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1. Inleiding 
-

kenmerkenvoor een vakgebied·. 

Alvorens over te gaa'ntot het formulerenvan beschouwingen en specuia
ties welkede,mogelijke ontwikkeling van een vakgebied gedurende de ko
mende decennia tot onderwerp hebben. is het nuttig"; de primaire krite
r.ia op te spGren .welKe eenvakgebied kenmerken als een gebied'van we
tenschappelijk-technisc.heacti:viteit met eigen geaardheid. 
Bijzonder klemmend wordt de noodzaak tot het vinden van deze kriteria 
gevoeld bij de wetenschappel,ijk-technische opleidingen t waarin naar 
verwacht mag worden ~eevolutie paJ;'allel loopt met de ontwikkeling van 
de vakgebieden"maar waar 'geen ontaarding tot' 'Onderwijs in nauwe spe
diaiismen en steeds verdergaande verenging van de inhoud''Vail de met 'de 
dpleid;tngverbonden diploma I s mag optreden. .'," .. 
Zoal.s Posthumus dit 'stelt: nde verzuiling van opleidingen dient te wor
den verm,eden" ; en ook: II h'et heert alleen ziJ;l van een nieu\,..e opleiding 
te spreKen indien een ni,euw hoofdvak zijn naam aan, een nieuw diploma 
geeftH

• " ' 

'Ook dit .houdt in dat' een bezinning op de kenmerkEIn·voor het vakgebied 
in de allereerste plaatsaan de ~rda moet koment ' . 

, 
Wat maakteencomple,x van 'wetens<:hap'pelijke of techniseh ... wetanschappe
J.,ijke activiteiten tot het gesloten geheel van eenuvakgebied. 

Allereerstkan dit.zijn dat al deze activiteiten, steunen op dezelfde 
natuurwetenschappelijkegrondslagen. zij 'het dan ~at ··de uitwerk=!-ng ver
schillend gericht kan zijn in de onderscheiden deelgebieden van het to
tale vakgebied. 
He't is voor de"werktuigkunde y.relhaast tot een dogma ge1liorden dat deze 

'grondalagen een vier-eenheid 'vormen: de' mechanica,' de,warmteleer, de 
,stromingsleer 'en' de mat,erialenkunde. Dit zijn de',funderingen Vlaarop het 
'bouwsel van de werktuigkunde, zoals Schmid,dit in de rectorale rede 

1961 oIDschrijft - detheoretische werktuigbouwkunde -'opgetrokken is. 
" "j, '" • 

Er .zou nog Over te ·discussieren zijn ~f het inderdaad juist i1;3 te stel
len dat de vier genoemde .elementen de,natuurwetehschappelijke ,"grond-
51'agen" zijn voor de werktuigkunde. Immersin de volgorde waarin zij 
genGteerdzi'jn vertonenzij in'toenemende mate het karakte'r van een 
!'vakgebied" ~ en zeker'is cUt. 'het 'geval voor de'materialenkunde. 
Het wp-re, wellicht.juisterte formuleren'dat de grondalag voor de werk
tuigkunde 'de mechanica in,alzrjrt'breedheid is. dQ,ch, dat hetv.ak:gebied 
van de'v/erktuigkuilde in sterke wisselwerking staat 'met de dria overige 
deelgebieden 'van natuurwetenschappelijke actiiriteit. 

Hiermede' is~voor'~e wet~nB~hap' van de werktuigkunde en voor zijn uit
werking in. de v/erktuigbouwkun4e' eeb duidelijke' parallel getrokken met 
de situatie zoals deze' in de InatuurYietenschappEm 'isgegroeid,: ook ' 
hie.r pestaan' de theoretiache en de experimentele met' de toegepaste 
fysicanaast elkaar. . '. 
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De eerste vindt zijn \Yortels.in het coricipieren van het natuurweten.;; 
sehappelijk 'mo'del van 'de' realiteit en in de· wiskunde t in de .andere ge
bieden wordende'verkregen uitkomsten van de·theorie gehanteerdals 
hefbou::en t~t ontsluiting v~n verborge~hede~. . . 

~ , . 

Een volgende .vraag kan ;nu zijn of het hier'bedoelde,primaire kenmerk 
voor een vakgebied' naast noodzake:lijk",,',' oak vol,doen<ie is;" of het" uit
slui tend op natuurwetenschappelijke grondslagen fundfil,ren vaneenvakge
bied en voora1 van een wetenschappelijkeopleiding niet noodzakelijker
wijze lEliden zal totverschral'ing' in het materia1isme van de vakgeleerd-
,~eid, de strenge causaliteit van de methode.. '.' , 

Het steeds verder· toenemen van de',invloed van fundament eel' wetenschappe..; 
lijk werk en-Van de technische uitwerking er van op het maatschappelijk 
bestel dwingt tot het onderogen'zien van de konsekwent.ies voor de we
tenschappelijkeopleidingen." De' yte'tenschappelijke werker~ de 1ngenie.ur. 
moet niet alleenopgeleidworden tot een functioneel volkomen juist en 

.. nuttig werkendrad ,in het mechanisme van de samenle"ing t hij moet.· zich 
"er Yap hewust wordendatzijn opleidihg hem plaatst op een ·knooppunt 

van de maatschappelijke c~nstructie. Daa.~om moeten hetwerk en de. taak 
van de ingenieur belicht worden'tegen de achtergrond vande 'historische 
ontwikkeling van 'het samenspelvan' te'Chni~¥,., en ~maatschappij 'iR~, het 
perspectief ,van de toekomst. ',' " ' ! ' \: ; '. 

Het is een. tweede 'kEmmerk v.an een va~g~bied 'd.at het een filosefische 
achtergrond heett. ~en-f;losofie:waarvan het d~ceren in het onderwiJs 
thuie heort '- niet. incidenteelen versnipperd. maar systematisch'en 
doelbewust, met aIle egards welke eE;n futidament,van een vakgebied toe-

: •. :' . .'." . ... ~ 
kemen. " . , .... " ' '." . .,'.. -' ,,~< 
Het is daarom bijz'onder' zi·nvol t e a,ch ten e~n <studiegroep in het. ieven 
te roepen waardoor een grondslagen":onderzoek naar de filosofie,van de 
werktuigbouwkuJide. als verbijzondering van de 'filosofie van de:iech
,niek wordt, uitgevoerd; ,een onderzoek dat 'dient te l~iden. naar voorstel
]:en tot inccirporatie van de esse,ntiele element en inhet oriderwijs .. ' 
Wellicht kan Hi dekotP~nd~ .jaren: hiertoe een· beroep. worden gedaan op 
het Hogeschoolfohds ,w~ar de doelstelling~~'van" dit ,fonds. meer',' ~troken 

',met het steunen van,activiteiten van deze'aard dan met het 'financieren 
van materiele aanscliaffipgen.In ditzelfde raam.zou het inrichten van 
een' technisch' museum pas.sen~waar· de lijn van de technische ont'wlikke
ling, de evolutie van de industrielevormgevingt maar.ook het'b~eld 
van demaatschappelijke,on~wikkeling de-student voor ogen geste1d kan 
worden. ,"0 t. • , 

w . " 
Zodoende z~Jn thans 'een tweetal antwoorden'op de in de.a~~ef geformu

'leerde vraagstelling veruegen.'Z1.j' zij~ wai1iclit· de meest p:rim~~F~ 
kenmerken <>;ver .het, bestaan vaneen' 'lfakgebied. -. <~' ,\ 
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, 
Toch zijn .er nog een drietal vah een anderesoort, wat enger van zin" 
maar evenzeer van primair.'e geaardh;eid~ "-
Posth'umus noemt er tweevan: de eigenvraagstellingen de eigen werk:' 
wijze. . ' .. ,' ~', ' , . 

Binnen hetvakgebied, in zijnactiviteiten alseen, geheel gezien, be
staat echter allereerst de eigen doelstellintU ,welke de vraagstellingen 
induceert" terwijl -de eigen methodiek de kloof tussen het doel en de 

, vraagstelling, overbrugt. . ,-" i:' 

" 
, ."" .,\ ~ ~ •. .- t, 

2. U'itWerking-voor het werktuigkundigvakgebied. 

. 

Indie:r1 nu het vakgebied van de<werktuigkun~e; mede' omvittend zijn uit
werking in de werktuigbotiwkunde, aan daze vijf kriteria wordt getoetst, 
dan is 'het fundament van·de natuurwetenschappen,':en-in<het bijzonder 
de mechanica" niet te ondergray-en., ~ .' 

. Evenzeer ,is het duidelijk dat het in de opleiding~4~ot werktuigkundig 
ingenieur incorporeren v9:n de lhiiE!'t-technische vakken" eenopmerkelijk 
feit is,"wellicht leidend tot ee;ti ,voldoen aan de eisen vanhet tweede 
kr1terium. Ret,dient· echter. eenzaak van grote waakzaamheid te zijn 
dat deze,niet-technische vakken in de opleiding nie~ een doel in'zich-.. .. .. 
zelf worden. in plaats van de ,voedingsbodem. tef'zijn. voor het ontwikke ... 
len vah een filosofievan de werktuigkundigewetenschap. 
Imm~rs zijn deze vakgebieden thans-in de bedrijfskunde gebundeld en 
gericht op een doel dat ,veel ,enger is: de voorbereiding van de inge':-., 
nieur op zijn ,plaats in het bedrijfsleven. ' , . . . ., 
Het ware t,e betreuren indien deze verengde doelste1ling er toe zou 1e1-
dim dat uit de niet-technische 'vakgebieden uitsluitend Htechnieken" 
tot het bereiken van ditgestelde doe1:'in het 'onderwijs zouden door
?i~ngen, a1dus de belichting' verduisterend van, '~e, plaats' van de inge
nieur'alswetenschappelijk werkerin een maatschappij, waarvoor deont
wikkeling op steedsstringenter wij'ze met de tecI1nisch-wetenschappe-
lijke ontwikkelingen ,isgecorreleerd.· - . 
Zodan ,de werktuigkundige'v:etenschap,als onderdeei van het totale : 
immense' gebied van technis,che ,wetenschappen, 'een~,van zijn wortels vindtl 
ip, een !i'10s.ofie .. dan moet t9ch· in deko1l!ende dece!lnia deze, filo'$9fie 
meer en meer'zijn weerklankvinden in het on?erwij~:;', opdat ,de komende I 

, gerieraties . van ingenieurs meermet bewustheidd~!!~ met zelfbewustzijn'" 
, hun' plaat£? in het ~aa~schappelijk bestel zul,len kunnen vervullen. r 

In de.'derde plaats is .devraag aan, de orde of de !werktuigkunde, zijn 
eigen karakterestie~e d-oelsteliing heert.. "',, 
Hier kan geerispoor vantwijfelbestaaI:l: de principiele doelstelling 

'van :dewerktuigkunde-is het niaterieel.r.ealiseren' van "de .eonstructie fl
,. 

de coristructie in de' tnsest' iuim'e zin,g'einterpreteerd • 
. Het hier' nogmaals' stellend:, de: constructie ismeer', dan· de techniek van 

-. de tekenplank'. ,het is eendenkwijze .in 'een cyclisch~gang l0l>endvan 
de' probleemstelling v'iaeen keten van.~nalytische en syhthetische. 
tussenfasennaar "de materialiseririg". Ook daze materialis,ering be
,hoeft niet direct e,en materiele :t'ealis~ringte,zijn. Het is een op· 

", 

'- . 
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loasing van het gesteldeprobleeiri, gegeven in een mathematische formu
le'ring of in de technische teke;ning.- .in de -strikte zin gezien'de uit ... 
komst "(ran theoretisch werktuigkundige.,beschouwingen, geb.;tseerd op de 
natuurwetenschappelijke funderingen van"het eerste kriterium voor het 
vakgebied. ' - " ' 
Het is daarna de ver:engdedoelstell.ing1l'an de werktuigbouwkunde deze 
oplossing gestalte te geven in deze,driedimensionale wereld. de mate
riele realisering tot stand te brengen. de constructie in engere zin te 
voltooien. . 

Hiermede is in feite tavens, een antwoord gegeven op de vraag' of' dewerk, 
tuigkunde door een, eigen methodiek wordt' gekenmerkt. In de meeet prin
cipiele zin kan hier geen sprake zijn,van een fleig-entl methodiek. het 
is de methodiek eigeh aan aIle technisch-wetenschappelijke en funela:" 
menteet ... wetenschappel~jke· activitei,t., voortkomend uit· lide wetenschappe
lijke denkwijze ff 

- de cyclus gaande van het probleein naar het model en 
vandaar in een logische opeenstapelingvA\n arialytiscQ.e, en synthetische 
elementen, voortkomend~uit de natuurwetenschappelijke gronaalagen en' 
uit de fel;.tenleer t • somtijds verheldeI"d door het zeldzame . licht- van de 
inspirat:ie en de 'intuitie, naar de 'uit~indelijke syn'these.~,,,de· ... of eene 
oplossing. Hierna wordt met de confrontatie van deze oplossingmet het 
probleem'aan'het punt van uitgang de cil'kelgang'geslotEm, of een' 
nieuwe • cjclus geinduceerd. k' • 

Een uiterlijke v~r~chijningf;'vormvan/de werktuig~nde is.~cihter'de 
?". ... ,f,~: ~l. .: '. cf'" • - t • 

werktuigbouwkunde. waar een exponent ,van de gevolgde methodiek het 
technisch'tekenen,is en waa:r de confrontati'S'het ?eproeve~'va:i:i' het 
werktuignaar de a' }?riori gestelde specificatiesirihoudt. B~t is het 
vakgebied- van II de constructeurs lf , een gebiedvs.n toepassins' van: de ~ .,l, 

werktuigkunde waar kennelijk van een 'zeer eigen methodiek sprake is. 

Devraag kan nu ~~hter ~9rd~n' gesteld', o~een tl?chnisch ... ~et~n~ghappe
lijke opleiding in: de werktuigkunde IH~t" duale ka:rakter, -dat' ontstaat ": 
door vermenging van elemeriten uit de ."theOr(;ltische.werktu:tgfunde" en 
de tlwerktuigbouwkunde" ,moet blijven behouden. " ~ . 

'Scherpergest'eld: hetis niet juist een werktuigkundig ingenieur <:'P te i 

:leiden, ineen systeeindat het toege'paste gebied van de werktuighouw- ' 
kUnde tot basis heeft.,,, Het gevolg is'dat de training in b~paalde metho-: 
dieken eigen aan deze toepassingen het doorzicht op de werkelijke doel-; 
stelling van de werktuigkunde belenim~~t, en het begrip I!c~mstructie" -
in. zijn meest ruime zin - . doet degenereren ,.tot een handva~rd:!-g~eid ge
baseerd op vakteclinische gegevens ~ ,op toevallige -.:verw0l'VeIlheden en op 
nconstruc~ief gevoel"' •. · , ". "',' _ 

De parallel met 'de betekenis'van eindstudie naar de huidige opvattingen 
. is hier duidelijk.:. de werktuighouwkunde is' geenbasis voor de werk
tuigkunde, doch ~en toepassiz:l,g. Daarom behoort het ,als vakgebied van 
"de t~chn:!-ek van' de werkttligkundige >constructie!1· de over~'oepel~ng te 
zijnvan een reeks 'van eind- en:afs~udie vak:k::en, "z:l,ietal~specialisme, 
doch als een,mogel:ljkheid,tot. verdieping 'en ,illustratie van'toepassing 
Van eerder verkregeii kEmnisen kunde. ..' " ., 

~. l " .... ~ ,.l .~ .,r .. _~ ~ 
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Er zal in het volgende dan ook worden·betoogd dat het niet juist is een 
groot aantal richtingEm tot eindstudie open te stellen, doch dat er 
principieelgezien in de werktuigkunde slechta een drietal zijn te on-
derscheiden. '. 

Eet"st echter dient na de' kriteria van doelatelling en methodiek nog 
dat van de eigen vraasstelling worden bezien~ Het is.nietgeheel duide
lijk of de vraagstelling weI een kriterium als .zodanig is, of het niet 
opgaat in de doelatelling of daarvan althans'afgeleid kan worden. 
Immers de doelstelling schepthet probleem. dusde V'raagstelling; de 
methodiek geeft de oplossing. Isnu een vakgebied 'gekenmerkt door een 
eigen doelste-lling. dan heeft het 'zijn eige.n vraagstellingen. 
Dit behoeft' niet in tehouden dat de vraagstelling als zodanig tot het 
eigen vakgebied 'behoort, veelal komt d-eze in de werktuigkunde' voort 
uit andere gebieden van technische en w.etenschappeli'jke activiteit. 
Als basis echter, ala uitgangspunt voort~de'constructiel1 in de werk
tuigkunde en in een latere fase als uitgangspunt voor Cie "constructie
va realiseringff in de werktuigbouwkunde, zal de vraagstelling altijd in 
eigen vorm worden. vertaald'. . • ~ , 

Veel duidelijker t want in veel materieler vorm dan in het.totaXe· gebied 
Van de werktuigkunde, .is de reeks van kenmerken: doelstelling t vraag
stelling· en methodiek aan te wijzen in deelgebie'4en vanhet vakgebied. 
Het zijn ',die deelgebfeden welke in een studieprogramma danook zonder' 
meer als "gebieden van eindstudie ·worden aangew.ezen en die in feite 
,parallel:1Em zijn van gebieden van induatriele activiteit. Aleen reeds 
om deze reden is hetn.iet verwonderlijk dat·deze deelgebieden een aan
tal van de kenmerken van vakgebieden vertonen.doch ala zodanig'ge
bieden,va~toepassing - soms zelfs van specialisme - blijven. 

Toch'leidt dezeopdeling van dewerktuigkunde en z~lfs, van de werktuig
bouWkunde 'in' een reeks ,-van detciilgebieden iil het ~nderwijs teker niet 
tot een, herkennen van de eenhei~ van "de' constructie",t,temeer daar het 
eenvoudig te doen is de verapli~tering tot in.kleine·fracties voort· 
'te zetten. " . ~.~" . 

" Het ware·~daarom wellicht juister te stellen dat het ,onderwijs in de 
werktuigkunde,' 'in de zin'van het basisonderwijs ,zOalsdit eerder is 
gedefinieerd, in principe, de basis legt voor een drietal hoofdrich-
tin'gen: ", ' , " 

1. de .techniek van dewerktuigkUildige - en de'civiele constructie ' 
. ,;, , , 

2. de te.chniek van, de energie produktie 

'3. de techniek'van de goederenprodtiktie 

In 'deze gedachtengang neemt detechniek van de' werktuigkundige construe 
tie, de weli'ktuigbouwkunde, ,een centrale plaats in. Immers ,in dit eerst 
genoemde gebied'van toepassing komf de'gehelecYclus van Ilde construc
tie" in de meest zulverevorm tot zijn.recht. . '. , . 

\ ' 
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Het.is·een vakgebied'dat; zeker wa.t.de civlele kant betref't, in zich- . 
. zelf gesloten' is teen ,afgerond geneel vormt. 

Dit is inmindere matehetgeval met de beideandere richtingen, waar 
zij de construc'tieve elementen in 'engere zin aan het eerste gebied 
moetenontlenen. . . , 

Wordtdit betoog geschem~tiseer,dt, dan ontstaathet volgende beeld: 

WARKTlLEER 

STROI'IlN6SLUR 

MATUIALENKUND£ ' 
I-----~ 

CONSTRUtTIEVAN 

ENER6IEWERKTUI&EN 

, 0 

FIL050FIE Y. o. ntHNIEK . 

WISKUND£ 

1L£I1ENTf.N 8£DRlJfSKUNlI£ 

WERKTUUil(UNDlliE 
aAfolfoOPLElDllIG 

p K 

tON!iTRUCTJE VAN 

PROllUtTIEWERKTUI6EN . 

'Io/lII>.o::-'t-- GoAl'" VANEEN CONSTRUCTIEVE 
tYtLUS IN RU1MERt ZIN OP 
HEr HalED VAN DE 
PRODUCTIET£CHNIEK 

, " 
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Het is mogelijk dat het hier geschetste beeld ,wat .al· te summier is en 
dat er behoefte bestaat te onderscheiden naar "de techniek van de werk
tuigkundigeconstructie" enerzijds en "de techniekvan de processen!! 
anderzijds. 'Tot daze processen behoren dan de goederen produktie en de 
energie produktie,doch uitbreiding van deze korte reeks is,denkbaar. 

Hoe' dan ook, de bedoeling zal duidelijk zijn: het,werktuigkundige ba
sisonderwijs legt de' gr'ondslag tot verdiepitig in een groat gebied van 
technische activiteiten '\to oral steunend· op de leer, vande stroming en 
de warmte, maar ooktot verdieping in een gebied waarin de activitei- . 
ten steunen opde-bewerkingskundetde wetkplaatstechnielf en de bedr:?-jfs-
kunde. ' ' . 

Centraal:, ligt echter het gebied van de constructeurs t zij die vooral , 
uitgaan'van de ttlechanica. Blijft de constructeur in.het beschrijven van 
de cycl:?-van zijn ontwikke1ing binnen de grenzen van dit gebied, dan 
zal'veelal een civieleconstruct,i:e zijn doel zijn; overschr::tjdt hij de
ze grenzen.dan .is er sprake ve.ndienstverlen~.:r - van een construc-
tie.ve bijdrage. in engere zin "':' aande Ilproceskundige lf gebieden. ' 

Het is" dienstig om thane terug te zien op het uitgangsp;;'nt: de opsom-
.ming van de kenmerken voor een vakgebied. . 
Geconstateerd is dat de. dria thana onderacheiden toepassingen- van de 
werktuigkund~ ~ih principest~t1ne~'op dezelfde (~atu'Ur?wetenschappelijke 
grondsl<:-geri;, Het is evenwel ~uidf!lijk'dat het, gewicht, waarmede zij deze' 
funderingen be'lasten weI zeer verschillelfd is~ zelfa in die mate dat 
er aanlei.ding is te spreken van'een "koude lf en een uwarme" werktuig ... 
bouwkunde. " 

Evenzeer is het duidelijk dat in de drie thana beschouwde gebieden een 
zeer 'vers~ch1l1ende doelstell:i,ng het uitg(;logspunt van de activiteiten is t 

.hetgeen vraag/3tellingen 'v,an ,vers~hillende geaardheili, induceert. 
. < ~. 

In dit )ichtgezien is het j~iat,b'ihnen de afdelil1g derwerktuigbouwkun
de een; drietal, na de bas'isopleidingprincipieel van karakter ve.rschil- I 

leride opleidingen ,te onderk:e~n~n en daarvoor" eventueel nieuwe diploma 1 a 
in te stellen: . . 

1. de constr')lctie ,i'ngenie~r' * 

2. ' de .e~ergiE/:' ( opwekk'ing~ ), i~geriie~r' . 

3 •. de produktie ingenieur 

, 

" 

Dit :tioudt mede in dat het beginsel van de af'studie in ~en zeer na'Uw 
deelgebied van de werktuigbouwkunde wordt veriaten';de.student studeert . 

• • • • ' < " • '. 1 

niet meer,.af' op een "vakflmaar.stelt zich opdehoogte vande inhoud 
. van een:'liakgebied, waarbij,verdieping naar bepaalde aspecten ,voorwaar-
. de kan blijven.;' ' , , . "," . 
Zulks zal':de in'de opleidingsperiode,zo zeergevreesde ontwikkeling van 
speeialismen bijzonder belemmereh ·en,d.~,p:ree,!heid;: de unive~saliteit, 

,van de totale opleiding ten goede komen. 
-!!. 

" . . I . , , . 
~, 

, 
~ 
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.' 3.: "Fun'damentele" opl'eidingen.:·' . 

Steeds veelvuldiger wordt gesteld dat een instituut van hoger onder .... 
wij~ - of zo ~enwil "een instituut yoor .etenschappelijk onderwija -
een fundamentele opleiding dient te ver:z;orgen. : 
De achtergrond van deze stelling is de erkenning van het feit dathet 
niet lJ?,ogelijk'of zelfs wenselijk is door middel van wetenschappelijk
techni$che opleidingerigespecialiseerde vaktechnici te vormen welke 
van vandaag op"morgen hun plaatsin liet bedrijfslei1'en op vOlwaardige. 
wijze' kunnen bezetten. . ."' . 

,Integendeel dient de opleiding'zo "fundamenteel" te zijn, dat de afge
studeerde in staat is om, ne. een redelijketijd van inwerken in de " 
specifieke problematiek vanhet.be~ijft elk probleem van technisch
\vetenschappelijkeaard tot een voldoendeoplo6sinir te brengen. 

Evenzeer echter is er de achtergrond dat de.universiteiten en dehoge
scholen ale centra van wetenschap door de grote bedrijven ,steeds meer ' 
naar de tweede plaats'dreigen ·te worden gedrongen. In de afgelopen 
decennia golddit vooral voor het toegepaste - en meer en meer v~~r 
het fundamentele speurwerk.·thans geldt dit.voor de wetenschappelijke 
"post graduate" opleidingen.· Dr. ·Rijkens yan de Unilever merkt dan 
ook 9P: . -

en: 

Irthans zou men de gezamelijke specialistische stafafdelingen 
die het grootbedrijf in zijn organisatie heeft ingebouwd t 

bijna ala een particuliere universiteit kUnl'len besch(mwetl. 
zij het dan met e,en andere reeks facul teiten dan in traditio
neie hoger onderwijs gebruikelink ". 

"door -hetverlangen de vietenschapsbeoefening nauw te koppelen 
aan het bedrijfsdoel en vooral door het inzicht dat kennis -
in .niet mindere mate dan kapitaal - een machtig wapen in de 
c.oncurrentiestrijd'betekent, heeft de grootindustrie zich 
belangrijke offers getroost voor de opbouw Van een eigen 
wetenschappelijk .:,apparaat lt

• .' ,". "" 

Evenzeer wordt echter vastge~teld: 

"het zou een verarming voor de samenlevingals geheel bete
kenen .door.een niet geheel "fairel! concurrentie t indien de 
wetenschapsinstellingen van deoverheid zouden moeten degra
deren. totlouter opleidingsinstituten ,en de Edgenlijke we
tEmscnapsbeoefening zich haar een ander terrein zou verplaat-. 

'sen ff " • 
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regering zich.in de komende.jaren bezinnen ,op maatregelen ter voorko
ming van het f~itelijk wor'den van deze toestand. Maa.tregel:en die mede 
betrekkingzullen moeten hebben op de honorering van de wete~schappe
lijke en technische I?ta .... en, opdat de concurrentiepositie tussen over
heid en bedrijfsleven weer een meer fair'karakter krijgt. 

Vooral echter ook doorhet nem~n van maatregelen welke de opleiding 
univ:ersaliseert in een zin'zoals inhet hier volgende zal worden uiteen
gezet. Immers het verzorgen van een brede opleiding'is specifiek en 
van nature de doelstelling van het hager onderwijs; ,een doelstelling 
welke het bedrijfsleven - 'juist door het verlangen de w'etenschapsbeQefe-
ning ..; te koppelen aan' het bedrijfsdoel- nooit kan bereiken. ' 
lnde kwaliteit van de afgestudeerdendient gedemonstreerd te worden 
dat het begrip i1degradatie tot opleidingsinst1tuut" een gedachtenfout 
symboliseert: het is niet de.wetenscha:psbeo~rfening welke gekoppeld is. i.~ 
met het bedrijfsdoel t het is een complex van specialismen. ' 
De specialisme~ waarvan de ontwikkeling'berust op en voortkomt uit de 
hasis ,welke. i'n het hoger ,'onderwijs is gelegd. 

> 

Terugkerend naar het theme. wordtnu allereerst opgemerkt dat het juis
ter is in het verbarid van'de wetenschappelijke opl~idingen het woord 
IIfundamenteept te vervangen dO~)l~ "universeel". Een universaliteit. 
welkebetrekking heeft . op e'en methodiek van' denken enwerken t gebaseerd 
op een grondige studie van de fundamenten, de krit-eria van h~t vakge ... 
bied. . . 
Soms zelfs wordt een universaliteit bedoeldwelke de grenzen tussen de 
onderscheiden vakgebieden doet vervagen en in .. het extreme leidt tot de 
vOrming van ~'de ingenieur" t het prototype van de weteQschappelijk 
technicus.'" '." . 

Altijd houdt het uni.v.ersele tevens 'het. principiele in" in die zin 'dat 
er principes aan te wijz(m zijn ~welke in'vele onderdelen van een vak
gebied - en zelfs :i:n· vakgebieden' welke geen direc;te verwantschap be
zitten - een meer algemene geldigheid en toepasbaarheid be.zitten. 
Het principe reduceert de.schijnbareveelvuldigheid ,van de problema-
tiek tot eenvormigheid. ' ~ ,. . ." . . 
Het herkennen en het' onderkennen VElD de, principiele elementen uit het 
utiiVersele . geeft nu de mogeiijkh7id tot het. 'Qnderzoe~ naar de eenheid 
van het vakgebied t tot het zoeken·naar de.hoofdlijnen welke in het . 
vakgebied de p~incip>:j.elekoppeiil1.g tussen de deelgebieden manifesteren. 
Zo -deze lijnen getrokken zijn dienen zij bij de ontwikkeli"ng \,Tan het 
vakgebied met grote zorg te.worden bewaard en bijhet onderwijs in het 
vakgebied de b'asis voar het studieprogramma te vormen. 

I~ e~n wetenechappelijke ~ple:i.ding mag echter in 'geen geval het stre
ven naar universalit¢it, due naar ean 'fundamentele behandeling van de 
sto! en het exposeren.van de principiele samenhang van gt'ondslagen.en 
element en uit het vakgebied,· blijven stekim in het schematiserenvan 

. de" problematiek en de oplossingen. .' , 
, . ",'-
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Hoezeer ook het schematiseren het voor-stadium is voor de universele 
behandeling,'ditalleen r,eeds ter, markering van de te,volgen weg"het 
mag niet het einddbel blijven. ' 
De opleiding dient vaardigheid te verschaffen in het op voldoende - in 
inriidentele gevallen op uitputtende wijze oplossen van een gesteld 
probleem, voor technische, toepassing uitkomend op concrete,en correcte 
numeri.eke resultaten. '., . 
In het andere geval le'idt .h(ft. streven naar·universaliteit- en het geven 
van een fundamenteel karakter aan de opleiding ;naar geringschatting 
van de;techniseh~ problemat;~k en.- hoe paradox"aal ook - naar opper-
vlStkkigheid. ; " 

Dit gevaaris reeds enige eeuwen'gel~den op treffende'wijze:geformu
leerd in het verslag van Gulliver over zijn reis ni;lar Laputa: .... . '. , .' 

En verder: 

Ifhun huizEm zijn zeer. l!llechtgehouwd,'...de' ,mure.n . staan scheef
h,oekig op elkaar t en ~l'l.geen enItel vertrek is een rechte 
hoek tevind,en." Dit gebrek is een uitvloeisel van de min
achtJ..ng dJ..e zij :koesteren voor de practJ..sche meetkunde. De
ze beschouVlen zij ais vulgair en mechanisch, maar hun in
structies zijn voor het gewone inteliect van de arb eiders 
te gecomplice,erd" 

"Zij, die' door de Kon'ing aangewezen waren om mij te verzor
gen hadden gem~rkt'hoe slecht.ik gekleed was en lieten de 
volgende· mO,rgen eim kleerniaker, komen om mij de maat tene
menvoor een nieuwpak. Deze vakman deed zijn werk geheel 
anders dan zijn collega's in Europa. Door middel van een 
kwadrant. nam hij mijn ,hoogte,op en verkreeg de afmetingen 
en omtrekken van mijn lichaam door eenreeks serieuze me
tingen met passer en'l:Lneaa;l. Binnen zes dagen waren de 
klereh 'gereed', maar daar hij eeIi cijferfout in ziJ'n bere
keningen had"gemaakt, was het gewaad zeer slecht uitgeval
len en. liet de pasv6rm veel te wensen over" 

Het is nuttig om hier nu allereerst eenpoging 'te 'wagen tot het,. in het 
kort omschrijven van de hier gehanteerde beg-rippen die de grondslag 
zijn v~~r een "fundament~lellopleiding:. . 

fundamenteel: de beschouwihg van de dooFwerking"vandewetenschappe-
lijke grond~lagen in ,het eigen (technische) vakgehied 
en het bewaren van de mathematische exactheid bij deze 
beschouwing. ' '. ' >.' • '; . > 

. . ' "' .. 
principieel: het' op eencentrale' plaatsstellenvan beginselen en. 

methoden welke in verschillende vakgebieden of in onder- . 
delen van een vakgebied opidendieke oranaloge wijze 
tot de opl.-ossing van'e~n probleem bijdragen. 

univ~rseel! het vermogen om steunend op het fundamentele en het 
principiele 'debehandeling van een' vraagstelling te' 
schematiseren; maar tevenshet 'iiermogen om daarna, 

. steunend op dezelfdegrondslagen, een oplossing tot in ,," 
detail tot stan:d te brengeh~ . 
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Van deze drie kar~kterestieken van het ondervdjs is de .<e~rste reeds 
.uitvoerig tel' sprake geweest als primair kriterium voor het vakgebied. 
de derdevolgt uit de beide 'ltoorgaande t zodat thana de tweede - in di
dactisch opzichtzouiterinate belangrijke kara.kterestiek - tnans aan 
de arde dient te komen. J' '. .' 

Devraagstelling is: 
, 

wat is het princ1.piele·in de werktuig~unde; wat leidt tot een
hetd in het vakgebied van de .vJerktuigbouwkuilde? 

Het antwoord opdezevraag is: ~lde "consttuetie tl
; een'antwoord echter dat 

nadere uitwerking behoeft. ..'. ( 
Het is niet voldoende te consta.teren dat het vakgebied berust op een 

·aantal.(natuur.) wetenschappelijke grondslagen en deze dan als zodanig 
in het programma van basisonderwijs opte nemen. 
Het funda.mentefe isdan·weliswaaraanwezig :in een aantal parallel 10-
pende li:1nen van behandeling;' ,hetsynthetische ele~eI1~'t 'de, samenvoeging . 
van de grondslagen .tot de werktu:igkunde is geen automatisch optredEmd 
gevolg hiervan.· Integendeel.ltid.dt e~n ver doorg~vo~r.~e b~handeling ,van, 

. . d,e grondslagen eerder tot d1vergentl.e dan tot converg~nt:tet z'\llk~ ~3.;~t 1n 
de 'laat:s1:e~plaats tengevolge. van het '.noodzakelijk-er\vijze,:grote aantaldo-

, cent en dat een bijdrage tot dit onderwijs lev-ert. . 

Het is van'uit didactisch standpunt gezien een dringendenoodzaak het 
synthetiseh element bijzondere aandacht te geven, opdat de,breedheid en 
universaliteit welke in het grhrtdslagen'onderwijs verborgen liggen hun 
weerspiegeling vinden in de wez',ktuigkundige basisopleiding' en in de 
methodiek van de werktu:igbouwkunde., .... . . 
Het effectuerenvan dezesynthese, deze demonstratie.van het colistruc
tieve principe ais bindend element in de werktuigkunde, .dient in de 
basisopleid:ing - vooral ook' omdat hier mede' een coordinerende funetie 
verborgen:l,igt - in handen geiegd te worden van een' zeer beperktaantal 
docent en vandeeigen afdeling .. • ,'. ' ~ . 
Het iswelhaast, vahzeltsprekend dat'deze docenten dan tevEms de ]tern 
van deonderwijscommissie van de 'atdeling zullen vormEm. 
Het ligt in de aard van het vakge.bied dat'het 01' de 'meest zuivere wijze 
b-eB.chten varihet .. constructieveprincipe en het. correleren ervin met de 
methodiek ,v~n het werktuigkundig ,tekenen geschiede,n 'zal in voordrachten , 
welke vooral mechanica 'in zijn onderscheiden deelgebiedentot grondslag 
hebben.Daarnaast is echt~r te overwegen of het niet nuttig z·6u zij~ het 
college lIinleid:ing tot de werktui'gbouwkunde" gedurende een drietal· 
jaren voort' te ·zetten •. Een .college van deze soort' biedt de mogelijk
heid het principi:ele in' dewerktuigkunde aari de "hand.van 'y.rerktuigbouw
kundige voorbeelden van toenemende gecom"Olieeerdheid,op complementaire 
wijze te~~demonstreren; terwijl deze .. wijz; van ,doen~'bovendi.en demeest.e 
doeentenvan de afdeling'gelegel$eid ,geeft op speclLfiekewijze het 
begrip werktuigkunde ofwerktui,gbouwktinde te 1llu~treren.·· 

~r valt niet' a~~'te tWij~·e·len. dateen r~~ks' colleges·.:v~n. deze Ewort ~ ~ 
mi ts zij in. de hier' bedC!elde g~~st .,gehouden· wordell e~.niet. oritaard~n .. 
tot behandeling van vakteehnische speciali:smEm -voor de stUdent bijzon-
d~ran~erEmd en verhelderend kun~en werken.. . 

~~ ""If" .. ~,;~ " ' - \ f ' 

. . 
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Een ander aspect van princip~~le eenheid biedt te!nslotte de wiskunde. 
Er bestaan il!imers vele mathematische methoden welke i'n verschillende 
deelgebie'den van eert vakgebied en zelfs in ve~schillel\de vakgebieden 

.op problematiek van totaal uit'eenlopende ge'aardheid toepasbaar zijn'. 
Een behandelingswijze va,n de wiskunde' welke he't hi:erbedoelde princi
piele aspect. in het centrum van ,de diverse technische, toepassingen 

,stelt zou het synthetische elem~nt:;;in "de constructie'! bijzondere na-
druk kunnen geven. ,', .' ". . ';' " 

4 •. De "fundamentele ingenieur'I. 

Gesteld nudat in de komende decennia de tendentie tot het verscherpen 
van het fundamentele 'of universele karakter varide·technisch-weten
schappelijke opleidingenindel:-daad Yersterkt wor!it, dan k;omt de vraag 
op hoe het in deze opleidirig gevormdetype ingenieur zijn taak in het 

. bedrijfsleven zal vervulhm. '" 
Daarna rijst,danvrijwel direct de vraag /;)f de functies welke in het 
bedrijfsleven aan de ingenieur worden toe1ertrouwd niet met het karak
ter van de'opleiding zullen evolueren, of dat het hier wellicht van een 
inductie'in de andere richting .gezien sprake is. 

De vraagstelling is dan in feit,e: bestaat. er een wisselwerking tUBsen 
de eisen welke het bedrijfsleven aan de ingenieur stelt en de oplei
qing welke deze 'ingenieur op pe hogeschool heeft.·or;tvangen? 
Of ook: is, het streven naar universaliteit in de opleidingen een ge
volg van de tOEmemende gecomplioeerdhe-id van de structuur van het be
drij'fslev'enin het maatschappelijk bestel en Van 'degroeiende samenge-
steldhe1d van de produktiepropessen? ' . "' •. . " t 

,Ten aanzien Van 'deze prod~ktieprocessen en de produk~ietechnieke'n zijn 
nu in verband met het onderwerp van dit opstel<enige verdere opmer
kingen temaken welke wellicht overdraagbaar zullen zijnop andere 
onderdelen van pet· werktuigkundig'vakgebied. . 

.Het uitga,hg;spunt is t dat deze produktietechniekeri.· in 'de komende jaren 
meer en m'eer in het teken va~t 1:e mechanisatie en av.t9matisering zullen 

·staan., 

De economische. ert sociale implicat;i.es hiervan dienen'op zijnminst 
door de ingenieur te worden aangevoeld. zo niet begrepen. Hij moet be
grip hebben voor' het feit dat er een duidelijk verband bestaat tU6sen 
de technische evoltitie waarin hij zijn specifieke bijdrage levert~n 
de ontw:Lkkeling van.het maatschappelijk bestel ala een geheel'gezien. 
De mate van begrip hangt r;atuurlijk'in de eerste'plaats af van de 
geestelijkestructuur van'de,man en van zijn belangstelling voor,deze 
problematiek, maar kart toch 'inbelangrijke mate ondersteund word.en : 
door in zijnqpleiding de bedr1jfskundige.en filosofische grondslagen 
een importantie van pr~maire aard toe,te kennen. . 
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Meer naar de technische aspectezi gezien i'8 te verwachten dat de 
I1fundamenteleingerlieur" vooraleensysteem-analyticus zal zijn. 
Bedoeld wordtdat de werkplaatsingenieur zijn plaats als de practicus 
in ·bet produktieproces "zal verlateh, dathij de oplossingvan inci
deptele ',problemEm in dat proces aan andel's geschoolden zal overlateh, 

,en dat hij zel:f de systematicuswordt die de gang yan'het.proces tQt 
in detail op principiele wijze,voorbereidt.' ' 
Hij is de analyticus die in deopbou~ van het proces s,chaak speel t met 

,de mogelijkheden welke de digitaleenanaloge programmeringen en be
sturingstechnieken bieden, met de functionele. hoedanigheden van d'e 
produktie"werktuigen, met de'technologische gegevens,uitde bewerkings
kunde, met deeigenschappenvan' de ,materialen en, \";001'8.1 ook met de be-
'd1'ijfskundig,e gegevens.. .. 

, 
Deuitkomsten van zijn'werk zijn p1'eciese specificaties voor het ver-

,loop van het proces, specificaties, die door'een,groep ~anmedewerker~ 
begrepen moeten worden en die door hen in'onderdelen van het proces 
ingevoerd worden. ' . 

Het is miss chien niet onwaarschijnlijk dat dit beeld in de 'komend'e ja
ren ook van toepassing zal worden buiten de sfeer van de grote indus
trien VODr massa-en seriefabricage~ -
Immel'S reeds nu.is in incidehtele gevallen het stadium bereikt waar het 
ookvoorde enkelvoudige vervaardiging te overwegen valt de tijdrovende 
gedetailleerde voorbereiding van eenautomatisch verlopend bewerkings
proces te verkiezen boven de.ve~vaardiging van het produkt op de klas-

. s.ieke wijze.:t" ~ . 
Bovendienis het z'o dat· het automatische proces meer en meer de moge
lijkheid biedt. op hetzelfde werktuigopeenvolgendekleine series van 
verschilleride produkten te vervaardigen,hetgeenvoor de middelgrote en 
kleine bedrijveri een aantrekkelijke propositie is • 

.Het is echter waarschijnlijk dat naaat deze systeem-analyticus een 
complementaire vorm van ingenieur op hetterrein van de produktie-tech
niekenlzal afstaan: de lI,constructeur" van technolog:j.en. De wetenschap
pe11jke onderzoeker die uitgaande van eengegeven probleemstelling 
in de fabricagetechniek, op zo uitputtend mogel::l.jke wijze reekaen van 
alternati~ve oplossingen tot stand brengt'en zodQende het.arbitraire 
element in de keuze· 'steeds. VerdeI' reduceert. . '. , . . 
Het is misschien weI zo dat dit gebied van de !!zuivere ll technologische 
ontwikkeling op' duur'een. grondslag zal vormen voorhet geb,ied van de 
produktiet'echniek. :. ' ; 

Het kenmerk van het hier geachet,ste' type ingenieur ';a~ de. ene- of de an
dere soot't is weI zeer in het bijz'orider dat hij eerl systematiek over
ziet en beheerst,meer dan de details van uitvoering en practijk. ~et· 
is een systematiek welke gericht is op de grondslagen van zijn·vakge
bied en niet op· de specifieke eisenvan een bepaalde,. tak van indus-
triele bedrijvigheid. ' 

. " 

, . 



lit' 
W 

I 
::::I 

~ 
...I 

~ 
Z 
W 

lit' 
W 

I 
::::I 
Z w 
i= 
u 
,~ 

r% 
w 

I 
;:) 
Z 
t-
::t: 
u' « 
III: 
Q 
IL 
0 
II 
t-
Ill: 
0 
IL 
IL 

"" lit' 

III: 
W 
:I 
:I 
;:) 

Z 
,W 
Q 

8 

, . 

~ TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

LABORATORIUM VOOR MEOfANISCHE TEOfNOlOGfE 
EN WE,RKPLAATSTECHNI EK 

,WT - Ii 
0020 

BLZ.14 

RAPPORT UIT DE SECTIEI DATUM. 28-8- '61 
" 

TITEL, Aantekeninge'n "ontwikkeJ:ing' 1980" ONDERZOEK NOI 

AUTEURS,Prof. Dr. p.e. Veenstra , BIJ,LAGEN. 

U.D.C., 

, 

, 

. 

Daarom zal de zojuist afgestudeerd~ ingenieur in het bedrijf waar hij 
zijn plaatsvindt vooralsnogeen leerling blijven die doende is de 
eisen welke dat bedrijf stelt in te voegen inhet systeem dat hij door 
zijn opleiding weet te hanteren. " 

Evenzo echterhoudt de universaliteit. van de',opleiding in dat de in
genieur gevormd wordt voor werk in groepsverband, een groep waarin 
wederzijdse aanvulling van detailkennis gewaaz:borgd is. 

Op deze wijze gezien kan gesteld worden dat de universele opleidingt 

de opleidingtotsysteem-analyt~cuSt het natuurlijke antwoord is op 
de steeds verder gaande taakverdeling in de, produktieprocessen. Het 
is de oplei<;iing welke de hinding ineen groep yan ver,schillend ge
schoolden mogelijk maakt, de vruchtbare samenwerking'tussen academici, 
middelbare technic~ en arbeiders tot levenbrengt. . 
De vraag is hier dan ook niet dat de ingenieurmeermoet weten dan de 
medewerkers in zijn groepthij moet wat anders weten. Hij behoeft geen 
bewerkingsvakman te zijn en hij behoeft geen werktuigdeskundige te 
worden, maar weI moet hij in, staat zijn de principiele ~dementen uit 
deze specialismen te herkennen en'ze in hun effectieve waarde door de 
s~ecialist~n in de groep te doen toepassen. 

Nu moet opgemerkt worden dat het streven naar fundamentalisme en urii
versaliteit in de ~pleidingen geenszins'beperkt blijft tot het w~ten
schappelijk,onderwijs. Ook ill het'middelbaar technisch onderwijs is 
deze tendentie waar te, nemen. 
Kennelijk induceert de ontwikkeling van het bedrijfsleven een ver
schuiving in die zin,dat de ingenieur posten met een andere taakin
houd dan tot dusverre moet ,kunnen bez'etten. terwijl zijn huidige taak 
in het zuiver technische vlak min of meer vervuld gaat worden door"de 
H.T.,s.:"er .. 
Zelfa in de groep van de uitvoerende techn?cci en arbeiders is deze 
tendentietot verschuivingen evident. Steeds meer komt de gespeciali
se'erde va.l:cJ!1an, die bezigheden heeft welke ver" boven de dagelijkse 
routine" uitgaan, in het beeld.., i " > 

De achtergrond 'van deze' ontwikkeling, iS t dat . de industriein steeds 
sneller tempo het ambachtelijke' stadium achter' zich laat., Het stadium 
waarin de ontwerper~constructeurt onde~nemer en handwerk~man in een ' 
enkeie persoon veremigd waren. Het separaat' stellenvan de funetie van 
ondernemer luidde wellicht de industriele expB:nsie in.' welke op zijn 
b,eurt leidde tot de verregaande' differentiatie van ftinktiea die wij 
thana kU:nn.en observeren en die in de kOinende jaren ,nog gedetailleerder 
ontwl.kkeld zal worden. " 

,~ < t' 

Het·is'echter ook een differentiatie die een steeds verder gaande 
,specialiaatie met z{ch zal brengen, een spee.ialisatie vaneen ten 
.dele zeer fenomono~ogisch karakter, een complexv~n zeer hauwe spe-
cialisaties. • :. I 

)tetis tevens een differentiat1e en een specialisatie welke;~meer en 
meer denoodzaaktot beheersing en regulering vanhet complex vanuit 
een centrale positieinet ,zich brengtj de.noodzaak tot het besturen 
en effectiefgebruiken 'Y'an a1 deze waardevoll'e"kundighedEln vanuit 
een meet univer~eelgerichte visie en ~ep vOllediger overzicht van 

. ' 
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. de totale problematiek~ 
, , 

De fundamentele ingeni'eur hee:f.'t. tot taak deze specialismen te reguleren 
zonder ze zelf'te beheersen. " 

'.' 

De.volgende vraag is nu of het.zo verkregen beeld voorhet gebied van 
de produktietechniekte veralgt3menen is voor de werktuigbouwkunde. 
Is het denkbaar dat er een Ilfundamentel·e W. I" t . zau bestaan waarvan de 
produktie':'ingenieur uit.hetvorige, de ,systeem-~nalyticus, een verbij
zonder:ing dan weT een complement'aire vorm' is. 
Zo op deze vraag een beveatigend antwoord verkregen eOu worden is .zon
der twiafel tevens het inzicht in de vraagstellingnaar, het principiele 
elemerit in de werktuigbouwkunde verder verdiept. -

De bevestig:ing ligt nu in het bestaan van de' inge'nieur":constructeur t de 
wetenschappelijk technicus die zijn constructieve.werkzae.mheden in de 
ruimste zin ziet, die uitgaat van een volledige kennis van de funkties 
welke zijn - uiteindelijke mater1e'el gerealiseerde ...... constructie heeft 
te vervullen, van het fysisch gebeuren dat zichin het werktuig af- . 
speelt en die dan steunend op de grondslagen van de werktuigkunde, tot 
specifiQaties.voor zijn constructie geraakt. 
Deze specificaties zouden zich in principe kunnen beperken tot mathe
matische formuleringen, doch een zinvollere en vooral'directeremoge
lijkheid tot communicatie biedt de tekening. 

Natuurlijk is dit beel:d met betrekking tot het heden sterk geidea._ ~. 
liseerd: niet alle materiaaleigenschappen zijn volledig bekend, het 
fysi.sch" gebeuren is niet .geheeldoorgrond, nietaltijd is"er de gele':' 
genheid tot grensconstructies, is .erde noodzaak tot accepteren. van . 
arbitraire-toeslagen. " . 

, Maar, tech ontgroei't. de constructie - zeker in bepaalde gebieden van 
toepassing - aan een bas,ering .uitsluit.end op practische gegevens, ta
bellen' en vuistregels, s"chrijdt hetdoorvorsen vandegrondsl'agen 
door wetenschappelijk onderzoek verder. 

In deze zin kan gesteld worden dat de werktuigbouwku'nde door de werk
tuigkunde het fundamentele'van nature in zich heeft, doch dat het een 
zaakvan de komende decennia .is de nag te sterke'binding met - en het 
teveel als primaire waarde waarderen, van het fenomenologische en over
geleverde te verminderen, om daarvoor maer en meer de werktuigkunde 
als zodanigin de plaats ti stellen." ~ 

Anders geformuleerd: tussen de constructeurvan thans en de "construc
teurvan morgen bestaat wellicht eenzelfde verhouding ala tussen de 
geometricus en den analytisch meetkundige. Voor de eerste is.het 

. lijnenspel van ·de tekening. de realitEdt en geeft hem de gelegenheid. 
zijn denkschema te volgen, Yoor de ander houdt de wiskundige form:uie

.ring eenzelfde realiteit,in ... meer ~evens een grotere'vr:ijheid. 

" , 
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'Dan echter is er weinig verschil meer tussen de W.I-constructeur en de 
W.I.-produktie ingenieur; zirwerken in verschillende gebieden van 
toepassing. doch zij basereri'beiden hun werk op eenzelfde denkschema: 
de construe tie in ruimere zin. • 

~Ook de constructeuriJ§ allereerst een, analyticus die door de analyse 
verkregen element en systemati.sch tot de constructie in engere zin 
samenvoegt. Er is complementariteit tussen lIde'constructie" en "het 
produktieproces ll

•• ' 

,De constructeur werkt ook in een groep van anders geschoolde~van 
special'isten. Hij draagt· de uitkomsten van zijn synthesen,' zijn spe
,cificaties, over .. aan zijn medewerkers ... waarva,n hij de taal verstaat 
maar niet noodzakelijker wijze ·beh.oeft . te beheersen-.-
De ontwikkeling in detijd zal een steeds g,rotere afstand brengen -tus
sen de constructie en de constructietechniek, tussen de fundamentele 

""'behandeling en de specialismen van detaille~ing en uitvoering -; een 
afstand welke overbrug'Q moet worden door de universaliteit van de 
ingenieur. 

5.' Gevolgen voorandere technisc,he opleidingen. 

Zo deze schets ook maar enigermate de'tendentie van de ontwikkeling in 
de komende tientallen van jaren weergeeft; en d~ ne;erslag ervan terug 
te vinden zal zijn in de aard van het wetenschappelijk onderwijs, zal 
elders grote aandacht moeten worden besteed aan het onderwijs in de 
specialismen en de semi-specialismen. 
Immers alle universeel wetens~happelijk onderwijs·,en werk zijn tot 
steriliteitgedoemd indien of de gelegde basis niet wordt voortgebouwd 
tot gedetailleerde uitwerid.ng van de problem~tiek en concretemateri-
alisering van !Ide constructie". . . 
Specialismen en feitenleer zijn het cement in1dii bouwwerk, de bouwar
beiders zijn zij die deze specialismen beheersen;' de medewerkers in'-'de 
groep welke door de ingenieur, bijeen wordt gehouden en bestuurd. 

'Hierschuilt .nu het gevaar dat, Swift· reedssignaleerde: de instructies 
van de leiding worden te gecompliceerd voor het gewone intellect van 
de . arbeiders.. . ' , 
Bet~r pass end echterin'onze tijd moet gesteldworden dat het univer-

. saliseren van de ingenieursopleiding en van de ingenieurstaak' het . stel
len van steeds hogereeisen ten aanzien van intellect en kennis - naaet 
een steeds verder gaande differentiatie in kunde en kennis - voor de 
medewerkers in de groep met,zich brengt. ~ . 
Verschuivingen en variatiesvan essentiele aard in het'karakter van de 
hoogste opleidingen die wij kenneninduceren noodzakelijkerwijze muta
ties in het middelbare en het lagere technische,onderwijs. c 

Het is misschien wei zo, juist omdat de werktuigbouwervan nature wei- I 

nig bespiegelend van aard'is, en dagelijks gec~nfI'6nteerd wordt ,met de 

..... ! 
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haastige problematiek,van de materiele realisatie, hij zal blijven po
gen, Z'owel bouwmeester als bouwopzichter,als" o6uvr~rb~ider te zijn. 

Kenmerken van'de technische evolutie zijnevenwel dat de exploitatie 
van het intellect steeds verder,schuift. in de richting van fundamentele 
en principiele analyse van de, problematiek, dat ee.n preciese taakverde
ling als natuurlijk zal worden_aanvaard en dat een steeds scherper de
markering in klassen van begaafdheid en intellect significant zal wor~~n 
den. 

Wil nu de ingenieur en in het bijzonder de werktuigbouwer blijven be
horen tot de klasse van een wetenschappelijke elite die h.et uitvoeren 
Van grondslagenwerk in constructie en produktie tot zijn taak rekent, 
d<;in zal hij onder erkenl]ing van ,het grote belang van·feitenkennis en 
specialismen, de bron, v~ deze zaken'niet bij zichzelf moeten zoeken. 
~ij moet' er op kunnen vertrouwentll.'et moet een onderdeel van z,ijn 
systeem zijn t dat er anderen' ~,' andel's opgeleiden - zijn t die deze ma
terie op veel vollediger wijze beheersen en in zijn methodiek produk-
tiel kunnen maken. - . ,-

Daarom is het mede tot een taak vandehogeschool en, de universiteit te 
rekenen de ontwikkelingen in :p:et middelbare en h~t lagere technische 
onderwijs nauwlettend gada teslaan. Ook hier is ii;nmers een tende.ntie 
tot fundamentaliseren op te maken, in extreme vorm leidend t9t 
ignoreri.ng van het belang van· de feitenleer{)' de )s;pecialisatie ~n het 
vakmanschap. Dit nu geeft geen enkele waarborgmeer ~ot het op vrucht
bare wijze kunnen verrichten van ingenieurswerk in groepsverb.and: het 
ontstane vacuum is dodelijk. 

Het is daarom in dit verband gezie:h·ook hier zinvol een studiegroep in 
te stellen welke de correlatie tussen de ingenieursopleiding, de mid
delbare opleiding en de lagefe technische opleidingenbeziet. Het uit
ei.ndelijke doel moet zijn ieder van dezeopleidingen<zodariige inhoud 
te geven dat samenwerking va.n indeze opleidingen gevormd:en op opti
male wijze mogelijk wordt. door middel Van een afspiegeling van de 
toekomstige ta.akverdelingen een bewustwording van deze taakverdeling 
in het onderwijs., 
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6. Conclusies 'en stellingen . 
1. De toenem¢nde gecompliceerdheid van de industr{ele 

in interactie.met het maatschappelijk bestel no opt 
de universalisering· Van de ingenieursopleidingen.· . . 

be'drijvigbeid 
tot verderga,an-

2. De universele ingenieur beheerst een op wetenschappelijke grondsla
gen berustendemethodiek en systematiekj hij is een bestuurder van 

'specialismen zonder zelf noodzakelijkerwijze sp~cialist in een 
nauw gedeelte van zijn vakgebied te zijn. •. . .}-

3. De universaliteit v~n de werktuigkundige opleiding dient zijn oor
'sprong te vinden in de basisopleiding (voor-kandit\aats periode) en 
zijn afronding .in de eind- en afstudie. ' . . '. 
De opleiding tot universaliteit in deze'laatste fase impliceert 
meer de orientatie op een vakgebied dan specialisatie in een vak-
onderdeel. " -, 

4. De werktuigbouwkunde is een toepassing van de ,werkt uigkun de en kan 
als zodanig geen overwegende plaats vinden in de basisopleiding. 

5. De we'rktuigkundige basisopleiding legt de grondsiag tot }ie intrede 
in twes -grote . gebiederf van eindstu'die: 

.a:. ) 'de techniek van de werktuigkundige en civiele con-
structie. 

b ) de techniek'van de processen' " , 
Het laatste gebied is nog naar doelstelling' ,te differentieren: 

", b1 ) de techniek Van de energieproduktie. ' 

,b2 ) de techniek van de goederenproduktie 

6. Er is aanleiding binnen de afdeling der werktuigbouwkunde een drie
tal verschillende diplomats in te stellen:' , 

.' a ) de constructie ingenieur 

b ) de energie 'ingenieur 

c' ) de produ~tie ingenieur . 
7.Het is gewenst ten behoeve v?n ,de na-kandidaats periodegefixeerde 

studieprogramma'st wel]:te _deze .differentiatiein studierichti.ng 
weerspiegelen t opte stellen. -

, 
8. Het "afstuderen bij een hoogleraar" is strijdig met de groeiende 

dra'ng tot' uiliversaliteit ,in de opleiding. 

9. Voor; zover bui tengelllone hoogleraren het. specialistische element in ' 
de opleiding introduceren't dient, hun onderwijs in de na-kandidaats- ; 
p~riode plaats te vinden. .-

\ .' " 

10. De werktuigkundige basisOlileidi.ng behoort in handen te zijn van 
een zeer beperkt aantalgewone leden van de afdeling. 
Zij vormen de .kern van de onderwijsc6mmissie ~van deafdeling en ver

. strekken langs de'ze weg aan, de andere docenten welke aan deze basis
opleidingdeel hebbeh ~icbtlijnen welkeileiden totuniversalitei~ 

,in die opleiding. . I • " ' 
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11. ten voortgezet college "inleiding tot de werktuigbouwkunde lf kan'in 
didactisch o1'zicht, ter illustratie van de princ'i1'iele eenheid in 
het v/erktuigkundig vakgebied, eerl. bijzonder gunetige uitvlerking 
hebben. Het is gewenst er elem.enten uit aIle drie gebieden. van 
eindstudie in te verwerken, al ware zulks alleen maar bedoeld ter 
voorbereiding .?p de keuze welke na het kandidaatsexamen t o1'1'ortuun 
wordt. ~ 

12 .. Het.onderwijs in de wiskund.e kan meergericht worden 01' de demon
stratie'van eenheid in methodiek en zodoende meer het 1'rinci1'iele 
in de o1'lei?ing belichten. . 

13. De filosofie en de historie van de techniek dienen erkend. te worden. 
· a:is grondslagen voor een t,echrtiscn-wetenschap1'elijke o1'leiding en ': 
als zodanig een plaats te vinden in het basisondetwijs,zulks ten
minete .oP een wijze welke gelijkwa8l.rdig is met de incorporatie' 

14. 

van' demaatschappijwetenschappert'in dat onderwij$. 
Het is gewenst in verband hiermede een intera:fdeling~studiegroe1'. ~« 
te vormen ter voorbereidi:ng van een on'derwijspr'ogramma. 

Het is gewenst'met de hog~school eentechnis6h-historisch museum 
te verbinden. De student kan hier ,kennis nemen'van de ,technische 
evolutie in de literatuur .• in de materialisering en in de vormge
ving ,en geintroduceerd worden .. in de ,aesthetica van de techniek. 
Het E.H.F .. ~an in deze nuttige steun v.erlenen. . 

15. Het gelijkwaardig stellen .:. of zelfs maar het verg'elijken' _ 

16. 

· van de ~cademl.sche. opleid~ngen en de opleidi:pgen in het bedrijfale+ j 
Ven berust· opeen gedachtenf.out welke voortkomt~ uit een t e beperk
te viaie op d~ totale proble~atiek.en het t~veel·ri~hten van de 
e;igen' .. gedachtengang op het bedrij fsdoal •. ' " , '. 

Levena. onderwijs is ten nauwste verbonden methet eigen onderzoek 
van'hooglerarenen staf, zij het theoretisch grondslagenonderzoek t • 

zij het labora~oriumwerk •. ' 
De laboratoriadienen ingericht te worden tot onderzoek enniet 
tot demonstratie van thans,bestaande technieken. 

17 .. Er diEmt een meer faire concurrentiepositie geschapen te worden tus,,: 
· sen overheid en bedrijfsle'ven ten aanzien van het wetenschappelijk 

en technisdh personeel. . . 

18. Het is een taak van deho.~~schoOl de ontwikkeling van' de andere 
technische opleidingen nauwlettend gade te slaan. Het moet worden I 

voorkomen dat er lacunes groeien tussen de wetenschappelijk~tech
.ni6~he_opleidingent de hQ~~re technische opleidingen en de lagere 
technische opleiding9n. I 

19~ Hetis een taak van de-hogeschool aandacht . fe sch~,mken aan, de pro
blematiek van de ontwikkelingsg~bieden. Het ia.niet ondenkbaar dat 
de belangen hier prevalereil'moeten. boven die, van de hoges.cliool in 

... ... • " 'i c " •. ' ,. ,-

engere z~l'J.. . 

, . 
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20. Het is gewenst dat in verband van' het 'StudiuII1 Generale,vooral tiU 
daal'V'oor de' tij<Fvaneen; "nol'maalU ~ollegeuul' v~~r tel' beschikking I 

'is geste'ld, ruime'aandacht wol'dt gewijd aan de Eul'opese iIitegl'atie, 
de stl'uctulil' van de Europese organen en de gevolgen van de gemeen
s,chappelijke'mar.kt vOQl' de nationale economie' en industr1el.e. be-

21. 

dr.ijvigheid.-· . 
Ook beschouwingen vanpolitieke aal'd kunnen hier op hun plaats zijn; 

, , 
In het ondel'wijsstelsel ;van een technische hogesehool is eenzekel' 
dualisme te constatel'en dat voortkomt uit ,de ontwikkeling VaD de 
hogeschol~D vanuit de polytechnische school enerzij~st en ander';' 
zijds uit pe positie als instituut vanwetenschappelijk onderwijs 'J 
en onderzoek naast de un'iversiteiten;· . " 
'Een definitieve keuze'tussen een bindenq ~espl'ograinma tot en met' 1 

het ingenieul'sexamen eil de betrekkelijke vrijheid;van het univer- ! 
sitairesysteem is op zijnplaats, alvorens het instellen van doc- ; 
torale opleidingennaar universitair model overwogen kan worden. , 

22. De studiebegeleiding kimop de- meest ongedwongen wijze zijn oor-
.sprc)'ng vi.I:l,den in discussies over het door de~'~6tudent gekozen vak
gebied ',tussen die student of kleine groepen van studenten en de 
hoogleraC;3.r met zijn ,st·af. .. 
De werkbespreking is de basis veor de studiebegeleiding • .. 
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