Daarin wordt de behandelde 

stof nog eens besproken werd en vooral ook met toepassingen toe

gelicht om zo het verband tussen mechanica en het ontwerpen dui

delijk te maken. De beoordeling door de studenten is zeer positief. 

Om le leren hoe groepsgesprekken moeten worden gehouden vol

gen docenten en studentassistenten een cursus, opgezet door het 

Nederlands Pedagogisch lnstituut van prof. Lievegoed . 

In september zou het practicum voor de tweede keer worden 

gehouden en ter voorbereiding daarvan was, om een nieuwe gene

ratie studentassistenten op te leiden, weer een cursus in het confe-

rentie-oord De Pietersberg georganiseerd. Deze cursus wordt nu 

overgenomen door de Stuurgroep om de eerstejaars begeleiders en 

mentoren voor het atelierwerk te instrueren. Door deze cursus ont-

staat een groot enthousiasme en bereidheid tot samenwerking, die 

ondanks alle moeilijkheden het hele jaar stand houdt. 



Met Constructief Ontwerpen is het echter nooit meer goed geko

men: van de groepsgesprekken komt door gebrek aan opleiding van 

de mentoren niet veel meer terecht. Hiermee verdwijnt de essentie 

van het leerpracticum, hetgeen weer het begin van het einde van 

dat practicum betekent. 

Het op orientatie en motivatie gerichte programma van het eerste-

jaars atelierwerk mist volledig zijn doel. De studenten vervelen zich 

en nog nooit werd met zoveel enthousiasme en met zulke goede 

resultaten wiskunde gedaan. In het voorjaarssemester 1971 wordt 

het aantal verplichte vakken uitgebreid met mechanica, constructief 

ontwerpen, natuurkunde van het milieu en materiaalkunde. 

In de kandidaatsperiode verloopt de invoering van het verplichte 

vrije projectwerk ook bepaald niet probleemloos. Bij vrij project

werk formuleren groepen of individuele studenten zelf een pro

bleemstelling en een werkwijze. Onafhankelijk van het projectwerk 

worden de colleges gegeven. De K-commissie, een soort plenaire 

vergadering van medewerkers en studenten die menen in die perio-

de een taak te hebben, vergadert en discussieert zonder ooit tot een 

besluit te komen. De organisatie van het projectwerk wordt uitein

delijk door de begeleidersgroepen ter hand genomen. Enkele bege-

leidersgroepen ontstaan op basis van thema's, maar de meeste 

omdat men met elkaar kan samenwerken. 

Om zoveel mogelijk tijd voor projectwerk vr_ij te maken worden alle 

vakoefeningen afgeschaft. Hiermee verdwijnen onder andere ook 

de vakoefeningen constructief ontwerpen. Het onderwijs in con-

structief ontwerpen verandert hierdoor volledig van karakter en 

inhoud, van "doe"-onderwijs wordt het "leer"-onderwijs, hetgeen 

men juist had willen vermijden. 

Een grote verliezer is ook afbouwtechniek. Men wil ontwerpen, en 

daarbij niet gehinderd worden door kennis. Medewerkers laten zich 
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erop voorstaan dat zij niet kunnen detailleren of zich alleen met de 

meest geavanceerde oplossingen willen bezighouden. Ondanks drie 

leerstoelen Afbouwtechniek leidt het onderwijs in de afbouwtech-

niek een kommervol bestaan. 

Voor architectonisch ontwerpen is de revolutie maar een rimpeling: 

architectonisch ontwerpen leer je al doende. Het verbreken van de 

koppeling tussen vakken en oefeningen is niet eens zo ongunstig: 

het collegebezoek neemt sterk toe. Voor bijvoorbeeld het college 

Architectonisch Ontwerpen van prof. W. Quist is de belangstelling 

overweldigend. Voor Urbanisatie en Ruimtelijke Ordening (URBRO) 

begint een gouden tijd door de grate belangstelling van de studen

ten voor planningsproblemen en de introductie van het vak in het 

kandidaatsprojectwerk. 

Na het afschaffen van het eerste propaedeuse-programma, verza

melt zich een groep medewerkers om Habraken, waaruit de Groep 

OntwerpMethoden (GOM) ontstaat, die zich behalve op de SAR-ont

werpmethode meer in het algemeen richt op ontwerpmethodologie 

en de toepassing van de computer daarbij . De Afdeling wordt feite

lijk in die tijd gedurende de kandidaatsperiode een architectenop

leiding, waarbij de architectuur echter zorgvuldig wordt afgedekt 

onder een deken van maatschappelijke relevantie. Bij het project

werk gaan de technische medewerkers onder in een kleurige massa 

van niet-technici. Ter introductie van het projectwerk begint nu 

ieder semester met een inleidende periode, waarin alle begeleiders

groepen zich presenteren en de studenten zich bij deze groepen 

kunnen inschrijven: de "projectenmarkt" ontstaat. 

Al spoedig blijkt dat voor veel studenten de idealen van de 

Stuurgroep (zie pag. 38} te hoog gegrepen waren. Dit leidt tot 

zoveel tijd- en kwaliteitsverlies, dat medewerkers weer projecten 

gaan voorbereiden. Hierdoor ontstaat onderscheid tussen het vrije 



en het geprogrammeerde projectwerk. Het vrije projectwerk wordt 

de heilige koe van de Afdeling, die na enkele jaren door gebrek aan 

belangstelling sterft. De integratiegedachte wordt aan het vrije spel 

der krachten van het vrije projectwerk overgelaten en verdwjjnt 

spoorloos. Pogingen om aan die gedachte nieuwe inhoud te geven 

met speciale projecten, collegecycli en nota's hebben geen blijvend 

succes. Later zal integratie, tenminste het woord, weer in de doel

stellingen van vele groepen opduiken. 

De Stuurgroep komt tussen twee vuren terecht, namelijk tussen een 

groep verontruste hoogleraren en de groep neo-marxistische stu

denten. Met de hoogleraren worden op 25 september en 3 en 4 

oktober 1970 door de Stuurgroep besprekingen gevoerd in een con-

ferentie-oord. Deze besprekingen verlopen zeer moeizaam. 

Uiteindelijk wordt afgesproken dat de Stuurgroep meer aandacht 

zal geven aan de beoordeling van het projectwerk en aan de exa

menregelingen. 

Dit resulteert voor het kandidaatsexamen in een puntenregeling 

voor de vakken, die gebaseerd is op de roosteruren. Een bijzonder 

onderdeel wordt de afstudeerverklaring, waarin de afstudeerdocent 

verklaart accoord te gaan met het door de student in overleg met 

hem opgestelde afstudeerprogramma. De student moet als verant

woording van zijn programma het doel van zijn studie omschrijven, 

in het kandidaatsexamenreglement wordt het later "afstudeermoti

vatie" genoemd, hetgeen aanleiding geeft tot zeer persoonlijke ont

boezemingen waarom men bouwkunde studeert en in het bijzonder 

die betreffende afstudeerrichting heeft gekozen. Later wordt de 

naam weer gewijzigd in "afstudeerplan". 

Juni 1970 schrijven studenten: " ... de vrijblijvende chaos, waarin de 

afdeling op dit moment zichzelf frustreert, kan nooit de bedoeling 

geweest zijn van wie dan ook op onze afdeling". Gelukkig duurt dat 
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niet lang. De rust keert weer, het wantrouwen vermindert. 

Nadeel is de enorme versnippering die ontstaat door het ontbreken 

van een samenhangend programma. De colleges moeten bijvoor

beeld gericht worden op de vraag, maar die komt praktisch alleen 

van de eigen afstudeerders, zodat ze steeds minder geschikt wor

den voor de andere afstudeerrichtingen. Er ontstaan steeds meer 

doublures en er vallen steeds meer gaten, terwijl de onderwijslast 

sterk toeneemt. 

De Stuurgroep werkt in de schaduw van de Wet Universitaire 

Bestuurs- hervorming, de WUB. In mei 1971 zouden de verkiezingen 

voor de hogeschoolraad en de afdelingsraden moeten worden 

gehouden. Op 5 februari houdt de Stuurgroep een plenaire verga-

dering over de invoering van de WUB-structuur. De "progressieve" 

studenten zijn fel tegen invoering hiervan. Met grote meerderheid 

krijgt de Stuurgroep het vertrouwen van de aanwezigen. Aan het 

College van Bestuur wordt uitstel van de afdelingsverkiezingen 

gevraagd. Maar reeds enkele weken later moet de Stuurgroep con

stateren dat de druk om de WUB in te voeren steeds groter wordt 

en het daardoor niet meer mogelijk is een beroep op het experi

menteerartikel van de WUB te doen. In oktober worden alsnog de 

verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen schreven de studen

ten: "Door zitting te nemen in de Afdelings Raad Bouwkunde (ARB) 

zijn wij in staat nog duidelijker de functie aan te tonen en te laten 

zien hoe deze raad gebruikt wordt als zoethoudertje en als praat

college om de werkelijke problemen van het onderwijs en onder

zoek te verdoezelen, door op hoog niveau een soort buffer te cree

re n die voor allerlei conflicten een "elegante" oplossing moet 

geven. Spoedig zouden de studenten er achter komen hoe ze bin

nen de WUB-structuur macht kunnen uitoefenen. 



De Stuurgroep sluit haar activiteiten af met de nota-Apon over het 

onderwijs en de nota-Zwarts over onderzoek. In de nota-Apon 

wordt een verantwoording over het gevoerde beleid gegeven. Het 

omvat een omschrijving van het gebied dat bouwkunde bestrijkt 

met een hoofdindeling in micro-, meso- en macro-niveau, en een 

opzet van het onderwijs, dat zich in hoofdzaak moet richten op het 

micro- en meso-niveau. Hierin is micro de gebouwde omgeving, 

meso de stedelijke omgeving en macro de landelijke omgeving. 

Apon geeft hierin de eerste aanzet van hetgeen later het driestro

menland zal worden genoemd. Hij gaat namelijk uit van een organi

satie met drie vakgroepen: 

- ruimtelijke ordening; 

- stedelijke ordening en materialisatie (architectuur); 

- ruimtelijke materialisatie (bouwtechnieken). 

In de researchnota wordt het onderzoek eveneens verdeeld in drie 

niveaus: 

- bouwstructureel onderzoek: normatief onderzoek naar de 

maatschappelijke achtergronden en behoeftepatronen waarop 

het bouwen gebaseerd dient te zijn; 

- bouwtechnisch onderzoek: ontwikkeling van ontwerp- en 

controle-methodieken; 

- vaktechnisch onderzoek: specialistisch onderzoek ter opvulling 

van hiaten in de leerstof, het verifieren van theorieen die nodig 

zijn voor onderwijs. 

De nota vindt weinig weerklank in de Afdeling. Vooral het bouw

structureel onderzoek vindt men te hoog gegrepen en meer op het 

gebied van de sociologie liggen dan op dat van bouwkunde . 

Zelfs de opstellers ontplooien weinig initiatieven om dit onderzoek 

van de grond te krijgen, geen promotieplaats wordt hiervoor aange

vraagd. 

z 
> 
0 
I 
0 
z 
w 

0 
z 
::::> 

"' s: 
::::> 
0 
co 

';'.{ 
~ 
U"") 

N 

45 



z 
w 
> 
0 
I 
0 
z 
w 

46 

Door de Stuurgroep wordt een geheel nieuw eerstejaarsprogramma 

ingevoerd. De eerste P-nota komt tot stand, de eerste van een hele 

reeks, waarbij in de loop der jaren naast motivatie respectievelijk 

introductie, orientatie, confrontatie, basisinzichten en last but not 

least selectie meer aandacht krijgen. 

In de kandidaatsfase wordt het projectwerk ingevoerd en het kan

didaatsexamen geregeld. De periode wordt gekenmerkt door de 

ontwikkeling van medezeggenschap voor de staf en de studenten. 

Het werkklimaat verbetert aanmerkelijk, de onderlinge tegenstellin

gen zwakken af. Door studenten en staf ontwikkelde initiatieven 

o.a. op het gebied van natuur en milieu, volkshuisvesting en stads

vernieuwi ng zullen een vaste plaats in het onderwijs krijgen. 

Als geen overeenstemming bereikt kan worden over een structuur 

waarvoor met enige kans van slagen een beroep op de uitzonde

ringsbepaling van de WUB kan worden gedaan, kan uiteindelijk 

zonder veel verzet een Afdelingsraad gekozen worden. 



I STRUCTURELE STRUBBELINGEN 

2. DE BEZETIING 

3. HET LEERSTOELENPLAN EN DE 
ONTWIKKELINGEN BIJ HET 
ONDERWIJS 

4. STUDENTENINITIATIEVEN EN 
-ACTIVITEITEN NA 1970 

5. INTERMEZZO· DE NALEVING VAN 
HET ACADEMISCH STATUUT 



3.1 Structurele strubbelingen 

"Is de organisatie er voor de mensen of zijn 

de mensen er voor de organisatie?" 

16 november 1971 werd de eerste afdelingsraad ge·lnstalleerd, 

bestaande uit de drie geledingen: 

geleding wetenschappelijk personeel: 

E.J.H. Hackfoort arch. HBO 

prof. ir. J.W. Kamerling 

prof. ir. P.C. Kreyger 

ir. C.J.J.M. Maassen b.i. 

C. le Nobel arch. HBO 

geleding technisch- en administratief personeel: 

A.J.M. de Caluwe 

H.J.M. Danders 

C.S.M. Heijmans 

geleding studenten: 

J.C. Jansen 

G.J. Pijpers 

R.A.F. Spitz 

De A.R.B. begon haar werkzaamheden met het kiezen van een afde

lingsbestuur. Prof. D.C. Apon arch. HBO werd decaan-beheerder en 

prof. ir. B.W. van der Vlugt plaatsvervangend decaan, beiden tot 

juni 1972. 

Verder worden de vaste commissie voor onderwijs (VCO) en de 

vaste commissie voor wetenschapsbeoefening (VCW) en enige com

missies voor het oplossen van ad hoc problemen ingesteld. De kan

d id a ats- en doctoraal-examen regelingen word en aangepast. 

Voor het doctoraalexamen wordt per student een examencommissie 
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ingesteld, bestaande uit tenminste drie docenten, met als voorzitter 

de afstudeerhoogleraar. De student moet een tussen- en een eind

colloquium houden, terwijl de studie wordt afgesloten met het 

afstudeerverslag. Een colloquium is een voordracht door de afstu

deerder over zijn afstudeerwerk. Hij neemt als het ware zichzelf 

examen af. 

De discussie over de instelling van vakgroepen gaat van start. 

De studenten in de ARB zijn mordicus tegen de WUB-vakgroepen 

"omdat deze de studie organiseren, zodat je geen mogelijkheid 

overblijft om aan maatschappelijk relevante problemen in vrij pro

jectwerk te blijven werken" en omdat zij in de vakgroepen een res

tauratie van de macht van de hoogleraren zien. 



Op 22 juni 1972 wordt een hearing over de vakgroepvorming 

gehouden. Een hearing is nu een plenaire vergadering, met advise

rende stem. De vergadering is voor thema-gerichte vakgroepen. 

Er ontstaat een spraakverwarring wat men daaronder moet 

verstaan en hoe zo ' n vakgroep eruit zou moeten zien. Een 

Augustuscommissie komt en gaat, een Septembercommissie komt 

met een voorstel. Na een enquete worden in oktober vier voorlopi-

ge themagroepen ingesteld. Na enkele maanden van overleg berich

ten drie groepen dat zij geen kans zien onderwijs en onderzoek te 

ontwikkelen aan de hand van een thema. Nog vijf jaar zal men zich 

moeten behelpen met een groot aantal budgeteenheden in plaats 

van vakgroepen. 

Het overleg gaat door. Op 16 december 1974 wordt weer een 

hearing gehouden. Hierop wordt na enige manipulaties de voorkeur 

uitgesproken voor een structuur waarbij de besluitvorming van 

onderop plaatsvindt. Er wordt een commissie afdelingsstructuur 

ingesteld die met een voorstel komt met tien vakgroepen, een 

Propaedeuse-kerngroep en drie Kandidaats/ Doctoraal-kerngroepen 

en onderwijsgroepen. 

Onderwijsgroepen zijn de begeleidersgroepen van het projectonder

wijs. Daarboven komen de drie K/D-kerngroepen - Planning, 

Architectuur en Materialisatie - die het onderwijs en onderzoek zou

den moeten coordineren en ontwikkelen. In oktober 1975 wordt dit 

voorstel in de ARB gebracht, die echter een tegenvoorstel met zes 

vakgroepen aanneemt. Aangezien dan groepen bij elkaar gevoegd 

worden die niet met elkaar kunnen samenwerken, treedt per 1 juli 

1976 het Afdelingsbestuur af. 

Een nieuw bestuur komt met een voorstel met vijf vakgroepen en 

de hiervoor genoemde kerngroepen . Dit voorstel wordt door de 

ARB geaccepteerd. Op 23 december 1977 worden de twee 
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vakgroepen waar het allemaal om ging, gesplitst, zodat het uitein

delijk zeven vakgroepen zijn geworden: 

- Urbanisatie en Ruimtelijke Ordening (U-RO of URBRO); 

- Stadsvernieuwing (SV); 

- Architectuur en Stedebouw (BAS); 
I 

- Konstruktief Ontwerpen (KO); 

- Bouwproductietechnologie (BPT); 

- Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO); 

- Uitvoeringstechniek (UT). 

Men ziet: in principe de zes afstudeerrichtingen van Habraken, uit

gebreid met Stadsvernieuwing, zes discipline-gerichte vakgroepen 

en een themagroep. In feite is dit een sterk vereenvoudigde voor

stelling van de gang van zaken . Een · bijzonder probleem wordt 

gevormd door de kerngroepen. Volgens de progressieve fractie zou

den deze als plenaire vergaderingen moeten werken, die aan de 

Afdelingsraden bindende adviezen zo-uden geven over zowel het 

onderwijs als het onderzoek. In het voorstel dat 23 december 1971 

door de ARB wordt goedgekeurd, wordt het werkterrein beperkt 

tot onderwijs en wordt de samenstelling 50% wetenschappelijk 

personeel en 50% studenten. Door de technische vakgroepen wordt 

tegen dit besluit bezwaar aangetekend bij het College van Bestuur, 

wegens 

- de tweede svuctuur, die de WUB structuur doorkruist; 
\ 

- de samenstelling van de kerngroepen; 

- de te sterke differentiering, waardoor de onderwijslast te groot 

zal worden. 

Het Afdelingsreglement moet worden goedgekeurd door de 

H-ogeschoolraad en het College van Bestuur. Het Cvl3' -0eFich.t op 23 

april 1978 dat het aan het reglement zijn goedkeuring onthoudt. 

De ARB komt in zoverre aan deze bezwaren tegemoet, dat de 



t 
,~:.::_~, 

'···· ··' ... .. , 
\ ... :,,. 

kerngroepen subcommissies van de VCO worden en dat de samen

stelling beperkt wordt, maar nog altijd kan zo'n groep uit 35 leden 

bestaan. Op het bezwaar van de te grote differentiatie wordt echter 

niet ingegaan. Een besluit met grote gevolgen. 

0 ----·-· -+ ..... 

i i 

BEROEPSPRAKTIJK 
("vraag") 

P.Orientaties 
in kern rich
ti ngen 

3 kernrichtingen: 
I Ruimtelijke Planning 
II : Ontwerpen 

Afstudeer
differenti
aties 

III: Materialisatie 

Er worden drie "hoofdstromen", in principe drie Onderafdelingen, 

ingesteld, te weten Planning, Ontwerpen en Materialisatie. In 1981 

worden de drie hoofdstromen omgezet in drie afstudeerrichtingen: 

Stedebouwkunde en Ruimtelijke Planning. Architectuur, en 

Bouwtechniek. Hiermee worden tevens de differentiaties opgehe

ven en komt een einde aan de wildgroei die daarin had plaatsge

vonden. Het driestromen-programma blijkt niet slecht te werken. Bij 

de vijfjarige opleiding kan in het afstudeerprogramma voldoende 

diepgang bereikt worden. De gevolgen van de steeds toenemende 

omvang van het gemeenschappelijk programma, waarbij steeds 

meer algemeen-vormende en andere vakken naar het begin van de 
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studie werden verschoven ten koste van basisvakken, kunnen nog 

voldoende warden gecompenseerd. Na de invoering van de vierjari-

ge studie wordt dit veel minder goed mogelijk. 

3.2 De bezetting 

"Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles 

gekleurd is" 

K. Schippers 

Het afstudeerplan blijkt een cruciale invloed op de studie te heb

ben. Niet alleen wordt het afstuderen hierin geregeld, maar het 

heeft een steeds grotere invloed op het kandidaatsprogramma van 

de student. Dit wordt nog versterkt doordat een aantal verplichte 

vakken gekoppeld wordt aan de te kiezen afstudeerhoogleraar. 

Veel studenten hebben grote moeite met het opstellen van hun 

afstudeerplan, wat moet aansluiten op keuzen die zij reeds enkele 

jaren eerder hadden gemaakt. Aan de afstudeerhoogleraren wordt 

gevraagd als handreiking hun eisen op papier te zetten. Deze advie

zen gaan als programma werken. Per afstudeerdifferentiatie ont

staat nu zo'n programma. Vervolgens begint het aantal differentia-



ties weer ongebreideld toe te nemen. De commissie voor het kandi

daatsexamen is niet erg gelukkig met de wijze waarop het afstu

deerpllan de beoordeling be"invloedt en met de grote verschillen in 

zwaarte van de voor verschillende differentiaties geeiste vakken

pakketten. Een en ander maakt een herprogrammering noodzake-

lijk. 

Eind 1974 wordt hiermee een begin gemaakt door voorlopige kern

groepen in te stellen. Pas op 30 augustus 1978 worden deze kandi

daatsprogramma's door de ARB goedgekeurd en met ingang van de 

volgende dag ingevoerd voor de generatie studenten van septem

ber 1977. Daar in het nieuwe K-programma de ruimte voor project

werk is verminderd ten behoeve van vakken en vakoefeningen, 

wordt door een groep studenten uit protest hiertegen op 6 oktober 

1978 het bestuurscentrum van de Afdeling bezet. De bezetting en 

de ontruiming enkele dagen later, met enig politievertoon op de 

achtergrond, verloopt zonder bloedvergieten of materiele schade -

alle ruimten worden keurig opgeruimd achtergelaten. De decaan, 

prof.ir. B.W. van der Vlugt, die door ziekte geveld is, krijgt van de 

bezetters een stopfles drop. Door tussenkomst van een commissie 

van goede diensten wordt de in het besluit opgenomen overgangs

regeling geherformuleerd en wordt een commissie ter beoordeling 

van afwijkende K-programma's, de KAK, ingesteld. Nog maanden 

worden de kolommen van de Mededelingen Bouwkunde gevuld met 

gekrakeel over democratie, integriteit en zindelijk denken. 

De vrees van de technische vakgroepen dat door de driestromen-

structuur teveel mensen en middelen naar Planning zouden ver-

schuiven, wordt niet minder wanneer een jaar later de ARB beslliit 

om ook het propaedeuse-onderwijs gelijkmatig over de drie stro

men te verdelen. Na aftreden van de decaan prof.dr.ir. M.F.Th. Bax 

en enkele weken van verwarring wordt het besluit weer ingetrok

ken en hervat de decaan zijn werkzaamheden. 
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3.3 Het leerstoelenplan en de ontwikkelingen bij 

het onderwijs 

"Wie he br ed eft, laat bet br ed hangen•• 

Het onderwijs was, nadat de problemen met de invoering van pro

jectwerk in 1970 min of meer waren opgelost, "gewoon" doorge

gaan . Het eerste diploma Bouwkundig lngenieur wordt op 

21 december 1970 uitgereikt aan ir. Han Wessels, een "omzwaaier" 

uit Delft. De eerste "echte" diploma-uitreiking vindt op 30 juni 1972 

plaats. Daarna gaat het steeds sneller. De SOOste afstudeerder 

wordt in december 1978 bereikt, de 1000ste in september 1984 en 

de 1500ste in augustus 1988. De bijdrage aan de oplossing van de 

woningnood, tenminste ten aanzien van de overspannen arbeids-

markt, komt wat laat: in januari 1979 wordt het break-even point 

bereikt. het punt waarbij het aantal werkjaren van de stafleden die 

aan de arbeidsmarkt waren onttrokken, wordt overtroffen door het 

aantal jaren dat door de afgestudeerden is geleverd. 



Het aantal ingeschreven studenten groeit in deze periode tot meer 

dan 900. Staf en docentenkorps groeien mee, zij het met grote ver

traging. In principe warden de zes afstudeerrichtingen uitgebouwd. 

Dan wordt het "gat van de afdeling" ontdekt. Door de grote belang

stelling voor maatschappelijke problemen waren tussen Urbanistiek 

en Architectonisch Ontwerpen een aantal groepen tot ontwikkeling 

gekomen, zoals Stedebouwkunde, Volkshuisvesting en Stads

vernieuwing, die leerstoelen claimen. Als oplossing wordt aanbevo

len : de omzetting van een gewone leerstoel Architectonisch 

Ontwerpen in een voor Stadsvernieuwin~; het aanvragen van een 

extra-ordinariaat Volkshuisvesting en het omzetten van een van de 

andere leerstoelen Architectonisch Ontwerpen in Architectonisch en 

Stedebouwkundig Ontwerpen. De leerstoel Stadsvernieuwing wordt 

bezet door di'. ir. H. Fassbinder, de eerste vrouwelijke hoogleraar 

van de THE. 

Het probleem stedebouwkundig ontwerpen was hiermee niet 

definitief opgelost. 

Uit een bloemlezing van omschrijvingen van de leerstoelgebieden in 

de verschillende beleidsnota's is dat wel te begrijpen. 

Urbanisatietechniek (Habraken): onderzoek naar en bepaling van 

vestigingsmogelijkheden in een gegeven gebied in samenhang met 

de bouwkundige problematiek. 

Urbro: vernieuwing en uitbreiding van steden met bijzondere aan

dacht voor de integratie hierbij van de maatschappelijke aspecten. 

Stadsvernieuwing: vanuit de bouwkundige discipline een weten

schappelijke bijdrage leveren in beslissingsprocessen, die leiden tot 

bepaalde vormen van herstructurering van steden. 

Volkshuisvesting: de beleidsproblematiek van de volkshuisvesting, 

subsidie- en huurbeleid, beheers- en investeringsbeleid rond de 

volkshuisvesting. 
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Stedebouwkundig ontwerpen (Habraken): het ontwerpen van het 

wijkje of deftiger uit de leerstoelaanvraag: stedebouwkundig ont

werpen houdt zich bezig met de vorm-consequenties van plannings

beslissingen op het niveau van de nederzetting. 

Om de wetenschappelijke aspecten bij het architectonisch ontwer

pen te versterken wordt naast de Groep OntwerpMethoden (GOM) 

en naast Vormleer, het vak van prof. G.J. Slothouber, het extraordi-

nariaat Architectuurgeschiedenis omgezet in een ordinariaat 

Architectuurgeschiedenis en Theorie, dat bezet wordt door prof.drs. 

G.A. Bekaert. In augustus 1976 stelt het Afdelingsbestuur de com

missie-leerstoelenbeleid in. De opdracht omvat het verzamelen van 

de wensen van de vakgroepen, aangeven welke accentverschuivin-

gen noodzakelijk zijn, de aandacht vestigen op eventuele lacunes, 

en nagaan wat gebeuren moet met vrijkomende plaatsen en het 

opstellen van een urgentielijst. Op dat ogenblik zijn 20,8 plaatsen 

bezet. Veel mogelijkheden tot uitbreiding zijn er niet meer. In janu

ari 1977 wordt een hearing over het leerstoelenbeleid gehouden. 

Het zal de laatste hearing zijn die op de Afdeling wordt gehouden. 

Er zijn vrijwel geen studenten aanwezig. De belangrijkste conclusie 

is kort: er wordt geen beleid gevoerd. Het in 1976 aangevraagde 

lectoraat voor beheersing van bouwkundige processen met behulp 

van de computer, wordt door het ministerie aangehouden. Vier jaar 

later wordt hiervoor een buitengewone leerstoel Informatica aan

gevraagd, waarvan in 1982 de naam wordt omgezet in Computer

Ondersteund Ontwerpen. Pas in 1985 wordt deze leerstoel toege

wezen. Een teken aan de wand is, dat Constructief Ontwerpen het 

lectoraat voor hout aan de afdeling teruggeeft omdat het onmoge

lijk blijkt deze plaats te bezetten. 



J.4 Studenteninitiatieven en -activiteiten na 1970. 

"Denken in steen of bouwen voor mensen" 

Na de zogenaamde opheffing van R4 (zie biz. 36) leidt deze vereni

ging nog enige jaren een schemerbestaan. De linkse studenten 

beheersen volledig het toneel. Begin 1970 worden de eerste project

groepen gelegaliseerd van studenten die een bijdrage willen leve

ren aan de oplossing van de woonproblemen van de laagstbetaal

den. Uit deze groepen ontstaan de themagroepen Stadsvernieuwing 

en Planning. Als intermediair tussen onderwijs en praktijk worden 

in 1974 het Bouwkundig Adviesburo voor Buurtbewoners (BAB) en 

het Planning AdviesBuro (PAB) opgericht. In de eerste jaren trekken 

de acties tegen "kaalslag" en tegen de autoritaire houding van som

mige beleidmakers en bestuurders de meeste aandacht, maar deze 

leren verrassend snel hierop in te spelen en zelfs tot samenwerking 

te komen. 

In het begin werken veel architectuurstudenten mee. De bewoners 

als "anonieme opdrachtgevers" waren ontdekt. Helaas valt de 

bewonersparticipatie niet mee, zoals uit volgend citaat blijkt: "De 

architect werd opgezadeld met een lastige pseudo-opdrachtgever, 

die blijk gaf van een laag opleidingsniveau en naar zijn ideeen 

banale gebruikerswensen." Maar de grootschalige oplossingen ver

dwijnen om plaats te maken voor kleinschaligheid. Uit de naamge

ving "nieuwe kneuterigheid", om de netste te noemen, spreekt 

geen onverdeelde waardering. De inzichten op het gebied van 

stadsvernieuwing veranderen snel: kaalslag en kolossaaiheid war

den "bouwen voor de buurt" met renovatie tegen iedere prijs; dan 

wordt het doel "betaalbare woningen" voor de lage inkomens met 

aangepaste nieuwbouw. Vervolgens moet er ook ruimte komen 

voor hogere inkomens en beter opgeleiden en zijn de institutionele 
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beleggers weer welkom. 

De stadsvernieuwers warden ge"lnstitutionaliseerd in een vakgroep, 

met als programma de totstandkoming van woningbouwcom

plexen. Daarbij wordt integratie van alle betrokken disciplines 

nagestreefd. 

Voor de planners ligt de situatie minder eenvoudig, daar zij zich op 

het terrein van URBRO bewegen. URBRO, waarin naast bouwkundig 

ingenieurs ook medewerkers zitten op het gebied van economie, 

sociologie, landschapsarchitectuur enz., streeft naar een maatschap-

pelijke planning met integratie van alle relevante aspecten. Het 

enige verschil met de themagroep is de marxistische opstelling van 

deze laatste, hetgeen tot de nodige of, beter gezegd, onnodige 

strubbelingen leidt. 

In 1974 viert de Themagroep Planning "de overwinning": "voortaan 

hoeven zij niet meer rechtstreeks voor een beroep te warden opge

leid en zijn zij in staat het karakter van de planologie te leren. 

In het kapitalisme kun je niet plannen in het belang van de bevol

king .... ". Praktisch krijgen ze grotere vrijheid hun afstudeerpro

gramma samen te stellen. De smalle deur naar het diploma wordt 

een porte-brisee. 

Minder opvallend zijn de activiteiten van de "groenen". Milieu is 

een onderwerp dat bij alle groepen leeft en nauwelijks weerstan

den oproept. Reeds in 1969 bereiden bv de medewerkers Luursema 

en Wessels een cursus ecologie voor. Door Prof. Kreyger, hoogle

raar Materiaalkunde warden de eerste tabellen betreffende het 

energiebeslag van bouwmaterialen en elementen opgesteld. 

De "echte" alternatieven die o.a. een eigen visie willen ontwikkelen 

op het behoud van de aarde als drager van leven, vinden onderdak 

bij prof .mag .arch.ing . Peter Schmid van de latere sectie 

Afbouwtechniek en Milieu, waar de meest bijzondere bouwmetho-



den en bouwmaterialen worden onderzocht, van wigwam tot leem

bouw, van antroposofisch bouwen tot ondergronds wonen enz. In 

1989 zullen zij de BIM-schaal ontwikkelen . een instrument om te 

bepalen hoe milieu(on)vriendelijk bouwmaterialen zijn. Factoren die 

hierbij een rol spelen zijn behalve het energiegebruik, vervuiling, de 

aanslag die b.v. de winning doet op de omgeving, onderhoud en 

hergebruik enz. Samen met de lnterdisciplinaire vakgroep van 

Milieukunde Amsterdam wordt gewerkt aan verbetering en uitbrei

ding van de schaal. 

In de ARB bezetten de progressieven jarenlang de drie studenten

plaatsen. Om hun vertegenwoordigers bij het raadswerk te steunen 

en om de verkiezingen voor te bereiden, ontstaan min of meer losse 

verbanden met namen als "De 12-gezworenen" en "De Paperclip"; 

het laatste verzorgt vanaf 1974 nog enige jaren het blad "Peper". 

Met de terugkeer naar meer normale verhoudingen ontstaat een 
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groot aantal studentenverenigingen. In 1978 wordt KOERS door stu- 63 

denten van Konstruktief Ontwerpen opgericht, spoedig gevolgd 

door resp. FAGO en UT. In dezelfde tijd ontstaan ook drie verenigin-

gen in de architectonische hoek namelijk Roodring, 6B en Siba: een 

illustratie van de grote verdeeldheid binnen de afdeling. KOERS 

heeft sindsdien enige bekendheid gekregen door successen bij inter-

nationale betonkanoraces, waaraan met zelf ontworpen en 

gebouwde betonnen kano's moet worden deelgenomen. In enkele 

jaren ontwikkelden deze kano's zich van drijvende bunkers tot 

ranke scheepjes die in gewicht kunnen wedijveren met de 

traditionele houten kano's. Na invoering van de 4-jarige studie komt 

aan deelname een eind door gebrek aan tijd om in 1992 met succes 

te herrijzen. 

In 1980 wordt een coordinatiecommissie voor de studieverenigingen 

ingesteld die er in slaagt om in 1985 een algemene studievereniging 
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tot stand te brengen. die de naam CHEOPS krijgt, waarin KOERS, 

FAGO en UT als secties deelnemen. De maatschappijbeschouwelijke 

bouwkundewinkels BAB en PAB heffen zichzelf op en een algemene 

Bouwkundewinkel neemt hun taken over. 

3.5 Intermezzo · De naleving van het Academisch 

Statuut 

"Much ado about nothing" 

Shakespeare 

In november 1980 worden door de kamerleden Deetman en Lansink 

vragen gesteld aan de minister over de naleving van het 

Academisch Statuut door de afdelingen Bouwkunde te Delft en te 

Eindhoven. 

De minister vraagt de Afdelingen hem hierover te informeren. 

Het blijkt dat aan beide instellingen het vak landmeten niet wordt 

gegeven en dat in Delft wiskunde en in Eindhoven stedebouwkun

dig ontwerpen niet correct wordt getentamineerd. Ter wille van de 

beantwoording van de gestelde vragen vormt de minister op 19 

december 1980 de werkgroep "Naleving academisch statuut" , voor

zitter drs. E. Bakker; zij moet voor 1 februari 1981 rapporteren. 

Het blijkt dat de betreffende problematiek verder gaat dan de 

beide afdelingen. Op 1 februari 1981 stelt de minister de werkgroep 

"Studierichtingen Technische Hogescholen", de werkgroep-Piekaar. 

in. Het blijkt dat reeds in 1963 een voorstel tot wijziging van het 

Academisch Statuut was opgesteld, waarin onder andere het vak 

landmeten werd geschrapt. De afdeling had zich in oktober 1967 

accoord verklaard met deze wijziging. Het voorstel werd echter in 

Delft opgehouden. Volgens de Wet Tweefasenstructuur moet het 

Academisch Statuut nog in 1981 worden herzien. 



De afdelingsraad neemt 4 februari '81 het besluit geen wijzigingen 

aan te brengen in het vigerende studieprogramma dat aangepast is 

aan de Wet Tweefasen structuur, ter veiligstelling van de uitgereik

te diploma's. 

5 februari schorst het CvB dit besluit voor 6 weken. De D-examen 

zitting van 5 februari gaat onder voorbehoud door. 

10 februari schorst het CvB deze zitting. 

De ARB verzoekt de minister voor 1-6-1981 het vak landmeten te 

schrappen. lnmiddels worden zogenaamde readers voorbereid voor 

de vakken Landmeten en Stedebouwkundig ontwerpen om als geen 

andere oplossing wordt gevonden o.m. in de lacunes van het P- en 

het D-examen te kunnen voorzien. 

19 februari trekt het CvB de schorsing van de D-diploma uitreiking 

in. 23 maart verlengt het CvB de schorsing van het 5 februari besluit 

van ARB. 

15 april bericht de Academische Raad Cie Technische Wetenschap

pen dat zij zich ten volle met het wijzingijngsvoorstel van deze ver

ouderde verplichting kan verenigen. 

Het ministerie bericht, dat het wijzigingsvoorstel niet voor half juli 

gereed zal zijn. maar met terugwerkende kracht zal ingaan vanaf 

31 mei. 

Het CvB besluit 17 september 1981 dat de schorsing met terugwer

kende kracht wordt ingetrokken. 

In 1982 komt de volgende al aangekondigde wijziging van het 

Academisch Statuut tot stand, het gevolg van de Wet Twee-fasen

structu ur. De omschrijving voor de Afdeling Bouwkunde wordt 

ingrijpend herzien, een groot aantal differentiaties wordt mogelijk. 
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1. DISCUSSIES OVER HET ONDERWIJS 

2. VAN VIJF·JAAR NAAR VIER·JAAR 

3. DE A·CULTURELE REVOLUTIE, 
1983 - 1985 

4. OP RAPPORT, 1985 • 1989 

5. ONDERZOEK 1973 · 1989 

6. DE UITSLAG: HEREXAMEN IN 1993 



4.1 Discussies over het onderwijs 

"Au Choe des opininons jaillit la verite". 

De eerste jaren van de afdeling worden gekenmerkt door de inten

sieve discussies over het onderwjjs en het vak. Een groot aantal dis

cussie-bijdragen uit deze periode is bewaard gebleven. Belangrijke 

topics waren o.a. wiskunde en het projectonderwijs. De discussies 

beginnen met de hiervoor genoemde gecombineerde vergadering 

van Curatoren en R&A 25 maart 1966 en eindigen vrij abrupt met de 

laatste grote nota over onderwijs en het onderwijsprogramma 

"Gemeenschappelijkheid" in 1978 geschreven door de vier "wijze 

mannen": Apon, Goudappel, Huisman, en de Lange. 

In de gecombineerde vergadering werd o.a. over het wiskundeon

derwijs door prof. Tellegen gezegd: 

"voor alle eerstejaars zou de wiskunde van de middelbare school 

moeten worden herhaald en de lacunes aangevuld. Tegelijkertijd 

zou gewezen moeten worden op de betekenis van de behandelde 

stof voor bouwkunde. Voor de bouwtechnische groep zou dan in 

een volgende fase van de studie het onderwijs in de wiskunde moe

ten worden vervolgd op eenzelfde peil als de thans bestaande oplei

dingen. Voor de aesthetische groep zou bij de verdere studie het 

zwaartepunt moeten liggen op het hanteerbaar maken van de wis

kunde, opdat het gesprek tussen de aesthetici en de bouwtechniek 

mogelijk wordt". 

Zoals hiervoor reeds is beschreven werd eerst alleen de "grote" wis

kunde ingevoerd, hetgeen niet door iedereen op prijs werd gesteld. 

Het probleem werd nog ingewikkelder toen steeds meer studierich-

tingen mondig werden en hun eigen verlangens gingen specificeren. 

Doordat bouwkunde een toepassingsgebied van vele disciplines is, 

lopen deze specificaties sterk uiteen. Uiteindelijk kunnen drie 
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hoofdrichtingen worde-n onderscheiden, nml. architectuur, bouw

techniek en bedrijfskunde, waarbij in de laatste l~s extremes se 

touchent nml. planologie en uitvoeringstechniek. Pas na de invoe

ring van de Mammoetwet zal een oplossing worden gevonden die 

voor alle richtingen aanvaardbaar is. In deze nota-rijke afdeling is 

een nota-reeel verslag nauwelijks mogelijk. Daar de belangrijkste 

hiervoor reeds ter sprake zijn gekomen, zal hier worden volstaan 

met de laatste, de nota van de vier wijze mannen. Zeals in 3.2 

beschreven bleek kort na de totstandkoming van de driestromen

structuu r dat een herprogrammering gewenst was. Door het 

Afdelingsbestuur werd een commissie ingesteld om een onderzoek 

naar de gewenste mate van gemeenschappelijkheid in de drie kern-

programma's, zowel in kwalitieve als kwantitatieve zin te verrich-

ten. Op een nogal hoog abstractieniveau wordt over gemeenschap

pelijkheid gesproken, hetgeen niet verhelen kan dat in de praktijk 

het gemeenschappelijke alleen nog bestaat uit het doel nml een bij

drage te leveren aan de totstandkoming van gebouwen en/of hun 

omgeving, meestal aangeduid als de "gebouwde omgeving van de 

mens", waarbij de grenzen van die omgeving steeds wijder worden 

getrokken, van straat tot stad, van buurt tot regio. Voorgesteld 

wordt om het onderwijsmodel van Habraken uit te breiden met 

Planning. Verder achten zij het o.a. bijzonder belangrijk dat afge

studeerden zich breed kunnen opstellen in de arbeidsmarkt. 

lmpliciet blijft de gedachte dat integratie alleen bereikt kan worden 

door een gemeenschappelijk programma overeind. Uit het beschre

vene in 3.2 volgt dat de afdelingsraad niet erg in was om de advie

zen van deze bestuurscie op te volgen. 



4.2 Van vijf-jaar naar vier-jaar 

"Te groot voor servet te k lein voor tafellaken" 

In de periode 1976-1983 gaat het initiatief tot het concipieren van 

nota's over van de Afdeling naar de overheid. Niemand heeft veel 

notie van de dictaten die daaruit zullen voortkomen. De omslag 

wordt ingeleid met de Wet Herstructurering van het wetenschappe

lijk onderwijs van november 1975. Volgens deze wet moeten de 

instellingen voor 1 mei 1977 herprogrammeringsvoorstellen indie

nen. In maart worden richtlijnen gegeven hoe de voorstellen moe

ten worden opgesteld; ender andere moet een studielastberekening 

worden uitgevoerd en een vergelijking met de programma's van 

buitenlandse instellingen worden gemaakt. Het doel is een nieuw 

Academisch Statuut en verkorting van de studieduur. De voorstellen 

zullen getoetst worden als de voorgestelde studieduur langer dan 

4 jaar is. De toetsing zal een marginaal karakter hebben, daar de 

minister volgens de wet niet gemachtigd is de programma's 
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inhoudelijk te toetsen. De inhoud valt onder de verantwoordelijk

heid van de Afdeling of Faculteit. 

Op initiatief van prof. ir. B.W. van der Vlugt was de afdeling al 

begonnen met een echte herprogrammering, die nu wordt aange

past aan de wensen van de minister. Onderscheid wordt gemaakt 

tussen de externe en de interne herprogrammering. De interne her-

programmering omvat de activiteiten nodig om te komen tot duide

lijke afstudeerrichtingen, onderwijsprogramma's en een goede 

afstemming van de onderwijsdoelen. De externe herprogrammering 

omvat de activiteiten nodig om voor 1 mei 1977 de wettelijk ver

plichte voorstellen in te leveren bij het Ministerie van Onderwijs en 

Wetenschappen. Door hiervoor vrijgemaakte medewerkers wordt 

het nodige voorbereidende werk gedaan en, voor zover dit moge

lijk is, tonen zij aan dat een vijfjarige studieduur noodzakelijk is. 

72 Reeds in augustus 1976 kan de minister de gevraagde informatie 

worden verstrekt. Helaas grotendeels voor niets, want met de wet 

tweefasenstruktuur wordt de 4-jarige studieduur verplicht gesteld. 

In dezelfde periode moet volgens een besluit van de Hogeschool-

raad de jaarindeling in trimesters worden ingevoerd. Een numeriek 

kader voor het onderwijsprogramma voor de drie hoofdstromen, 

zowel de 4- als de 5-jarige opleiding, wordt door ir. Jan van de 

Wetering b.i. opgesteld volgens het trimestersysteem. Hierbij gaat 

men voor het eerste jaar uit van volumehandhaving. De stof van de 

twee semesters wordt over drie trimesters verdeeld. Bij de verdere 

studie wordt uitgegaan van inkrimping per onderdeel. De meeste 

semestervakken worden trimestervakken om ruimte te creeren voor 

nieuwe vakken. Vervolgens worden de programma's ingevuld door 

de kerngroepen en de examenregelingen aangepast. Na afweging 

van alle voor- en nadelen besluit men de nieuwe trimesterprogram-



ma's voor nagenoeg alle studenten per september 1982 in te voe

ren. Een enorme krachtproef voor de Afdeling, die vrij goed is verlo

pen; alleen de overgangsregelingen voor de studenten die de 5-jari

ge opleiding volgen, blijken zo ingewikkeld, dat hierop nog al wat 

aanpassingen moeten worden aangebracht. 

De volgende belangrijke veranderingen vonden plaats in de perso

nele sfeer. Het begon met het hooglerarencorps, lectoren en hoogle

raren werden hoogleraar A en hoogleraar B. Verder werd de leeftijd 

waarop met emeritaat wordt gegaan van 70 verlaagd naar 65 jaar. 

Vervolgens kwam de staf aan de beurt. Het rangenstelsel werd 

ingrijpend herzien met het instellen van de rangen universitair 

docent en universitair hoofddocent, waarbij de UHD plaatsen moe

ten worden aangevraagd met omschrijvingen, zoals het bij leerstoe

laanvragen gebruikelijk is. Uiteindelijk werden aan de afdeling 

17 plaatsen toegewezen. Hiernaar moest worden gesolliciteerd, 

voor de meeste medewerkers betekende dit solliciteren naar hun 

eigen baan. Deze wijze van invoeren werd niet positief ontvangen. 

Om het ongenoegen over de sollicitatieprocedure zoveel mogelijk 

buiten de afdeling te houden, werd een UHD-Cie ingesteld bestaan

de uit drie hoogleraren, die op het punt stonden hun werkzaamhe

den bij de afdeling te beeindigen. Tot hun ongenoegen werden niet 

al hun voorstellen door het college van bestuur, gehoord hebbende 

het college van decanen, overgenomen; ondanks de grote zorgvul

digheid waarmee deze voorstellen waren voorbereid. lnmiddels zijn 

ook deze voorstellen zij het met grote vertraging gehonoreerd. 

Dan komt de grote klap: de TVC - de onheilspellende lettercombina-

tie voor Taakverdeling en Concentratie, waarmee de minister de 

grote bezuinigingen wil afronden, bezuinigingen waar de Afdeling 

weerloos tegenover staat. 

De omslag van de economische conjunctuur in Nederland treft de 
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bouw, het toekomstig arbeidsveld van de studenten van de 

Afdeling, altijd het zwaarst. Dat is mede een gevolg van het con

junctuurversterkende beleid van de overheid, die als eerste maatre

gel de investeringen in de bouw afremt. De vooruitzichten ten aan

zi en van de werkgelegenheid werken onmiddellijk door in de 

instroom van studenten. Zie grafiek. 

200 

150 

100 

Aantal eerstejaars Bouwkunde en de omvang van de bouwproduktie in Nederland 
(in guldens) 

67 70 75 80 85 90 

_ _ Inst room 1 ste jaars bouwkunde 
_ _ bouwproduktie (prijzen 1980 excl . btw) 

De ongenuanceerdheid van de werkloosheidcijfers waarin de ver

schillen tussen de afstudeerders van de verschillende instellingen 

en van de verschillende afstudeerrichtingen niet tot uiting komen, 

is bijzonder ongunstig voor de Afdeling. Door haar pluriforme 

karakter zal, ook als het driestromenmodel niet was ingevoerd, de 

onderwijslast hoger zijn dan voor meer uniforme afdelingen binnen 

de TH. Dit aspect heeft echter nooit erkenning gekregen. Een en 

ander maakt het voor relatieve buitenstaanders wel gemakkelijker 

om de Afdeling extra hoge bezuinigingen op te leggen. 

30 miljard 

25 



4.3 De A·culturele Revolutie, 1983 · 1985 

"We zullen alt~jd dingen doen die binnen ons 

bereik liggen" 

Ceert Croote 

Het eindrapport van de TVC-Commissie verschijnt in maart 1983. Het 

doel van de operatie is verhoging van de efficiency van het onder

wijs door concentratie, takenruil, afslanking en regionale samen

werking. De aanslag voor de afdeling op het personeelsbudget 

bedraagt f 2,7 miljoen. 18 mei 1984 wordt de wet "Bijzondere bepa

lingen van tijdelijke aard voor taakverdeling in het Wetenschap

pelijk Onderwijs" van kracht. Voor de afdeling betekent efficiency = 
bezuinigen, voor het personeel betekent tijdelijk = definitief. 

De Afdeling komt voor een ingrijpende reorganisatie te staan, 

waarbij 

- een takenruil met de Afdeling Bouwkunde in Delft 

moet plaatsvinden; 

- het aantal plaatsen wetenschappelijk personeel van 116 in 1984 

moet afnemen tot 85 in 1991; 

- het aantal kroondocentenplaatsen van terug 

moet van 20,5 naar 10,6 in 1991; 

de onderzoeksinspanning niet mag afnemen; 

- de onderwijslast van 100.000 personeelsuren per 

jaar moet worden teruggebracht tot 45.000. 

Bij de eerste besprekingen met Delft wordt ervan uitgegaan dat 

Delft zich zal richten op architectuur en volkshuisvesting en 

Eindhoven op architectuur en bouwtechniek. 

Het protocol van afspraken wordt in november 1985 definitief vast

gesteld. Men spreekt af dat beide afdelingen complementair wor

den. Eindhoven zal zich nadrukkelijk richten op de bouwtechnische 
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en gebruikscomponent en op een wetenschappelijk methodische 

opleiding tot bouwkundig ingenieur voor een breed beroepsterrein. 

De gebruikscomponent kan gelezen worden als een pars pro toto 

voor architectonische component. Delft zal zich richten op de afstu

deerrichtingen architectuur, stedebouwkunde en volkshuisvesting. 

Ter uitvoering van de TVC afspraken verdwijnt in een klap de zo 

moeizaam na jarenlange strijd verkregen structuur als de ARB 28 

maart 1984 besluit tot een volkomen herstructurering van vakgroe

pen, afstudeerichtingen en onderwijsprogramma's. Het doel van de 

opleiding wordt om bouwkundig ingenieurs op te leiden die 

- het vakgebied methodisch-wetenschappelijk benaderen; 

- mede door een brede fundamentele basisopleiding voorbereid 

zijn op hun taak bij een veranderende bouwopgave; 

- in staat zijn in hun werk bijdragen van deelgebieden 

te integreren; 

- mede door het bovenstaande breed inzetbaar zijn in 

de beroepspraktijk. 

In principe zijn dit dezelfde doelstellingen als ten tijde van de 

oprichting, alleen in een nieuw jasje. 

Na strubbelingen over de interpretatie van de TVC-afspraken, 

wordt in november het aantal vakgroepen definitief vastgesteld op 

4, te weten: 

1 Konstruktie 

2 Bouwfysica en Materiaalkunde 

3 Realisatie, Organisatie en Beheer (waarin UT, SV, en BPT) 

4 Architectuur en Stedebouw (waarin ruimelijke planning) 

Het nieuw onderwijsprogramma bestaat uit 7 gemeenschappelijke 

trimesters in de P- en de D1 fase. De doctoraalfase wordt verdeeld 

in een D1 en een D2 fase. De D1 fase bestaat uit 4 trimesters en 

wordt afgesloten met een getuigschrift. De D2 fase bestaat uit 



5 trimesters, waarbij de student bij een vakgroep afstudeert. 

In 1983 en 1984 vertrekt een vrij groot aantal studenten naar Delft. 

Daar de toewijzing van mensen en middelen gebaseerd is op het 

aantal zogenaamde onderwijsvragende studenten, wordt het voort

bestaan van de Afdeling hierdoor ernstig bedreigd. De teruggang in 

het aantal personeelsplaatsen die is vastgesteld in het TVC-plan, 

wordt hierdoor nog vergroot. Er mogen er nog maar 71,7 overblij

ven. Gelukkig neemt het vertrouwen daarna weer toe en door de 

stijging van het aantal eerstejaars komt de Afdeling uit de gevaren

zone, althans voorlopig. Ruimtelijke Planning moet de grootste 

offers brengen, ook Architectuur moet veel plaatsen inleveren, maar 

de teruggang is zo groot, dat geen enkele groep aan drastische 

inkrimping ontkomt. De personeelsinkrimping kan uiteindelijk zon

der gedwongen ontslagen binnen de bestaande regelingen voor 

vervroegde uittreding en interne re-allocatie worden gerealiseerd. 

4.4 Op Rapport, 1985 · 1989 

"Onderwijs geexamineerd, onderzoek onderzocht" 

Dan opeens komen er geen nota's meer maar rapporten. Het begint 

ermee dat de Colleges van Bestuur van Delft en Eindhoven willen 

weten hoe het TVC-proces verloopt en hoe de kansen voor het 

TH-onderwijs en onderzoek op het gebied van de bouwkunde in de 

jaren negentig eruit zien. De Adviescommissie Bouwkunde TUE-TUD 

(de commissie-Schut) wordt ingesteld. In het eindrapport van 5 juli 

1985 geeft de commissie een visie op de veranderende bouwopgave 

en geeft aan hoe de afdelingen daarop moeten inspelen. De voor-

uitzichten zijn somber. De commissie gaat uit van afnemende bouw-

produktie na 1980 en van een toename van het aantal afstudeerders 

WO-HBO. Voor de architecten die een eenmansbureau willen 
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beginnen, valt het nog mee. De afname van de opdrachten voor de 

kleine bureaus daalt slechts met 3%, terwijl de daling voor de grote 

bureaus meer dan 30% is. Volgens de commissie moet Eindhoven 

zich richten op bouwtechniek en Delft op architectuur. Zij merkt op 

dat Eindhoven een regionale opleiding is, hetgeen bij de "nomen

clatuur" van de Afdeling niet zo goed valt. Trouwens hoe is comple

mentariteit te rijmen met een regionale functie? Uit de gegevens 

over de herkomst van de studenten volgt echter dat regionale 

karakter wel. De scheiding tussen boven en beneden de grote rivie

ren gaat kennelijk dieper dan men voor mogelijk hield (2). Verder 

heeft de commissie signalen uit de praktijk ontvangen, die er op 

wijzen dat de verkorting van de studieduur tot 4 jaar op gespannen 

voet staat met de beroepsuitoefening. 

Aangezien de eerste diploma's aan afstudeerders met een 4-jarige 

opleiding in 1986 worden uitgereikt, heeft de commissie een voor

uitziende blik. De commissie acht het onder andere gewenst dat 

beide opleidingen eenzelfde basisopleiding van twee jaar geven en 

vindt dat planologie en volkshuisvesting niet in de eerste-fase

opleiding thuis horen. 

In 1987 wordt de titel architect beschermd. Voor Eindhoven kunnen 

afstudeerders van de vakgroep Architectuur en Stedebouw opgeno

men worden in het hiervoor ingestelde architectenregister. In dit 

jaar gaat ook de eerste tweede-fase-opleiding van start, "ontwerp, 

planning en beheer van gebouwen en gebouwde omgeving", opge

zet door de beide bouwkunde-opleidingen en civiele techniek. 

(2)Uit een recent rapport volgt dat praktisch alle instellin

gen van hoger onderwijs een regionaal karakter hebben en dat van 

de 3 technische universiteiten Delft nog meer op de eigen regio 

leunt als eindhoven. 



De minister laat het landelijk onderwijs en onderzoek, zowel WO als 

HBO in kaart brengen en evalueren door de eind maart 1987 inge

stelde Verkenningscommissie Bouwkunde, ender voorzitterschap 

van mr. M.D. van Wolferen. Deze commissie komt in maart 1989 met 

haar eindrapport - een professioneel rapport met 133 pagina's tekst 

en vele bijlagen. Hierin is opgenomen een analyse van de arbeids

ma rkt en een prognose voor de toekomst opgesteld door het 

Economisch lnstituut voor de Bouwnijverheid, het EIB. Het EIB gaat 

uit van een lichte stijging van het volume van de bouwproductie en 

becijfert dat de werkgelegenheid gemiddeld met 230 bouwkundigen 

per jaar zal toenemen en dat voor vervanging 340 bouwkundigen 

per jaar nodig zullen zijn, in totaal volgt hieruit een behoefte van 

circa 600 personen. Hiervan zal circa 40% door het WO warden gele

verd. De commissie onderscheidt 5 taakprofielen (zie tabel) en schat 

de verdeling over deze profielen als volgt: 

HBO WO Totaal 

Technisch specialist 25-35% 15-25% 25-35% 

Project/procesmanager 25-35% 15-25% 25-35% 

Beheerder 10-15% 15-25% 10-20% 

Vormgever 10-15% 35-45% 15-25% 

Ruimtelijk planner 5-10% 5-10% 1-10% 

400 a 450 200 a 250 Goo a 100 

pers./jaar pers./jaar pers./jaar 

Jammer is dat deze tabel niet consistent is met een eerdere in deze 

nota beschreven schatting naar het aantal architecten en stede

bouwkundigen, namelijk waar gesteld wordt dat de vraag naar 

z 
u.J 
> 
0 
I 
0 

~ 
u.J 

79 



z 
UJ 

> 
0 
I 
0 
z 
UJ 

UJ 
0 
z 
:::) 

"" s 
:::) 

0 
Ci) 

°" <{ 

~ 
V) 

N 

80 

architecten ligt op 70 a 100 per jaar en aan stedebouwkundigen op 

25 a 30 en dat van deze categorieen 60% door het WO zal worden 

geleverd. Dit komt neer op maximaal circa 70 personen. Uit de tabel 

volgt een maximum van (0,45+0, 10)x 250 = circa 140, dus het dub

bele. 

Verder stelt de commissie dat voor Eindhoven het aantal afstudeer-

ders in Architectuur en Stedebouw tot 1/3 van het aantal in 1986 

moet afnemen, terwijl het aantal technisch specialisten zou mogen 

verdubbelen. Zowel Delft als Eindhoven moeten over een afstu-

deerrichting Architectuur beschikken, want "een taakverdeling 

waarbij een faculteit voor "vormgevers" en een faculteit voor 

"allround bouwkundigen" wordt nagestreefd, is op termijn onhoud

baar. Deze situatie is thans vastgelegd in het zogenaamde protocol 

tussen de twee faculteiten ." 

Verder stelt de commissie: "De vormgeversfaculteit groeit ten koste 

van de andere. ( ... ) De wisselwerking tussen de vormgevende en de 

andere taakprofielen is essentieel voor de kwaliteit van de oplei

ding." En: "Het begrip "bouwkundlg ingenieur" wordt in de bouw

wereld nog teveel geassocieerd met het beroep architect. Nog 

steeds is het architectenberoep het perspectief waarop de meeste 

aankomend studenten zich richten. De faculteit staat met dit gege

ven voor de taak de studenten te interesseren voor een breder keu-

zepakket van studie- en beroepsmogelijkheden." 

De beoordeling van Eindhoven is overwegend positief. De taakpro

fielen "vormgever" en "technisch specialist" worden redelijk inge

vuld. Bovendien zijn er aanzetten voor project/proces manager en 

beheerder/opdrachtgever. Uit eigen enquetes van de Faculteit blijkt 

dat de Eindhovense bouwkundig ingenieurs vlot een betrekking 

vinden en kennelijk hun concurrenten weten te verdringen. Dit 

betekent dat de opleiding in principe goed aansluit op de markt-



vraag. De organisatie van de Faculteit is helder. 

Ten aanzien van de vakgroepen adviseert de commissie: 

Konstruktief Ontwerpen (BKO) moet zich meer op ontwerpen rich

ten. Fysische Aspecten (BFA) moet de installatiecomponent en mate

riaalkunde versterken. Voor Architectuur/Urbanistiek (BAU, vroeger 

Architectuur en Stedebouw) geldt dat de aanzienlijke inspanning 

die geleverd wordt om de mogelijkheden van de informatica te 

benutten voor de bouwkundige opleiding niet genoeg ge·intensi

veerd kan worden. Ten aanzien van Realisatie en Beheer (BRB) stelt 

men dat de bezetting van de leerstoelen rond het zeer belangrijke 

vakgebied afbouwtechniek ondoelmatig overkomt. De vakgroep 

Uitvoeringstechniek is nog onvoldoende uitgebouwd: bij de plaats 

van Stadsvernieuwing in deze vakgroep plaatst de commissie een 

vraagteken. Bij het projectwerk moet de integratie van de techni

sche aspecten versterkt worden. 

De commissie ziet als essentie van haar advies: "Concentreren op de 

technisch-wetenschappelijke kern van het vakgebied Bouwkunde in 

samenhang met het verzorgen van een basisopleiding ontwerpen. 

Pas na het doorlopen van dit 2-jarig kernprogramma is ruimte voor 

differentiatie naar verschillende afstudeerrichtingen". Zij acht her

ziening van het curriculum en het onderzoekprofiel van de facultei

ten noodzakelijk. Deze herziening zal gepaard moeten gaan met het 

opgaan van beide faculteiten Bouwkunde in een faculteit. Wijselijk 

wordt niet aangegeven hoe dit moet worden gerealiseerd. De com

missie ziet geen reden om te kiezen voor een der bestaande facul

teiten als uitgangspunt voor een nieuwe faculteit. Geen der facul

teiten kan immers de toets der kritiek doorstaan. Deze laatste zin 

wekt grote verontwaardiging. Terecht wordt door Eindhoven opge

merkt. dat zij aan het voorgestelde profiel grotendeels voldoet. 

De op- en aanmerkingen kunnen probleemloos worden verwerkt, zij 
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passen in het reeds gevoerde beleid van de Faculteit. De teleurstel-

ling is algemeen en er ontstaat ten aanzien van het voortbestaan 

van de Faculteit grote onzekerheid. Triest is de geringe steun die de 

Faculteit krijgt van de beroepsverenigingen. Ongevraagd adviseert 

het Koninklijk lnstituut van lngenieurs (KIVI) voor een faculteit in 

Delft, hetgeen tot een forse aanvaring tussen de decaan van de 

Faculteit en de president van het KIVI leidt. Aan de onzekerheid 

komt een einde met het verschijnen in september 1989 van het ont

werp Hoger Onderwijs en Onderzoekplan 1990 van de minister. 

De Eindhovense faculteit mag blijven bestaan. Bouwkunde Delft 

moet worden samengevoegd met Civiele Techniek. Dit laatste 

wordt met het aantreden van de nieuwe minister weer ongedaan 

gemaakt. 

4.5 Onderzoek 1973 · 1989 

uonderzoek alle dingen en behoud het goede" 

Terug naar 1973. De eerste door de afdelingsraad ingestelde Vaste 

Commissie Wetenschap (VCW) begint haar werkzaamheden met een 

enquete naar de gewenste vorm van research. Men vindt dat iedere 

vorm mogelijk moet zijn. Uit een inventarisatie blijkt dat praktisch 

alleen individueel onderzoek wordt verricht, 40 projecten worden 

aangemeld. In 1973 worden door de ARB zes personeelsplaatsen 

bestemd voor promoties. De eerste interafdelingswerkgroepen ont

staan, zoals zonne-energie, renovatietechniek en geluidshinder in 

de woningbouw. In januari 1974 verschijnt de eerste VCW-nota, 

waarin na algemene beschouwingen nagegaan wordt hoe het 

onderzoek ge'lnventariseerd moet worden om, indien nodig, de 

urgentie te kunnen vaststellen. Het aantal onderzoeksprojecten 

neemt stormachtig toe. In 1979 worden 156 projecten aangemeld en 



9 inter- en intrawerkgroepen. 

In datzelfde jaar verschijnt een nieuwe VCW-nota. In een terugblik 

wordt gesteld: "Van buiten de afdeling kwam regelmatig het ver

wijt. o.a. van de Hogeschoolraad. dat er niets aan onderzoek wordt 

gedaan. Dit is echter niet waar. In zekere stilte werden verschillende 

onderzoeksprojecten over een zeer breed scala door individuele 

stafleden van de grand gebracht. 
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Door de lange aanloopperiode, die voor het verrichten van onder

zoek nodig is, werd de schijn gewekt, dat binnen de afdeling onder-

zoek niet aanwezig was. Het aanwezige onderzoek is van "onder-

op" geentameerd." Onderwijsgebonden onderzoek krijgt de meeste 

aandacht. Ten aanzien van bouwkundig ontwerpen wordt in deze 

nota gesteld, dat dit geen onderzoek is, maar er kan en moet 

wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden op onderdelen van het 

ontwerpproces en hun samenhang, zoals door de Stichting 

Architecten Research en GOM plaatsvindt. Het promoveren op een 

architectonisch ontwerp wordt afgewezen. Tot nu toe kan men op 

dit gebied alleen maar eredoctor worden. Maar deze mogelijkheid 

kon in Eindhoven nog niet worden gerealiseerd. 

De noodzaak om de onderzoekinspanning meer te concentreren 

wordt steeds urgenter. Begonnen wordt om de projecten te bunde

len in zogenaamde aandachtsgebieden, 29 in getal. De aandachts-

gebieden worden omgezet in onderzoekthema's, waarvan er in 

1980 33 bestaan. In 1981 verschijnt weer een VCW-nota "Een nadere 

aanzet tot afdelings-onderzoekbeleid". Hierin worden 7 afdelings

zwaartepunten ingesteld. Na het verschijnen van de ministeriele 

lnnovatienota en de Beleidsnota Universitair Onderzoek wordt 

onder andere de financiering van het onderzoek via de eerste, 

tweede en derde geldstromen en voorwaardelijke financiering (VF) 

geregeld. 

De eerste geldstroom met een A en een B deel. 

Het A 1 deel is afhankelijk van het aantal onderwijsvragende stu

denten. Het A2 deel is de onderzoek beleidsruimte, waaruit het 

CvB b.v. veelbelovend onderzoek kan stimuleren. 

Het B-deel onderzoek dat voorwaardelijk gefinancierd wordt door 



het ministerie (VF-onderzoek). De inhoud van het onderzoek wordt 

door de onderzoeker bepaald. Het wordt door het CvB procedureel 

getoetst en "intern beschermd". 

Na 5 jaar zal het door een onafhankelijke instantie aan te wijzen 

anoniem blijvende deskundigen, een inhoudelijke beoordeling wor

den uitgebracht. 

Deze instantie is voor de faculteit het KIVI. 

De tweede geldstroom wordt door ZWO en STW verstrekt na inhou

delijke beoordeling. 

De derde geldstroom of contractresearch. 

Door de facuclteit worden 7 programma's voor VF-onderzoek aange-

boden. Deze programma's zijn met enige mutaties en aanpassingen 

uit de zeven zwaartepunten voortgekomen. 

BOU 101 Optimalisering, innovering en hergebruik van 

bouwkundige materialen. 

BOU 102 Woningbouw en energiebesparing. 

BOU 103 lnnoverend ontwerpen. 

BOU 104 Grondslagen voor het ontwerp. 

BOU 105 Bouwrealisatie, stadsvernieuwing en stedelijk beheer. 

BOU 106 Building housing and information systems for the third 

world. 

BOU 107 Kwantitatieve modellen en beslissingssystemen. 

Door de vakgroep FAGO worden in 1981 drie laboratoria in gebruik 

genomen: voor akoestiek, voor klimaatstudies en voor verlichtings-

kunde. In 1983 gaat deze vakgroep een samenwerkingsverband met 

TNO aan, dat enige jaren later uitgebreid wordt met Constructief 

Ontwerpen. 

Het aantal publikaties loopt op tot 420 stuks in 1985, waarvan 260 

in aanmerking komen voor opname in het onderzoeksverslag. 
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Omdat publikatie van onderzoeksresultaten in Nederlandse tijd

schriften maar beperkt mogelijk is, wordt om het onderzoek meer 

bekendheid te geven een eigen reeks wetenschappelijke rapporten 

ingesteld, de Bouwstenen, met een eigen internationale advisory 

board. 

In 1987 wordt ter ere van het vierde lustrum van de Faculteit een 

internationaal symposium gehouden, "Naar een hogere technologie 

in ontwerp en bouw". De eerste vijf Bouwstenen verschijnen . 

De invoering van de tweefasenstructuur heeft weinig invloed op de 

omvang van de onderzoeksinspanning. Bij het technisch onderzoek 

wordt veel onderzoek door studenten gedaan als afstudeerproject. 

Door het personeelsbeleid van de afdeling heeft lange tijd een 

groot tekort aan technisch personeel bestaan zodat de studenten 

veel tijdrovende werkzaamheden als het opbouwen van de 



meetopstellingen, het maken van de proefstukken zelf moesten 

doen. Met de invoering van de 4-jarige studie en de beperking van 

de studieduur nemen de mogelijkheden hiertoe sterk af. Met de 

TVC-operatie neemt ook het aantal medewerkers sterk af, waarmee 

automatisch de tijd beschikbaar voor onderzoek afneemt. Door de 

bescherming van het onderzoek en door uitbreiding van het aantal 

tijdelijke onderzoeksaanstellingen neemt de onderzoekscapaciteit 

echter zelfs toe. Bovendien wordt het technisch personeel niet 

ingekrompen, maar uitgebreid. Meer dan 50% van de personeelsca-

paciteit wordt aan onderzoek besteed. 

Het voorwaardelijke Financieringsonderzoek wordt in 5 program-

ma's geconcentreerd, waarvoor 45 personeelplaatsen warden gere-

serveerd. 

1. Optimalisering, innovering en hergebruik van constructies en 

bouwmaterialen. 

2. Bouwfysisch en materiaalkundig ontwerpen 

3. Realisatie en Beheer 

4. Ontwerpsystemen 

5. Building, housing and informationsystemen for the 

third world. 

De deelname in programma's van NWO en STW, de tweede geld

stroom nam toe tot 7 plaatsen in 1989. Gestreefd wordt naar een 

continue bezetting van 10 plaatsen 

Dan vindt in februari 1989 de beoordeling van het VF-onderzoek 

door het KIVI plaats en die beoordeling is overwegend positief. De 

beoordelingscriteria zijn: 

- kwaliteit van de groep onderzoekers; 

- wetenschappelijke betekenis; 

- samenhang; 
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- maatschappelijke betekenis; 

- overige aspecten, zoals input-output. 

De Verkenningscommissie onder Van Wolferen (zie pag. 82) is min

der positief. Zij acht de beoordeling van het KIVI te coulant en vindt 

dat 50 % van het onderzoek moet worden gereorganiseerd. 

Anderzijds maakt de Faculteit goed gebruik van de tweede geld-

stroom en voert zij een actief promotiebeleid: het aantal promotie-

plaatsen is inmiddels tot 18 opgevoerd. De eerste promotie vond in 

april 1974 plaats en in juni 1992 verdedigde de 40ste promovendus 

zijn dissertatie aan de Faculteit. 

Een probleem wordt het bezetten van de promotieplaatsen door de 

lage salariering van de assistenten-in-opleiding, de AIO's. Titels van 

dissertaties geven blijk van een brede belangstelling: Het dynamisch 

groeiproces, een nieuwe wijze van centrumontwikkeling; Meten 

met twee maten; Energy consumption for heating and coolling in 

relation to building design; Bamboo in building structures; Strain 

softeni11g of concrete under multi-axial loading conditions; 

Maatbeheersing in de bouw. Een ontwikkeling van uitzetmethoden; 

Architectuur als oude wetenschap; Stedebouw en de vorming van 

een speciale wetenschap. 

4.6 De uitslag: herexamen in 1993 

"Geen woorden maar daden" 

In het ministeriele Hoger Onderwijs- en Onderzoek Plan 1990 

(HOOP) worden de juist genoemde aanbevelingen van de 

Verkenningscommissie besproken en ten dele overgenomen. Beide 

faculteiten Bouwkunde mogen blijven bestaan; beide moeten een 

tweejarig technisch-wetenschappelijk basisprogramma inrichten. 
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De afstudeerrichtingen moeten op de vijf door de Verkennings-

commissie omschreven taakprofielen gericht worden. Delft en 

Eindhoven worden dus niet complementair. De onderwijscapaciteit, 

de instroom en de uitstroomverdeling moet over die vijf taakprofie

len verdeeld worden volgens de door de Verkenningscommissie 

aangegeven maatschappelijke behoefte. Als enige instrument om 

dit te bereiken wordt voorlopig aangereikt: een indringende voor

lichting aan de student. 

Het onderzoek moet worden gereorganiseerd, waarbij rekening 

moet worden gehouden met de door de Verkenningscommissie ge·i-

dentificeerde onderzoekthema's. Eindhoven moet bij haar onder

wijs meer aandacht geven aan de op het ontwerpen gerichte inte

gratie van de verschillende vakgebieden. In de komende jaren moet 

in het ontwikkelingsplan gerapporteerd worden over aanpak en 

voortgang. In 1993 zal geevalueerd worden of het gewenste resul

taat in voldoende mate is bereikt. Overwogen wordt om het recht 

op inschrijving in het architectenregister los te maken van de initie-

le 4-jarige opleiding en dat recht in plaats daarvan te verbinden aan 

een alsnog in te stellen 1-jarige post-initiele beroepsopleiding 

architectuur/stedebouwkunde. lnmiddels zijn volgens de nieuwe 

EG-richtlijnen bouwkundigen met een vierjarige opleiding niet vol• 

doende gekwalificeerd om het beroep van architect of stedebouw

kundige uit te oefenen. De twee bouwkunde faculteiten, de minis

teries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu; 

Economische Zaken en Welzijn, V..olksgezo_ndheid en Cultuur aange

vuld met .de beroepsorganisa'ties achten het noodzakelijk dat een 

tweejarige p.ost~initieJe beroepsopleiding architectuur (stedebouw) 

wordt ingesteld. De twee TU's hebben de minister van 0 en W 

gevraagd deze opleiding te mogen verzorgen. De andere mi.niste

ries zijn bereid een groot deel van de kosten te drageri. Oaarnaast 



-- -~-

blijven de beide faculteiten opteren voor een 5-jarige opleiding. 

Tijdens alle zorgen over het voortbestaan van de Faculteit stelen 

afgestudeerden van Apon en Bekaert de show en steken staf en stu

denten een hart onder de riem met een expositie en publikatie: "De 

Eindhovense School - Het modern verleden". 

Zij schrijven: "Het gaat er om het gevoel te herwinnen dat tezamen 

met de rede grondslag vormt van het architectonisch handelen ( ... ) 

Het leven bij zichzelf hervonden hebben als basis, waarop men 

architectuur kan maken. Architectuur die het zelfbewustzijn van de 

maker toont, maar tevens een bewustzijn van de historiciteit van 

het vak bouwkunde. Een historiciteit die zowel op een esthetische 

als een technische traditie stoelt". 

In de hele geschiedenis van de Faculteit is dit de eerste publikatie 

waarin onbevangen het woord "esthetisch" gebruikt wordt. 

91 





Ter bevordering van het derde geldstroomonderzoek warden rand 

alle vakgroepen eigen onderzoekinstituten in leven geroepen. In 

1988 komen de instituten Calibre en Interface tot stand. Calibre 

staat voor Computer Applications Laboratory in Building Research 

and Calculation. Het instituut voert projecten uit op het gebied van 

onderzoek en ontwikkeling van computertoepassingen in de bouw, 

a.a. werden animaties voor het "Huis van de Toekomst" verricht en 

simulatie-programma's voor Philips voor verlichtingseffecten opge

steld. Interface is ontstaan uit een samenwerking met WenMW en 

de Sar om een betere aansluiting te krijgen op de maatschappelijke 

kant van onderzoek. Het instituut richt zich op multidisciplinaire 

opdrachten. Een opdrachtgever moet zijn opdracht in onversneden 

vorm kwijt kunnen. Interface neemt het opsplitsen van zo een 

opdracht in deelproblemen voor zijn rekening. Voor het ABP is bv 

een onderzoek naar de determinanten die de kwaliteit van een 

woningbouwcomplex bepalen in uitvoering. Een maat hiervoor is bv 

het aantal verhuisbewegingen. De typologie van de omgeving 

wordt vastgelegd door de SAR. Kwesties van het gebruik en beheer 

van de omgeving zijn bij de sectie Stadsvernieuwing in onderzoek. 

De analyse moet warden omgezet in een decision supportsystem, 

waarmede beheerders kunnen bepalen in hoeverre onderhoud en/of 

verandering nodig zijn. 

Voor de Rijksgebouwendienst wordt een onderzoek naar de flexibi-

liteit van kantoorgebouwen verricht die moet uitmonden in een 

handleiding voor het efficient doorvoeren van latere wijzigingen in 

het gebruik met de gevolgen voor b.v. constructie en installaties. 

In 1990 zijn het Universitair Centrum voor Bouwproduktie (U.C.B.) 

en het Expertise Centrum voor de Bouw (E.C.B.) tot stand gekomen. 

In het U.C.B., opgericht door prof. ir. G.J. Maas, hoogleraar 
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Uitvoeringstechniek (opvolger van prof. Sikkel) werkt de faculteit 

samen met bedrijven uit de bouwwereld om onderzoe1c op het 

gebied van bouwproduktie en uitvoering van bouwwerken tot 

stand te brengen. 

Het ECB maakt de bouwkundige programmatuur toegankelijk voor 

de bouwwereld. Gebruikers kunnen tegen vergoeding via een tele

foonlijn of via het SURF-net (het data- en communicatienetwerk van 

universiteiten en hogeschoJen) beschikken over software <lie op 

bouwkundig terrein zijn ontwikkeld. Het lidmaatschap staat open 

voor architectenbureau's, adviesbureau's, bedrijven, overheidsin-

stellingen en individuele bouwkundigen. 

=> In 1988 gaat de werkgroep Oocomomo van start met de voorberei-
o 
"' -;;: ding van een congres dat in '90 plaats vindt. Docomomo staat voor 
~ 
~ een internationale werkgroep voor documentatie en conservering 

r----

96 van architectuur en stedebouw van de moderne beweging, een ini-

tiatief van prof.ir. H.J.Henket en ir. W. de Jonge. lnmiddels telt de 

werkgroep le.den uit 23 landen. terwijl in 10 landen een werkgroep 

is opgericht. 

21 februari 1990 werd het Pieter van Musschenbroek-laboratorium 

geopend. het nieuwe laboratorium voor Constructief Ontwerpen en 

Materiaalkunde, waarin onderzoek plaatsvindt op het gebied van 

lichte draagconstructies, staalplaatbetonvloeren, betonmechanica, 

constructief metselwerk, bamboe- en houtverbindingen, de toepas

sing van kunststoffen in de bouw enz. 





Vanaf de eerste initiatieven tot oprichting van een bouwkundige 

opleiding heeft de Technische Universiteit Eindhoven getracht voor 

de steeds veranderende bouwopgave een adequaat antwoord te 

vinden. De eerste gedachte ging uit naar een technische afdeling, 

maar na zes jaren van discussie werd besloten de doelstelling te 

verbreden en een evenwichtige opleiding voor alle partijen die in de 

bouw werkzaam zijn in te richten. De eerste opzet van Habraken 

ging na drie jaren in de "culturele revolutie" ten onder. De "demo

cratisering " leidde tot het model met de drie hoofdstromen, een 

compromis waarin planologie, architectuur en bouwtechniek vrij 

autonoom naast elkaar bestonden. Uit deze periode is de goede 

naam van de afdeling voortgekomen. 

De grote bezuinigingen vanaf 1983 dwongen de Faculteit zo sterk in 

te krimpen, dat het bestaande onderwijsmodel niet meer gehand

haafd kon warden. Naar buiten ontstond weer het beeld van een 

hoofdzakelijk technische faculteit. In werkelijkheid zijn alle afstu

deerrichtingen, zij het in afgeslankte vorm, onder de paraplu 

"bouwkunde" gewoon doorgegaan. In het onderwijs zijn vormge

ving en techniek de schering en inslag, een opzet die door de 

Verkenningscommissie en door het Hoger Onderwijs- en Onderzoek-

Plan 1992 wordt bevestigd. 

Ondanks alle tegenslagen is de integratie-gedachte - het besef dat 

de inbreng van alle partijen aan het ontwerp tot een harmonieus 

geheel moet leiden - overeind gebleven. Aan deze gedachte wordt 

in het gemeenschappelijke basisprogramma inhoud gegeven. 

Daarna kunnen de studenten zich naar eigen affiniteiten en interes-

se bekwamen in de gekozen afstudeerdifferentiaties van stedelijk

beheersdeskundige tot bouwprocesbegeleider. als architect of con

structief ontwerper, als bouwfysicus of milieudeskundige enz. Door 

het onderwijs te richten op de zogenaamde "breed inzetbare 
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bouwkundig ingenieur" is bijvoorbeeld voor de architecten die 

afstuderen in Eindhoven, een veel groter gebied toegankelijk dan 

alleen het architectonisch ontwerpen en detailleren . Verheugend is 

dat in advertenties de laatste jaren speciaal gevraagd wordt naar in 

Eindhoven opgeleide bouwkundig ingenieurs. Het interdisciplinair 

onderzoek waarbij samenwerking plaatsvindt tussen respectievelijk 

architecten en/of civiel ingenieurs, werktuigbouwkundigen, natuur

kundigen, sociologen enz., is bijzonder succesvol gebleken. Van de 

instroom aan studenten studeert circa 65% af. Van de afstudeerders 

zijn gemiddeld 55% architecten en stedebouwkundigen en 35% 

bouwkundig ingenieurs van de technische studierichtingen KO, 

FAGO en UT en 10% van SV en BPT. Het aandeel van de architecten 

neemt de laatste jaren iets af, gestreefd wordt naar 40%. 

~ In de tabel op pagina 103 is de werkkring van de afgestudeerden 

102 aangegeven, gespecificeerd naar de vier vakgroepen. 



AFCESTUDEERDEN NAAR WERKCEVER, PER VAKCROEP 

BAUB BFA BPU BKO 

AFGESTUDEERDEN 926 168 384 202 1680 

man 828 151 355 193 1527 

vrouw 98 17 29 9 153 

z 
LI-' 

bekende werkgegevens 727 146 305 178 1354 > 
0 
I 
0 

werkgegevens onbekend 199 22 79 24 326 z 
<W 
w 
0 
z 
::::> 

"' niet in de bouw 3 1 1 5 s 
::::> 
0 
C) 

studeert nog 5 1 6 = 
<{ 

~ 
gemeente/overheid 103 6 49 11 169 "' N 

--: 

militair 23 2 4 10 39 103 

provinciaal 28 1 1 30 

buitenland 34 6 6 11 57 

rijksoverheid 25 11 4 4 44 

semi-overheid 50 14 16 24 105 

non-profit/stichting/ver. 27 6 39 1 73 

vrijwill iger 1 2 3 

werkloos 32 3 4 39 

over led en 2 3 1 6 

particulier werkgever 238 85 150 102 575 

eigen bedrijf 156 10 24 13 203 

727 146 303 178 1354 



AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN 

architect of stedebouwkundig bureau 339 

bouwafdeling van een onderneming 32 

computers, software, systeemontwikkeling, CAD 72 

projectontw., institutionele beleggers, bouwers 30 

extern, niet in de bouw 57 

woningbouwvereniging of stichting 71 

bestuursondersteuning, beleidsvoorbereiding 117 z 
w 
> industriele onderneming, bouwindustrie 31 0 
I 
0 
z advieswerk: stadsvernieuwing, planologie 83 UJ 

w 
0 
z advieswerk: constructie, bouwfysisch 135 
::::l 

"' s ander werk in de bouw 48 ::::l 
0 
0) 

;;o onderzoek 80 
::;, 
V) onderwijs 28 N 

104 buitenland 23 

uitvoerend bouwbedrijf 68 

totaal 1214 

aard van de werkzaamheden onbekend 466 

1680 




