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rapport nr. 01,56 biz. 2 van 22 biz. 

Wij zijn er aan gewend te leven in - of zo U wil~ te leven met - : 

een in technisch opzicht hoog ontwikkelde maatschappij. 

Wij vinden het gewoon dat aIle dingen en dieneten die voor one 

beetaan noodzakelijk zi<jn - of geacht worden dit te zijn -

onmiddellijk of op korte termijn ter beechikking etaan. 

Wij vinden het meer en meer vanzelfsprekend dat deze zelfde 

situatie zich ontwikkelt waar het ons gemeenschappelijk of 

pereoonlijk comfort betreft. 

Wij beschikken over een produktie-apparaat van immense omvang 

waardoor het ons van nature gegevene oagevormd wordt naar wil 

en behoefte. 

Wij aanvaarden zelfe dat dit apparaat met zijn produkten nieuwe 

behoeften creeert en zijn er ona met gemengde gevoelens van 

bewust dat er samenlevingen zijn die dit geavanceerde stadium 

nog niet bereikt hebben. 

Deze noemen we dan eenvoudigheidehalve"ontwikkelings gebieden". 

gekenmerkt door de omstandigheid dat het totaal door de techniek 

beschikbare vooral gericht is op het voldoen aan de meest pri-

Maire levensbehoeften. 

»aar bestaat vooralsnog geen behoefte aan het scheppen van 

behoeften. 

werkplaatstechn i.k technische hogeschool eindhoven 
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nr. 01" biz. 3 van22 biz. 

In onze westerse ... enleving is het sprookje van Alladin tot 

werkelijkheid geworden : 

verhuld in de nevel van de samengesteldheid van het gebeuren 

is een machtige kracht die ons naar onze wens dient - ten goede 

en ten bade. 

Wij zijn er getuige van hoe uit deze kracht de meest verbluf

fende technische prestaties voortkomen : 

wij zien hoe de wereldruimte verkend wordt, hoe vernietigings-

middelen van de meest huiveringwekkende soort tot ontwikkeling 

komen, hoe de mens uit zijn kennis van de aard yan de mat erie 

in zijn energiebehoefte gaat voorzien, hoe hij zich op ingenieuze 

wijze bevrijdt van slaafse lichamelijke arbeid. 

Wij zijn getuige van de geweldige sociaal-economische en 

politieke implicaties van de technische ontwikkeling en van 

de daaruit voortkomende industrialisatie. 

Wij zien oude en als gevestigd gedachte waarden vervagen en 

verdwijnen en hopen dat hiervoor nieuwe in de plaats zullen kome~ 

Wij verliezen steeds meer het inzicht in - en het overzicht OYer 

het.totaal van het gebeuren en nemen w.ar dat er groeperingen 

van meneen ontstaan die pogen deelgebieden te overzien : 
• 

de specialisten die samenwerkend in hun gebied een eigen denk-

patroon volgen, een specifieke methode toepassen en een eigen 

taal spreken. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

------- ---~---~-----------J 
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Wij staan hier aan de voet van de nimmer afgebouwde ~ YaD 

Babel : 

tI zie, het ia "n volk en zij allen he bben 6en taale pi'·. 
het begin van hun streven; n~ zal niets van wat zijd.nSeA 

te doen voor hen onuitvoerbaar zijn". 

En hier staat ook het onderwijs in zijn vele vormen eil kHUnig- ' 

heden. 

Het onderwijs waarvan verlangd wordt dat het in zo k.~ .. g.lijke ' 

tijd op zo doelmatig mogelijke wijze jonge mensen vormt tit, 

", 

, 
I, 
i 
1 

universele - en zo mogelijk directe bruikbaarheid in aen t~hniBCb~ 
, I 

economisch systeem met een op zich onduidelijke structuur en ... 

veelheid van nog onbekende - en op zijn best in hun uit •• rk1.ag. , 1 

onvolledig gekende inter-relaties en correlaties. 

Bet onderwijs waarvan in feite in zijn doorwerking op de komende 

genera ties e~n bijdrage tot de doorbreking van de apecialisatie 

en heratel van de eenheid van taal tussen de bestaande en de zich 

nog ontwikkelende specialismen wordt verwacht, en dit niet alleen 

binnen de ,techniache wereId, maar zo mogelijk ook nog in de 

communioatie tussen de technische - en de zo geheten niet-techn~ 

vakgebieden in h~t industriele bestel. 

Natuurlijk is deze verwachting Aldus geformuleerd een fie tie 

Yoortkomend ui t de oude wenSdrOODl' :',1 

"opdat niets van wat zij denken te doen voor hen onui~voerbaar 

zal zijn". 

i 

teCh~ISChe ~~~h~I-~i;;-~ov~ 



biz. van biz. 

o Het is het verlangen naar een polyteehnische en interdiseipli-

naire universaliteit dat voorbijgaat aan de speeifieke begaafdheid 

en vooral ook de belangstelling van de individuele mens, maar 
5 

zeer in het bijzonder ook aan de bepe~id van zijn bevattinga-

verllogen. 

10 Het vat is te klein om het geoogste en gerijpte te bevatten; de 

oogat is te groot. 

15 Maar toeh is de opdraeht aan het onderwija faseinerend, en het 

is een opdraeht die zwaar weegt omdat niet bekend is hoe onderwija 

gegeven moet worden. 
20 

Hoe zou U een bewoner van de Sahara leren sehaataenrijden en he. 

duidelijk maken dat hij geen scheve sehaats mag sla~ 

25 Op zijn best blijft er van U. nijver pogen een nieuwe gewaardeer4. 

tienerdans oTer, terwijl men voor het andere zeer waarsehijnlijk 

reeds sinds ,eeuwen een aan het zand aangepaste eigen uitdrukking 
30 

heett, die U duiater blijft. 

Vele decennia lang zijn een onmetelijk kapitaal en een niet te 
35 

sehatten omvang aan inTentiviteit en in de hoogtepunten geniali-

teit gewijd aan het onderzoek naar de verborgenheden Tan de 

natuur. 

Het gaat niet te ver indien geeteld wordt dat onze welvaart en 

maeht voortkomen uit de gekende en begrepen natuur. 
45 

50 
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Bet onderwijsia in vergelijking hieraee een ontw1kkelingag.bie4. 
~. Eu~Opa) 

Het onderzoek van het onderwij8 ~ og nauwelijks meer dan een ala 

goedaardig te be8chouwen liethebberij van eukelingen en wordt seker 

nog niet gezien als een zaak van gelijke importantie a18 natuur-

wetenachappelijk en technisch onderzoeka- en ontwikkelingswerk. 

Zolang het gebied van het onderwija niet grondig wordt geexploi-

reerd, zal het niet mogelijk zijn op verantwoorde wijze kanalen 

te graven en dijken op te werpen om de bred~ stroom van intoraatie 

en kenni~ vanuit het natuurwetenechappelijk onderzoek te leide. 
&.:ran hat onderm' 

t9t vruchtbaarheid van het gebi~ Het ~jft een zompig so.rae 

met een sterttecijfer van 50% of meer. 

Verzorgen van onderwij8 is tot op heden een kweetie van geloot 

I en bijgeloof. zoals gewoon ie voor een ontwikkelingsgebied. 
25 ~ 

Veelal gaat het onderwijs uit van het encyclopedische dogma : 

30 
It kennie is macht ", en ipso facto van: ttleren leidt tot ken Dis n. 

Wordt ervaren dat veel van de gedoceerde en .el.erde kennis reeds 
• 

verouderd is ot na korte tijd in de practijk verouderd raakt, dan 

wordt het nieuwe uitgangspuDt : "inzicht is macht n en "studere. 

leidt tot inzicht" en het onderwijs wordt ngetundamentaliaeerdtt • 

Bet geloof i~dat indien het onderwijs gericht is op het verwerven 

van inzicht in de grondslagen van de .eten8chappen en de samen-

45 
hang van de weten8chappen, de leerling zijn kenni8 steed8 kan 

vernie.wen of zelts kan extrapoleren : fenommelogische en d •• 

verouderende kennis dient veryangen te worden door uit begrip en 

50 inzicht verworyen univeraele kenni8. 

werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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rapport nr. 0156 biz. 7 van 22 biz. 

\hi~rbij 
Impliciet wordt ~er?ondersteld dat inzicht door het onderwijs over-

draagbaar is. 

Het is het geloof in het bestaan van een soort onderwijskundig 

pasteuriserings-proces waardoor het door het onderwija geleverde 

produkt op het juiste ogenblik voor de consumptie tot rijphei4 

komt en in aIle geval zijn bruikbaarheid langer behoudt. Bet 

probleem dat blijft is de juiste weg te vinden tussen pasteuri-

seren en steriliseren. 

Zelts echter indien de ratio van de noodzaak tot fund .. entaliseren ! 

van het onderwijs wordt aanvaard, blijft de Yraag bestaan naar de 

aard en de werking van het mechanisme dat overdracht van kennie 

en inzicht tot stand brengt, naar kenn1s van de eisen die aan 

docent en leerling zijn te stellen, naar kennis van methoden ter 

beoordeling van Yordering en geschiktheid. 

Zolang op deze vragen en nog vele andere geen antwoord gegeven 

kan worden kan er geen sprake zijn van een onderwijs-systeem 

waarbinnen aan de gestelde opdracht kan worden voldaan. 

Bet woord"Bysteem'blijft dan slechts betrekking hebben op d. 

papieren of wettelijke organisatie van het onderwijst op de rang-

schikking, nevenschikking en onderschikking van de onderscheiden. 

door wettelijke formules of door leerprogfammat~ min of meer 

gedefinieerde vormen van onderwijs. 

Zeker is het dat geen zekerheid bestaat dat de leerlingen in dit 

s1steem hun gaven op optimale wijze ten nutte van henzelf en due 

ten nutte van deze maatschappij kunnen ontwtkkelen. 

werkplaatstecnnlek technische hogeschool eindhoven 
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biz. 8 van 22 biz. 

Onderzoek van onderwijs ter verkrijging van objectieve iDforaatie 

voor doelmatige iDrichting van het onderwijs - en dit laatste 

niet noodzakelijkerwijze binnen het raam van onze huidige 

ttorganisatie tt van het onderwijs - is een zeer urgente aaatschap-

pelijke noodzaak. 

Sta U mij toe het onderwerp'~nderwijsresearcH'ter zijde te 

stellen en laten we &annemen dat we kunnen beschikken over u1t-

g.wogen leerprogrammals en over de meest doelmatig. methoden tot 

overdracht van de inhoud van dat programma. 

We praten dan niet meer over studieduur. dat is een verbleekt 

schrikbeeld uit vergane tijden. 

AIle studie verloopt systematisch en doelmatig en heeft het 

hoogst denkbare rendement : iedere leerling komt naar zijD ver-

moge~s op zijn plaats. 

De vraag die dan oDDliddellijk rijst is : waaraan is de inhoud 

van het leerprogramma, of zo U wilt - het studieprogramma -

ontleend? 

Het antwoord kan dan zijn aan de doelstelling van bet onder-

wijstype. 

De vraag loopt dan natuurlijk verder waaraan is de doel.telling 

ontleend? 

En h~~gelijke antwoord is : aan de maatschappelijke behoefte. 

Dit ~pliceert dus dat het totaal van het onderwijsstelsel in de 

doelstellingen van de onderscheiden onderwijstypen een arspiegeling 

werkplaatstechniek technische hogeschool eindhoven 
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zou zijn van bet totaal van de maatechappelijke behoetten. 

Bier nu rijzen nieuw. problemen. 

Indien al aangenomen wordt dat iemand in ataat zou zijn de ..at

echappelijke behoefte te onderkennen en daarop t. vertalen in 

·een doelatelling voor het onderwijs. dan blijft het feit dat de.e 

behoefte niet invariant is. 

De organieatie van het onderwijsstelsel, de inhoud van het 

leerplan en due het docentencorpe moeten gericht zijn op .en zlch 

mogelijk snel wijzigende behoefte. 

Wij allen onderkennen - aeker in het technisch onderwijs - de 

enorme faseverechillen die optreden tuseen behoette en het door 

het onderwije gebodene, ter Yerklaring waaryan een reeks van 

euphemismen is uitgevonden. 

Daarnaast is h.t zo dat niet yoor iedere behoefte een aeparaat 

schooltype ingesteld zal kunnen worden : vele scholen zullen 

duale of zelte meeryoudig. doeletellingen behouden. Eenadeala 

sullen zij een afsluitend karakter hebben voor hen "die de _at-

echappij ingaan", anderdeels zullen zij geacht worden tevena een 

vooropleiding te yerzorgen yoor een volgend. "hoger" achooltne. 

Karakteristiek hiervoor is de H.B.S. die Thorbecke in 1863 de 

doelatelling van voorbereiding tot de Bcademische studie meegar 

naast die van voortgezet en afslultend onderwijs voor "de nijl'ere 

burgerij" •• en dualisme dat yoortleeft in de term: "voorbereiclend 

hoger - en middelbaar onderwijsn. 

werkplaatstechn lek te~~~~sc~e hogeschool eindhove~ 
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Roe dan ook, laten we de these aanvaarden dat b.t scboolt1Pe 

wordt gedefinieerd door bet leerplan dat op zijn beurt ontleend 

ie aan de doelstelling van het onderwijstype. 

Laten we ons beperken tot het technisch onderwijs en een poging 

wagen de doelstellingen aan de behoeften van het bedrijfsleven 

te ontlenen. 

Ret lijkt nu voor de hand te liggen bij het bedrijfeleven te rade 

te gaan met de eenvoudige vraag : "wat is Uw beboefte". 

Dit echter is niet zo eenvoudig ale het lijkt 011 de simpele reden 

dat "bet bedrijfsleven" een abstractie is; de geadresseerde 

bestaat niet. 

De vraag wordt daarom gesteld aan mensen die deel uitaaken van-, 

die een funktie vervullen in het bedrijfsleven. 

En dan is het antwoord volkomen ondubbelzinnig : men heeft 

behoefte aan die kennis en kunde welke op het ogenblik van de 

vraagstelling onontbeerlijk zijn voor verdere opbouw en uitbouw 

van de persoonlijke carriere. 

De jongsten zullen meer parate en feitelijke kennis van zaken 

verlangen, de wat ouderen een dieper en breder inzicbt in de 

natuurw.tenscbappelijke grondslagen van de techniek en een betere 

beheersing van het mathematisch apparaat - de nog ouderen met 

9redere verantwoordelijkheid ontberen node kennis van mena- en 

maatschappijwetenschappen en de top - die bet teitelijke bedrijven 

van het vak wat meer aan de jongeren kan overlaten - zal grote 

lacunee voelen in de kennis van kunst en algemene cultuur en bet 

kunnen bedr1jven van rastige sporten. 

werkplaatstechn I.k technische hogeschool eindhoven 
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rapport nr.' 01,6 bl z. 11 van 22 bl z. 
,~,--,~,----

U ziet dat de persoonlijke. subjectieve behoefte een tuDktle van 

de leeftijd is - voor zover deze een maat is voor de aard en de 

omvang van de opgedragen taak en toevertrouwde verantwoordelijk-

heden. 

Het ia Diet onwaarschijnlijk dat deze conclusie geldigheid heeft 

voor ieder niveau van doorsnede ~oor het bedrijfsleven, en het is 

duidelijk dat de doelstelling van bet onderwijs niet ontleend kan 

worden aan de som van de aldus geformuleerde behoeften. 

We moe ten op andere wijze een poging wagen : we stappen terug in 

de tijd, we zijn toch bij de toren van Babel begonnen. 

In de beginne was bet simpel : op de beide vaedingsbodems van het 

bedrijfsleven, de techniek en de maatscbappijwetenscbappen. flo-
, 

reerde een elementaire symbiose. 

De primaire behoeften van de mens zijn berkenbaar en benoe.baar 

en de techniek - die niet maer is dan een middel tot een doel -

kan aan die beboeften voldoen. 

Deze techniek behoeft nog niet in georganiseerd verband te worden 

bedreven en door invaria.tie van de behoefte is de techniek in-

variant. 

Het is de tecbniek gebaseerd op een overgelevtrde feitelijke keDDis 

die gedurende eeu.en zijn waarde behield; het is de techniek van 

bet ambacht. berustend op een intuitieve kennis van de uit.erkiDg 

Tan de natuurwetten die er aan ten grondslag liggen en op ervaringe-

kennie van het gedrag van het materiaal. 

Het is een techniek bedreven in een vastgelegd - een bevroren -

economisch stelsel 

werkplaatstechn lek technische hogeschool eindhoven 
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o t ond.rwijs wordt in e.n meester-leerjongen v.rhouding verzorld 

.n heeft tot do.lst.lling bet overdragen van handvaardigh.id. h.t 

v.rwerven van .en mat.ri.el vakmansehap en is gebaseerd op bet 
5 

I voordoen en het nadoen in v.lerlei variatie en h.rhaling binnen 

een beperkt gamma van technieken en technologien. 

lQ De me.st.r is de voordoener, de voer.egg.r. niet de voorzegger. 

De situatie v.randert in feite niet so sterk .enneer de .... t.r 

15 tot baas .ordt en tenslotte de baas tot ondernemer. Wij all.n 

kennen nog wel de ond.rnemer die er trots op is een van zijn 

werknemers te tonen hoe je een ambachtelijk huzarenstukje uithaalt : 
20 L-

tlga maar eens opzij jongen, dan zal ik je eens la ten zien hoe wij 

dat vroeger dedenl" 

2S De overdracht van ambachtelijke kennie blijft zoale vroeger. maar. 

nu in een verhouding werkbaas - leerjongen. 

30 Dit is de periode .aarin - zoals een van mijn goede vrienden dit 

noemt - de nMeisterwirtsehaft"ontstaat : het in een .. aas van 

geheimzinnigheid en inge .. ikkeldbeid hullen van ambachtelijke 
3S 

feitelijke gegevens, waardoor de overdracht wordt bemoeilijkt 

maar .aardoor d. M.ister een aureool verkrijgt van uiterst. des-

kundigheid en volstrekte onvervangbaarheid. 

Het is persoonlijk kapitaal dat de Meister zieh bijeengaart .n 

dat he. ruggesteun geeft in de toenemend. samengesteldheid van 
45 

bet bedrijf. 

50 
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nr. biz.. 1, van 22 biz. 

Bet teehnisch onderwijs heert op alle niyeau. lange tijd het . 

ste.pel van de ambachtelijke oorsprong van de techniek gedragen 

en nog worden hiervan sporen aangetrotten. De Mei.terwirtschatt 

is het technisch oadarwije niet vree.d. 

Zeer in het bijzonder geldt dit voor de w.rktuigbouwkuade waarbia-

nen de techniek - vanat het prille begin Yan de zich voor het 

eerst een ding scheppende .ens - .et het ambacht yerbonden is 

ge.eest. 

Dan. vrijwel plotseling. verandert het beeld : de mens ontdekt 

de natuur. en .at meer is, hij ontdekt de wetten yolgens w.lke 

het natuurlijk gebeuren zich voltrekt. 

Ook daze tase yerloopt niet zonder e.pirie en teno.enologie, .... 

hier worden deze in verbluttend korte tijd verYangen door min of 

meer universeel en tundamenteel geldende tormuleringen van de 

natuurwetten. 

De .ens heert de natuur waargenomen t verkend en gekend en in 

delen begrepen. 

n, mens beett de magische ring ge.reven. de geest dient .et zija 

ge.eldige krachten zijn meester naar diene .il. 

Het steaea tijdperk van de techniek is atgesloten. 

De Meisterwirtschatt scbrompelt ineen als eea doorgeprikte balloJl:., 

ean ieder met tundamentele kenais uitgerust kan de essenti. ar 

van achterbalen en tormuleren. 

Feiteukeanis wordt een hulpmiddel dat de tijd spaart om 

werkplaatstechnlek technische hogeschool eindhoven 
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rapport nr. 01" blz.14 van,U btz. 

ep grond van fundaaentele kennis die feiten te achterhal ••• 

Produkten worden vervaardigd die in hun werking op fundamental. 

kennis van een natuurlijk gebeuren berustent de natuur wordt 

algeleid in het produkt, het begrip tfontw1kkeling" doet zijn 

intreda in da tachniek, zoals eerder het nonderzoek'l dit ct •• 4 

in da natuurwetenachappen. 

In het bedrijraleven neemt de aamengesteldheid toe, er treectt 

een voortschrijctende differentiatie van funkties op : de eenvoudige 

symbioae is ontwikkeld tot een geleect en gestructureerd orgaaisme, 

hoewel zijn wortelstelsel nog steeds voortkomt uit de oude YOe-

diagsbodems : de techniek en de maatschappij wetenschappen. 

Bet bedrijfsleven is tot .en interdisciplinaire activiteit g.worctan 

en groeit verder tot een conglomeraat van specialismen zoncter 

eenheid van taal en daardoor een gebrekkige communicatie. 

De .ens is eigenlijk een beetje overrompeld door het gebeuren, 

hij ziet met verbazing en schrik de geest uit de flea groeien 

en groeien en hij heeft nog niet - zoals in bet aprookje - ... 

list bedacht om hem er .eer in te krijgen. 

Wat hij wel gedaan heert is het herkennen van de pyramide van 

funkti.. strikt naar analogi. van die in zijn legers die hij vanaf 

het begin van zijn beataan al kent. 

Bij beeft beaeft dat die pyramide beaand moet blijven en ook 4&, 

daartoe ond.rwijs en opleiding noodsakelijk zijn. En dan ligt 

de Tolg.Dde stap Toor de han4 : cte aard Tan het onderwija .. rd~ 

in de eerste decennia Tan de·ze eeu. tunktioneel"'PTramidaal : 
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- ••• d .. 18ch t~hDi8C~~Dd.~j. voor de omciena, de tapaiawe. I 
, ·1 

- aiddelbaar technisch onderwijs voor de onderotficier.n.deat8.·era~ 

- lager technisch onde~a voor soldaten en voetvolk, de Yakll ..... . . . 
w~ ervaren di~ thans, met het ontstaan Tan de H.T.S. en de V.T~8., 

als een lIomentopname van een achterhaalde en verouderde situatie • 
• 

Problellatisch blJjtt het evenwel of ook thana de doelstel~iJlC YU 

de onderaeheiden soorten van onderwijs, uitgaande van de door de 

leerling in de toekomst ·te vervullen funktiea, is vastgele,d. 

De wet op het wetenachappelijk onderwijs duid t hier wel op ill ' 'I 
zijn .summiere [oraulering : "het bekleden van maatechappeliju 

betrekkingen w .. rvoor een wetenschappelijke opleiding verei.t 

wordt", en - niet van huaor ontbloot : "zelfstandige beoetenug 

van de wetensehaplt. 

De vraag blijtt door wie - en op welke wijze de maatabppelijke 

betrekkingen worden geelassifieeerd. 

Laat ODS de ge4achtengang vervolgen door in twijtel t. atellen 

dat de doelstelling van een type Tan onderwijs ontleeno kan worden 

aan toekollatig. lunkties. Het is toeh in realiter zo dat het 

bezitten Tan een schooldiploma slechts aangeett dat de besitter 

erYan aan de minima&! te stellen eisen Tan het eehooltype heeft 

voldaan : het schooldiploma is geen beroepskwaliticatie. 

Het is niet zo dat alle bezitters van een ingenieursdiplo .. inge-

nieur zijn, en zeker is het niet so dat dit bezit Toorbe.temt tot 

een leidende rol in de industrie ot in de teehn1sche ontwikkeliDg. 

Het is niet ao dat alle B.T.S.'ers op grond van het diplo .. gekwa-

litie.erde t.chniei zijn, en zeker is bet niet so dat de besitter 
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van dat diplo.a op grond van dat bezit gedoemd is oDderoffic1er 

in het industriele leger te blijven. 

Bijzonder duidelijk is het mij in de afgelopen jaren geword •• 4&, 

het BTl. diploma zeker geen kwalificatie is voor de man die verder 

zou willen maar dat niet aankan. 

In wij weten allen in welke belangrijke mate de mogelijkheden tot 

maatschappelijke carriere athangen van de persoonlijkheid -

atructuur - waartoe ook de intelligentie gerekend wordt - en dat 

die mogelijkbeden steeds minder in de weg Dehoren ~e worde. 

gestaan.d~or diplomats. 

Bezien we dan ook de huidige situatie in het bedrijfsleven dan is 

er weinig reden te twijfelen dat een groot aantal funkties - en 

zeker waar het aanvangsfunkties betreft - het nauwelijks nood .. -

kelijk maakt de wetenschappelijk gevormd ingenieur te prefereren 

boven de R.T.S.ter t tenzij prijs wordt gesteld op titulatuur. 

waarin overigens de keuze binnenkort wordt verruimd. 

In vele.van deze gevallen gaatdan toch de voorkeur uit naar de 

ingenieur omdat a priori wordt aangenoaen t op grond van de 

opleiding die hij heeft doorlopen, dat hij in staat zal zijn tot 

zelfstandige kwantitatieve analyse v~ de problemen waarvoor hij 

zal worden gesteld, ook als die probleaatiek van niet suiver 

technische aard is. 

De keuze is niet gebaseerd op 4e funktie, maar .el op de kenDi. 

en de kunde die de diplomabezitter verondersteld wordt te hebben, 

uitgaande van de eisen die het achooltype minimaal heett geateld, 
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e. dit laatate dan veelal vooral nog met betrekking tot de 

basiswetenschappen.in het programma. 

Uit deze overwegingen wil ik thana een belangrijke concluaie 

trekken, of zo U wilt - een stelling formuleren : het bedrijra-

leven heert geen behoefte aan"funktionarisse~t maar er beataat 

dringende en,steeds groeiende behoefte aan medewerkers die in 

staat zijn een bijdrage te leveren tot kwantitatieve aystemati-

sering ~ het bedrijfsgebeuren of van delen daarvan, met het 

doel tot beheersing van dat gebeuren te geraken. 

Ik stel dit als de maatschappelijke behoefte waaraan het tech-

nisch onderwijs heeft te voldoen, en waarmede tevens de doe1-

stelling van dat onderwijs is vastgelegd. 

Ik wil niet aan de orde stellen in welke mate het technisch 

onderwijs in zijn totaliteit gezien deze doelstelling ha.lt, 

nog Minder wil ik in dit verband differentieren tussen de ver-

schillende vormen van technisch.onderwijs. 

De noodzaak voor het bereiken van de hier geformuleerde doel-

stelling is echter evident indien wij ons realiseren dat _ij 

de periode van wat soms wordt genoemd " de tweede industriele 

revolutie" beleven. 

Werd de eerste veroorzaakt door de stoom, de tweede is een gevolg 

van de ontwikkeling van de electronica en het daardoor tel' 

beschikking komen van de rekenmachine en als verdere coneequentie 

het ontstaan van geprogrammeerde automatische produktiemethoden. 
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Bet rekentuig is onse dien.ar t onse slut. 

Maar het is een veeleisende dienaar, die op preciese en ondu'bel-

zinnige wijze ge1natrueerd wenst te worden alTorens hij dan in 

een oogwenk zijn taak volbrengt. 

Bet nuaeriek gestuurde produktiemiddel is een wonder oa te zien, 

maar bet heeft geen eigen initiatiet. Bet verlangt evenzeer een 

preciese en ondubbelzinnig opdracht alTorens aan het .erk te gaan. 

Bet is nog Diet zo ver dat wij 's ochtends bij de machine gaan 

staan vol.nieuwsgierigheid naar wat hij vandaag AU wel weer zal 

gaan maken : waBknijpers, een scheerapparaat, sigarettenaanstekera 

of een ding waarTan je je atvraagt : " waartoe zou dat nu kilnua 
dienen?" 

De essentie Tan de tweede industriele revolutie schuilt in ~t 

waord "geprogr ... eerd". of zo U wilt in "de preciese, ondubbel-

.innige opdracht", waartoe "machine-talen" ter beschildtiJ1g staan. 

Anders dan met de meeste taien het geTal is, is hier geen ruimte 

voor vaagheden; U. dienaar de machine verlangt glasharde syete .. -

tiek en logica in zijn opdracht. Hij is nog wel bereid zichzelf te 

corrigeren en aan te passen, maar dan moet U hem daartoe de zin-

tuigen - de "sensors" verechatten. 

En dan zijn we weer in een verder stadiu. van evolutie binnen de 

revolutie : het stadiWl van "adaptive control" en van "optimali-

.ering" van de produktie. 

Laten we uit deze veelheid twee begrippen isoleren progr __ ren 

en optimaliaeren. 

Programaeren ia het schrijven van het technische draaiboek v.or het 

produktieproces en. voo~.rstelt beheersing van aat precest 

--------------------------1 
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B.t programma .ort.lt in d. geg.v.ns, uitkomaten en tazickt 

.... rkr.g.n door onderzoek op het gebied van de m.chanische tech-

nologie. 

Bet is niet alleen pleiten voor eigen parochie indien ik in 4it 

verband stel dat de omvang en de diepgang van dit ond.rzoek in 

8amen •• rking tussen industrie, instituten en laboratoria .oeten 

toenemen willen wij aan de eisen van systematische kwantificering 

leidend tot programme ring kunnen voldoen en aldus het te.po ... an 

ontwikkeling van automatische produktie bijhoud.n. 

Bet optimaliseren he.ft als •• zenlijke k.rn h.t bedrijfs-e.oao-

aisch. r.sultaat : op .... l.rlei .ijze echter zijn iateract1ee 

t. herkenn.n tUSBen produktontwerp, bewerkingskunde e. eociaal-

economische taktoren. 

Zonder dat we ona dit .xpliciet bewust g.maakt hebb.n, h.bben we 

t.ee cultur.s uit de voedingabod.ms van het bedrijfsleven ,.180-

leerd : het programmeren dat een vrijwel zuivere technische re1a-

.ultuur is, en het optimaliseren dat in feite d. doelstelling van 

de bedrijtskunde is, en als zodanig een mengcultuur. 

Als aamenvatt.nde en concluderende stelling volgt nu logisch.r-

wijze in de ontwikkelde gedachtengang: 

de ~ waarin ~ bedrijtsgebeuren ~kwantitatiev. wijze ,.81e

tematiseerd !!. ~ ~ b.h •.• rst wordt. wordt weerap1.g.1d !!!.!!. 

mate waarin dat g.beuren g.progr ..... rd is of dit sou kunn.n ---- ----
word.n !!!. !!.. !!. aate waarin !!!!. bedrijtakundig optimum worSt 
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Terugkerand naar de doelstelling van het teohnisoh onderwijs: 

de mate waarin dat onderwijs aan zijn doelstelling voldoet 

vindt uitdrukking in de aard en de hoedanigheid van de aiddele. 

en de methoden die het de leerlingen verstrekt tot tundaaentiel 

begrip voor het programmeren en opt1maliseren van een bedrijta

gebeuren. 

Ik wil niet so ver gaan te stel1en dat het de maohinetaal see 

zijn die hier de eenheid van spraak zal herstellen. De maohina

taal is immers niets meer dan een eondensaat van interdi.cipli

naire activiteiteD. een resultaat van het wederzijds verataan 

van elkaars talen. Een tekst in machinetaal is een gevolg van 

.en vooratgaand gebeuren, een symbool van geslaagde comaanicatie. 

Zover gekomen moeten we ons afvragen ot er binnen de begrippen 

programmeren en optimaliseren ruimte is voor een taakverdeling 

op hierarehieke basis. 

Wij moe ten ons afvragen of het zin heert dat de teoh.ische 

hogescholen en de hogere techniscbe seholen naast elkaar beataan 

in de gerormuleerde doelstelling voor het onderwijs. 

Ik wil deze laatste vraag in bevestigende zin beantwoorden, 

betgeen een ontkennend antwoord op de eerste vraag insluit. 

De samengesteldheid van bet programmerings- en optima1iseringa. 

proces vereist sa-enwerking van verschillend opgeleiden in een 

gro~p : teamvorming ia geen uiting van een mod6rne sociale 

philantropie, maar berust op opportunistische overwegingen. 

De samenwerking in de groep berust nauwelijks op hierarchia, maar 

wel op wederzijds aanvul1en van kennis en inzicht. 
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Bezien we in dit Yerband meer in het bijzonder de verhouding 

tussen de ingenieur en de H.T.S.'er, dan ben ik van mening dat 

we in de tweede industriale revolutie - dus op dit ogenblik - Toorb 

reid me.tea sija op een verschv.iving van taken en runletie_; ener-

zijds een verschuiving naar het front van de exacte analyse ~ h,t 

bedrijfsgebeuren. anderzijds naar de uit begrip voor die analyse 

voortkomende exacte uitvoering ~ dat gabeuren. 

Stellen we dat het wetenschappelijk onderwijs het cultiveren van 

het vermogen tot exacte analyse van het bedrijfsgebeuren en in 

enge .. zin v~ het produktiesysteem tot doel heeft, als voorbe-

reiding tot het vermogan tot ontwikkeling en constructie van zo'n 

systeem, 

dan valt het hoger technisch onderwijs de complementaire taak toe 

van het cultiveren van het vermogen tot exacte uitvoering van die 

constructie. 

Dit betekent dat het weinig zin heeft te discussieren over het 

verschil in niveau tussen T.H. en H.T.S. t zomin als het weiDig sin 

heeft te discussieren over het verschil tussen een paard en •• n 

koe. 

Ze eten beiden gras, maar de een trekt de kar en de ander geeft 

melk, en blijkt zelfs DB zijn dood nog bijzonder nuttig te zljn. 

Comple.entair is wat anders dan supp1ementair; het is het var.chil 

tussen vo11edig maken en toevoegen. 

De B.T.I.ter dient het coap1e .. nt van de ingenieur te zijn iD de 

verschuiving Tan de taken voortkomend uit ontwikkeling, het pro-

gramma voor de B.T.S. op1eiding dient comp1ementair te zijn met 
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o de T.R.'. - en niet een verdund attreksel daarvan. 

Ik spreek de .ens uit dat de vele aandacht in het verleden aan 

5 
deze zaken van verhouding tussen R.T.B. en T.H. gewijd, en die 

thana met het ontstaan van de H.T.B. - nieuwe stijl wederom ver-

breed en ... erdiept wordt, op korte termijn tot YrUchtbare conclusie. 
1Q 

en uitwerking zal leiden. 
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