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Artikel be~peld voor ~e uitgave 1967
"Werken aan lIIor~en"

van het landelijk H.T.S.-orgaan
in vervolg op de rede "ontwikkE"ling en verschui
ving",intern rapport ]56 d.d. 29 F£'p 66 en ten
d~le ~erniblic"''''l''~ ill< "tf~ if'/' ,,,,j"'ur"

Er wordt "'f!''' "'~h~ts ge,;even van de inhoud ven h~t hpgrip
"H. T. S. -nieuwe flti.11 \t en de dasrui t voortkoll!ende tunktie in
bet indu8trieel be~tel naast een mogelijk geachte evolutie
van de tunktie van de hogeschool-ingenieur.
De eonclusie is dat de H. T.~. -er nieu"e stijl een ingenieur
is a~ wie grote ,delen van de funktie-inhoud van de huidige
ingenieur cullen toevellen als gevolg van de versehuivin~en

van tunktie. gefnduceerd door de ontwikk~ling van "eten.chap
en techniek,indien het studieprogramma op zinvolle W1;j28 wordt
ge.odlri~erd en'indien dit wordt afgesloten met een staat.
examen waaraan het yerwerven van een ingenieurstitel is ver
bonden.
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... 8eat.. we in di t verbead .ee.. i.n het bi.1zonder d. H.T.a.•daa
worde...t h.t di.pl.... ateede en terecht als ....t.cNppelfdlt ....
aeh.~ le•.,81.".1' kane de ...rderheidvan,de B.T.S.-e ..ecte OP.VODtI
h.ti#tPl..........borg•• keQta op voldoe.,inl gey ~...tile

"
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,....,.rtlW.}'176

•
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.G"ct)....l"'I(jI .~. ..~ .a. de rtjkdolllllea ve.· ... ,J..t:....,:

O'" ...~e ,juinh.ictJM cte... ,.tell ina overt.i'-OW """~j'
81.ctit.·.~ d. h...t ..~'. at-ellen van de g 141C.'hOb••r' . ,
_d. die bij c1e'~.ng.".. iJl de ontwikkeU ,.biede."••",.'

• ...t al••e. pri-.i.,.e araoe4e van hun bnd cbtt aan d••ellong'
beho.'te'Qa'ftNtDYoldaa.. .

'. '.""'. .... Blj ons et.at cte t.~.l reede l~nge ti;d cedekt ._.0' 1.1l~ ,~.~f't

..elvool'a1..e eti."ier '.n ".1' .at bedorv•• dreist t ......Il.
bakken Ol"dt..i;

18 .•'j verb.tlCea one in~ dat een groot - en toeneund .....tal ~_... ..... ,.
zieh __tate} zot het loede te savourereD ,ot teMliute t~'~'''Q''''. "- •••1'0. d.oea aij4it? . . ~ .':"~".' .',. "':)"

. • ..roa lae"beft &\1 de 'be.U••inC genomen nog cedvendo .en r.~;;.*1::~~~{:;
. , .a h.t .,,"U,1t d.t er leen .etteli,:jk. verplichtinl ...-r be.t••Xa~;,"·, .',

·If eo...t ...... v..... van .voortgezet onder"i.• dee} te a....' ;;:,:Rl:~:·,'.··'· ',':
• 1Mt 1••'.111. ~tet.o - althana in de .eerod.rbetdV•• de.,-~Il.~~.•pI
4' 11.81n, YOoM.bllt \lit. een onverzadicbare dorat a.ar ••..,ta,f' ~ .."

.. te.,.o , •••lt* ni.~' bij hea die kiezen voor h.t ••ten.cNppel ijIll; .
o.<~~~l••nc••nM.de_.n wellieht groteneleeta uit van eI~;"""'"

21 . p.l~.....a",. die .... h.t cloor voortgezette .t"die te .veMrel""'••,41.'" "":
'. wOrdt. tHe.tend ,b'''le.n het l,>eleven van genoe,en aan de atudio '••l"i,.~;"*:e 1II1et 81ta1u1 t;. . .'. ';, . .. .fi.

•,..........-ct. van een dlplOlla ill onderworpen .an de wet, villI' v l,. ,..
e.. tI.. aChijnt bet voo" de hapd te l1ggen dat de wei tot h.t c v••"';\;;

• > ..' ......11. diplo-.'s , ..onden wordt door het .rMede verb..d_~..i .........'·~~;',..._ 0' de e".lIleaa1l1en zodan!g zwaar te ...ken d.t alecll'l. -.t.~..~ ift" .'.
a.at atjlt ete etndetreep t. halen. .'. ..).;',';.,', ."
DU•.•chter ia tndeNaact elechts schi:" ,daar bet niet ......It.......IldI.i·*P't7:,
•• yr••• eroot ..1 ai;jft:.an de eerflte premis.e n de ••t .an ..,. l:
.tt. wordt Diet .ut"'tteeh voldeon;de zeld heid van ••n dl~), ~ " .
.....erlt yoor ...te~a'PpeHjka .aarde.In de opleiding wo"'en k JP~, ":.:;
....l.ten... cevorM die toch niet EO er~ geliefd blijkell te Zijnt,..>.t",~:.";,,,~;, I;;
p....ti.eh•.toepa.81n C onbruikbaar. '. ,'>: .... ,i .iii.::

.-Oe ....rd. Yan e.. di pI oma worth bepaa 1r' door d~ olhYltng "an ..:,....~'~"
pelt)kebe••efte .... dat diplo. ,het onderwita heeft na... rato .lidl'" __ 'if

....tt. te y_Idoen .n de doelsteHing van de onderscbe.id_ ty~~"""';'
-tie di~ta•• die be'boefte ontleend te word......rbij.eht.r ail' ..'.....'
Je••••reI_etat v.auit b.t onderwija die behoefta l:e.t1_1e.nt-<'l(~'.. ..f4 hr en de diepgang van deze wi••elw...king i.,·....~);.';;

" .. 1ft 001' .et niv "an het onderwi:js. . '. .,. , ' ..•... 'r~'~~
... IIet. dipl... i. slecht. 1n enkele gevallen ee. b.ro.pak.. lif.;_"j.~...Mr~

, • .' .7.: '<, 1 '. ~"'-t~_' _ ,~,': ," _ .... ~'

ct.",.en aJ"t. weI hCJt duiclelijkate r;eval i8. In bet .lge••e. lnd~>h.t!~·,
.~~~t. ~.t de bezitter erYa. zekere mete vaA kenn!s en kund••",t ~~~:
Y8.'••••rd.ele OIIYa.c en de diepgang bepaald Z\1D doorcle e1._·I1._~;·;:

4S 8chooltnw uni_alheeft gesteld.'"
- Uitetad.lf,Jl wordt ,'ct. _.t.ch.p~lijke .aarde yan 8entUplo..
door h.' i_CO va.. het ... mede verbonden 8chooltype.
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t . tUllkti er:nl1..,ttetmel. i. ~.t stud.iepro' ;·

.p een .rk.nd._.tae...p~ltjke bebo.ft.;"llicht ••lt.\la (,.i'

..a. bet olul....ijlJ*7Jte .p de julate w'j&ey~.tj'l·••d~ . '. : ," ~:';'\<:
'fI"Jn deze wereId .18 eehterniel6 onver~nderlijll,.nh•• · C ' ~... ,.
ftrwijBi t het .zet t •••aa de eerste st41ppen .aal" ••• . " '
."I. T. S. -aie _ atJ,jl" in' be••glne gekomen. . ...
De toe.eIlo,,"1" bij di t pbeuru k.n deh' af.ra,en welke kraoht_i,
•• b......g echutl gaaa.en ..aar deze kracht.a 1a de ..~tac"",~
.a. afllSet v1..4.... .... . .,
I. hetde dNag rwaar'aeer,di.per,breder,hoger,uitlopead iJl· fIr'~
••• eertifiea.' v.n onbruikbaarheid ia ,afgezet tege••en ••t · .
atatusproble•• t·.f ia h~t de· drang naar een .aardevoll - .
'p).... det ••n ten aanz1en .van andere tech'niscbe op11141ngea ._~\,

,_eli.tt.rentt_erde kennieinhoud dekt waanulln de _.t.cbappelljlc.·::•..
• ,..1_1 vaai.ta.t.· J, ,.~~1.;;j?
...an••D__ iroJ"dt dat dit laatste: het ·g.val ia. \:'.~ :~' < "
De Yra., die dan te b••ntwOorden ie ,is welke de ma.t••haPpel~<'r_kl'~j,i\:\."
••1 aijla va" de IJ.T. 8. -er nleu•• stijl naast elie vaft d.;i"I"1, " '...,~'i)
Bit laat.te iani.t bed••ld a18 eengrapje en nos .loter ..~I t •.~,;,';';~~
do.lel 1. te atell_n dat de atijl van opleiden .an .et...ehappel ·."t ,:"""~
d. invari.nt. booort teO zj)l oadat de wetenschappeHjIr. habit.. ~'*' ./'
i. ,niet dat h.t i.houdelijk. van zijn opleidin. invart••t ia. ' '
- -.t t ..... wet.aacbappeli:jk technicul'? .,' .
fff;t 1* tRike' .11.....n .ge.....n van wetenachap in die ai" d.t ...;.1 (
naar de 'erllinoloci. van de wet: tfde zelfata"dig. b"efning _~: .
• e~pu terrille ••n deontwlkkeling van die .etenaehap tot ~~ ..

2tY..J: ••o!'" 1. hij de ..n dialeleerd en gezieD heeft d.tde t.df"i!'t,
tel. 1ft ....tuurwet.n.e~pp•• heeft,die het v.rmol•• v.rwor¥~~~"
len va." ..keado en b.grepen natuUr om t. bullen r tec"i~I.A
.1•• ,........, hij ,ebruik ltBakt 'f'an .en ruillle voorr.ad he..t ..... , .. "
~p. ' . ,. '~:' . ',~.,;'.,'_;:;.'~~<\~,.~f(~,\ '

10 .I __te... .ta hij de •• die'deze operatie,die .ol_t v....~.. "
zit,.a.te voreaaetsrote zorgvuldigheid .naIY8eert ••,a.e..~'"
,*,ote ,_,........1II8t ,.aarbij h11 ieder va., zijn ...pclelt... ·

, .,. ' '&e11.it1.k " ••iet. . ..
111 "1'1 untal c••a11en i.-bij den zeIt.
I ••, t. " ....e••
• tan die man .orelt verw.cht dat h~ in
te_tiaehe a.lyee .an de problelll8tiek
det hij het verMesen heeftop Irond van dle analys. daerna de ......,,~ ,:
ceven totoploaalnr v.n die .problemen,tot het volcen yan een o",~~"'_,,,'''~~'
wija. ,tot het' .....a.t.llen 'van o.,tiJn8al funktionerepde con.t...' ..... ·t:~;,j~~r
- De ....'.ch.pp.li,ik. fUl,lktie.an de 'ingeni.ur in rui..... &In,-lea' ••(J'"
k••ntl tatieve .y.t....ti••ring van htot bedrijtag.beureD,ltet bet' .-1......:·....
heerainc van dat, gebev..... · te ceraken. ., '. ·.'~""~~;\;>';;'l
Natuurli.'* 1.dtt een fpattie van zo@;rote olnVane ... &0 Irot._.......ti~~';
held d.tllij in d. practi1k 0Nedeeld zalzijn in ov.r v.r8ehil~. ~"'?:lt
... verele.ld. deelfunktie., lnhet 'tot.al Tan bet bed.rtjt.kumti ~.....t•

•"1' .1le ••t d••elfde k.rakt.re8~iek:bebeer,einc .n opt.hIllU \ ••••
tot..al l ..ge d. wei Taa k..ntitat1ev-e sYflIt.mati••rl...' .....
JiMuurlijk "It 1. bet e.n funktie van zo grot. GaYaDl' dat hij .1.... ··
..OI'ldell v.lbracht door a••enbre,n·fl.en en ....nToeg.n va. Ter8elli1.\.;.
d",zoWel in het techn1acb. 'ale' 'in het niet-technleche ,.lIte4•. ;" .
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:" ,;·i:~ "':Z .-',) ~ ,,-,i,:. _ _' t~:
... In de tjjd au die achter ~. lilt en dl~ taf.it•••'alecht.'••t."....;l

o ......t. becia y•• de incl..t..-talieatie van 0" Ian. la' o....~,,,.......,._t,l. de H. T.S.-er Yo....1 ••&iea ala een aaR l·eur t"I",••.
tech.iache bulplll"acht ..t d. taak onderdelen .a•.h.tt..t••l.:~l:'.~,.i...'Jt!J
_upstaak tot CODcrete voltooiinl te breng•• ,••arlti.i i ....1.......jltl1••\K., 1(
••ke 1. v.n ee. ein of ••er routinoematil karallterYtl. ~tt.t"'."J;;'~~ ",,<

5 a.T.8.-er ••• en is a.pple.entair tot de ins.nieur,ltV vo"I'.~;t""".~'
en zijn ktmde aan die v".d. ingenieur toe ,.ar iD het .l.e••• ':'.;;." :'.
kell.la w.aroyer de inseaieur uit z~1n oplele1in. in principe Diet .,:, ~,.$'

'.achikkeD.De aterkte van de H.T.S.-er ia dat hij oDlllidd.llijk·...." .
. " d1k1rijla feD..enololiache kennis par.at heeft ,e.n za.k ......P ..:_,,*,J:-'

,. ....1et a. btjllonder ia I •••fend. ." n,'7,', .. /
- Bet beataan en bet ont.taaa van deze situatie ia oppJ\uni.ti.c.·~kl~;
' ••1' en in de practi;jk van het bedrijfs'leven uitermate Dutt!. C~bl""~".'<·'>·~l,·
doeiNtilheid Yan werlten van de ingenieur wordt in ••nzienlijke .,., ..., .., ",.' ,
ruillid oadat hij oyer ••t to.w~1rUng ui tvoerende banden beachik•• · .. ,'t< . .,~:;i~:

15 ' .. Bchter aelt. in bet lIleest hechte teallverbend van een aldua tuec......,..il".l"
d•. lJ"oep bli,1tt binnen bet terreiri vari het werk .lNtar ook da.r1:Ju1t"~l;".'\,:;
dUideH•• deNrcatieHjn tus.en de ingenieur en de H.T.S.-er:.ijbela:.... tot,>/
verach11lende Iroeperinlen .zil·bcbben een duidel ijk ve...ehillend ••~. In;'
bet bedrijf eD daarbui ten ,bun status is verschil) end. . "'~;1 ')

28 .. De reden hiervoor i.zonder tWijtel det het diploN van de eeftl""""r ..., .•..;.
••ard. _ordt toegekend dan det van de ander :aangenolRen wordt datt.:_ "1,.10*,.
N d.t een brevet is voor het tenminste hebben volda8n a.n de .i..i ,·
van de hoae.chool een w.arborg i. vo'or het kunnen verlenell Vb _It l~ .
leI' dienaten dan dat. bet bezit ven een diplolla v.n een hoger. t.e.:i.ch ·

25 opleidiDI kan garanderen.. ,: '.': ..
- In dit beeld vervult de H.T;S.-er duideli~ ee~ atleleide t.ChDi.... fuak
tie;hij ia een technic.." van lager orde dan de ingenieur '.. zo.l. d";'~ '.'
de pr8ctijk van de 'titulatuur wordt gedemonstreerd,een proble_tl.at'· .....- .

'de voorikomt uit het feit dat het diploma niet op Irolld van een at••t".,,"
30 ••nwordt verworven. . . ."

- Dit opaichtlelf is reedaeen kwestie die tot ernstise bezorldheid .••6r
de teeko.stige positievan de H.T.8.-er in het F~ropeae verbeD~ a..,1.1.1ftl .
geelt ,lUtar die niet door een' eenvoudige maatregel is te ondenen,_ind" .
niet het hierYoor ge.chetete totale beeld eerat vervaagt door hetWo ':;,

" dekken ••t dat van de H.T.S.-er nieuwe stijl. .
• 0 I.' . .. '. .',: ::.>

- Geeteld wordt dat. de industrie met deze ,hier in sterke z••rt/wl";::'Y.I!~.k"
niDI) geechetate verhoudinsen, fJP langere termi;jn cezien niet op voI4""..'

~ 'wfjlte gediend zal bli.jve,,:~et 8emenspel' van T.H...opleidillg'enH.T.I..,~J;.t ...
dine z.1 op onvoldoode w\jze ,um de. mafltschappel\jke behoerte C••• ·,,,.140";'" .
De simpele reden 'hiervoor .is dat het wetenschappel\ik en, techlli.....,,~.. !,':::

, bijzonder anel en w.lba~.t exponentionecl toeneelllt hetgeen veradNi••• "Ii:;
illtel1eet en funktiea na~~ het front met zicb breng~n wa.rd.o. b._,vOl.''',

... ech.loll aieuwe takeil krUst te ve.rvullen." . .~

~ De ~Oleachool-ingenieur z.l deh steeds meer gedwongen zien &ich~:••, "e 1<.
mak.ell vaD de epecifieke aspec,ten van een vakgebied .. w.lltcht ae~J.".'l"'r
blnnen de hoceechoo} h~t van oudsher bestaande onderacheld in .t"'f}eptcll~'>r:
tin.en verbonden met Yakaeblederi vervagen en verdW\P1~1I - en de ..... i_.,·

.. geDieur _1 uit de a.rd van aijn opleiding univ.....1er ingeateld.~:."""";;:·::,·

bij ateuaend opexact te t .....Ieren kennis v••.d. Uit de D.tuur...~\·,
p.n "' de wiakunde voortkOlMnde an.logien die de thana b.ataand~:·.'I"b~'i~~ct." ••rbindea,en die daary.1t de fei telijke baai. yonten.' >i'!. '

,)If~.. "l _eer ell ..eel" •• 8,..te8lUnalyticu8 wordentCllfso _II wil d";,,,.,;
"':!' . . , 0'.;~i:,it~~:i.

•

•



....r ;1IOd.l1~ cui· OeD Yo.Sdoon'. ben...derins zijn .all .0 U,..'l«"'1, a,rY•••Jlt yab eel) veelheid V iDV1 ,
t.t.al_D••••'~lt.l•• Yoorspellen:he<t zijn de elJ.•" 'ie\. .).~#;;,

·lan.d. bela••~~ ...ft .......euren 1.i~'D.. ". .; ,J. .j> "ift~;\;,.;. ,')~rl~i' )
;O.clfet aodem.r-eatel)t.oc.•altt deze entwikkeUl'l1 aogolijk en .'I"l.~d".it'c

• ~...ra de8Odelbou.er·.ebrikt niet lan~er tervi .oor reeo.,li.Il~~f
...tiek ia,'od. yre•• dat de.e hem toch g.en concrete nuaniek.... ' .. ' ...·'~Xl
••,.schatteA tell ...naU ia hij nog t>ang VQOI" het aanbrebC'. "all -1••1'
ri.ti•• _, _taties iD ••t Mod,"I. - : ..) ,
De rekelt~chin. heenai;. ettectiviteit met ordenva.-- groott"'vo
he.,t h..- ap••lrulate ge.even ,Nakt de benadering in het ao4.1~~"
t_r en ~Fhepper,...r verlanlt als prije een verdichtin. van .,,..,_
at'lviteit .tu.. ;buiten de diseipline van een vaklebied ataat. "', :,) ..

. '. . . ". , .. ',;': . .;;'i~/ ;
-Bet 1.,uIl,..eerd en da, becrepen IIIOdel ia echter ••., ftie" ••·':'.rl••,~
beheer8t. werkelijkbeicl ,".t i. i:elts nog niet eens d.'-lauw4r*, ~• ...,... ;'
..ar het f,". weI een ODd_belzinnigo' en exact gefortlUleerde' *"I'I.l'iJ· .
voor de~vw van de brit«'die de kloot,die het bereiken v'." .1,d..:1.
bel.t, t ..;overspauDen, .en brug 'die een grensconatructi,••oet.".: .:i:,
- D. lIocl;lont.erper moet een c'ompleDlent krijgen -geen toevoeI'JDI'•••k:~~
.en voll.dig making,eenvoltooiing - een op andere wijse opge14t'i••',...........
ew,die .de· .peciticatie ken lezen 1II8ar ook en vooral un int'''Jre•••t.'i',«w;
.tond va. d. wete..ehappeli:jke· be-sis val? z~jn opleidi'n. en a~" ....~·••l ,j.

iJtziehtiil'l d...terie.' ' ;
;. ' '.".: .1.

- Bier i. Ce•• aprake meer v.n een afgeleide tunktie,het i- ~e
talre f.tie:llonde~ de ••n is het bestaan van-de ande.. ODeI•.·....~,
der de ander de eeD.Het/ is' de tunktie van de exact ell .ind•••f",rt"....Il,••,~.
doener •.'. "itvoel'der. . ~ _;};.~<~' ~~::~f~,~,<:~.. ' '.

- H.t v....en va. cI••e incenieur aal de taak van de B.T.S. -n;l. ' .tt '~~..
in een .t\ldi.JR'olra~ dat op de geschet~te doelstelIi,.g i.I t~.~'

wetenachapp.lijk karakter 'heeft, en d t voora1 op bred•••bi".:,;.' .
t-.11' ia.itet de ..eluerende progra 's van de hogeachole.,.~·1)(.t
dud a.p,l".At daaryan. ;. ", . ~~;
- "et h••,t dan geen zin aeer te discuaaieren over v.r.~hl:l; i_h.i .
• e. T.R. c en H.T.S. ,het z~1n onverge1 ijlrbare aaken geworden .......ft0' eenit.ltde doe1 «ericht'. . .

II'
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- )4at1lurltJt at.an ,",1 nogmaar aan het begin van de ••11e .e. ~~.; .ij ......,,\,
deleD J:ae. l.ngsa•• ,telan.za..... indien wij in Europa .. ODS he.nA!Jl...~' :;~~J~

••erb.a... 8nelwege. kort yoor de opening .t.an. .: ;i'(I, ',;;i>

W111eawij niet in illu.ie. blijven steken en willen wtj iAdit' ..... ;
d. Europe rh01ldingen a.n de toekomstige behoetten .aa bet ~ '
yoldoo. 7 en die toekomat :ligt weI zeer dieht na het a.eden -' ~,,~,;..
kete t ..r.~jn het bee1d v.n de lngenieur H.T.S.-Ilie.we .tijl intQID,~""'"
nul a.nyaard .tudteprog........ weer.pieg.eld te worden •••• prop...~*••i,.,,;,,·
....«vuldig atgewogen ia telen dat van de hogeacho}e.. e.. d.t~.,.~ " ..' ,<.,"C .., '~'.'"

.. c..ple1l'lefttai.r g..teld ia.el1 waar de nationale aanva",l'ding u1~~"__.:; •• ':
natioeale erkennillf; v.n een staatsexaflle. ter fixering ..an ••, ......:".,...'"

. d...t het, diplo,na verbondo titel in .narope~8 verba"d. ~" :~:(LL "t~:;'.!'·

":~~l{~{";
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