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De vacature-melding V-625 "leider van het practicum werkplaatstechniek" 
werd opgesteld met de bedo,eling: " 

a. te komen tot een bet ere verzorging van de behoeften van het practi
cum prop. werkplaatstechniek en evt. ook van het practicum lassen/ 
gieten . 

b. de chef van het mechanisch laboratorium, die tevens belast is met de 
leiding van de pr~ctica prop_ werkplaatstechniek en lassen/gieten, 
van een aantal werkzaamheden te ontlasten teneinde hem in staat te: 
stellen zijn tijd beter te verdelen over diverse tot zijn taak beho-
rende opgaven. -

Het was daarbij de bedoeling de aan te trekken Ieider van het practicum 
zijn taak te laten uitvoeren onder lei-ding van de chef van het mechanisch 
laboratorium. 

De tekst van de geplaatste advertentie luidt: 

/lEen leider van het practicum werkplaatstechhiek wiens taak gericht zal 
zijn op het practisch onderwijs in de metaalbewerking. 
Hij zal leiding moeten geven aan een aantal instructeurs-vaklieden. 
Vereist diploma HTS-werktuigbouwkunde of mechanische technologieof 
gelijkwaardige opleiding, alsmede enige jaren practische ervaring in, 
de machinale metaalbewerking en een grote belangstelling voor he't 
technische onderwijs;. 
Leeftijd 25-30 jaar". 

In een gedachtenwisseldng over deze'~unctie werd nagegaan -welke opgaven 
op het gebied van het practicum prop. werkpl. techniek vervuld moeten 
worden. 
Deze worden genoemd in de bijlagen I tim IV en weI ingedeeld naar: 

I. administratieve functie 
II. technische functie 
III. instructieve functie 
IV. beoordelende functie • 

Het was de bedoeling dat de technische opgaven alsmede deinstructieve 
opgaven (leiding van de instructeurs-vaklieden) de taak zouden vormen van 
de aan te trekken flleider van het practicum werkplaatstechniek" .. 

Tijdens de gedachtenwisseling kwamen de volgende gezichtspunten naar 
voren, welke gaarne in overweging worden gegeven: 

'1. Het wordt ongewenst geachtt datde administratieve functie ad.l 
ook in de toekomst vervuld wordt door een HTS'er. 
Een administratieve kracht op niet te hoog niveau moet deze functie 
op den duur, mits goed geleid, naar behoren kunnen vervullen. 
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2. Het verdient "aanbeveling te overwegen een seetie "onderwijs" te 
vormen waarin naast de administratieve functie ad. I ook de technisch~ 
functie ad. II en de beo9rdelende functie ad. IV ondergebraeht worden. 

Naarmate in de technisehe behoeften van de praetica prop.werkpl. 
techniek en lassen/gieten meer voorzien zal zijn zou de taak van de 
technische funetie in deze seetie "Onderwijs" gerieht kunnEin worden 
op een technisehe verzorging van praetieum oefeningen voor oudere.· 
jaars studenten (bijv. fabrieage practicum) • 

In de seetie "Onderwijs" zouden ook de eollegeassistenten onderge
bracht kunnen worden. 

De seetie "Onderwijs" zou geleid kunnen worden door een (plv) sect ie
leider die ondergesehikt aan een of.meer hoogleraren. 

3. De beoordelende functie ad. IV wordt moment eel voor een belangrijk 
detel verv'uld dbor de sec'ties' voar onderzoek, hetgeen incident eel een 
aanzienlijke belasting voor deze seeties vormt. Nagegaan dient te 
worden of de beoordelende functie inderdaad in hoofdzaak door de te 
vormen seetie "Onderwijs" kan worden vervuld (zie ad.2) resp. de 
assistentie van de sect±es voor onderzoek sterk beperkt kan worden. 

4. Het verdient aanbeveling om in plaats van een "leider"van het 
praetieum werkp1.lteehniek" een techniseh-assistent van de chef van 
het, mechanisch-laboratorium aan te stellen, die zowel in het mec'ha
nisch laboratorium als t.en aanzien van de pr'actica prop.werkpl. 
techniek en evt. lassen/gieten als diens plaatsvervanger zal kunnen 
optreden. 

5. De ad. 2 bedoelde seetie r1Onderwijs" dient slechts bemoeiingen te 
hebben met de instructieve functie ad. III via de chef van het 
mechaniseh laboratorium resp. diens assistent (zie ad.4). 

6. De direetie leiding van de instrueteurs-vaklieden van de 
(instruetieve functie ad. III)p Alsmede van de technici 
mechanisch laboratorium kan uitgeoefend blijven door de 

'het mechanisch lab. resp. diens assistent (ad.4). 

practiea 
van het 
chef van 

P.M. Bij een verdere toename van het aantal instructeurs-vaklieden, 
resp. technici kan nader overwogeniwordgn in hoeverre het aanbeveling 
verdient een 1

0 instructeur resp. een 1 technicus aan te stellen. 

In het bijzonder in verband'met het besprokene onder 4 en 6 wordt nog 
opgemerkt dat in het ontwikkelingsplan van de groep (1959) rekening 
wordt gehou!ien met een toename van het aantal instrueteurs van het prac
ticum prop~~erkpl.teehniek tot totaal 11 man en het aantal technici 
in het mechaniseh laboratorium tot totaal 26 man (bedienden, ger.makers, 
instr.makers, operatoren, bankwerkers). 
Beide aantallen volgens genoemd plan te bereiken in 1965. 
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Bijlage I. 

Opgave~ "admiqistraitieve funotie lt
• 

1. Verstrekken van gegevens betreffende mogelijkheden van WT 
i.v.m. opstelling van Practica-rooster TH(Dr.v.Alb~da). 

2. Opstelling en publicatie van gedetailleerde practicum programma's 
WT aan de hand van practicumrooster TH(verdeling van studenten over 
middagen, instructeurs en machines). 

3. Incidentele herzien~ng van pract.rooster WT (bijv. i.g.v. practica.n
ten welke' om geldige redenen verhinderd zijn). 

4. Verwerken van gegevens in instructeurs-rapporten en overleggen aan 
beoordelende functie. 
Archivering van deze rapporten. 

5. Bijhouden van presentielijsten practicanten. 

6. Opstellen van practicum-besprekingsroosters. 
Organiseren Van besprekingen. 

7. Bijhouden van presentielijsten practicum besprekingen. 

8. Verwerken van gegevens in besprekingsrapporten. 
Archiveren van deze rapport en. 

9. Ontvangen van practicum verslagen. 
Organiseren van correctie. 

1~ drganisatie van incidentele besprekingen van practicum verslagen. 

11.Verwerking van resultaten van practicum verslagen. 

12.Teruggave van·practi<:um verslagen aan practicanten. 

1~ Opstellen.yan overzichten van behaalde praGticum resultaten (oefe
ningen t b~sprekingen, verslagen) ten behoeve van hoogleraren. 

14.Analyse van behaalde practicum resultaten (voor zover administratief 
mogelijk). Signalering van mogelijk gewenste verbeteringen aan hoog
leraren. 

15.Zorg voor tijdige aanmaak en uitgifte van bestaande papieren leer
middelen. 

1& Aanmaak van'nieuwe papieren leermiddelen op grond van concepten 
ontvangen van technische functie - zo~g voor uitgifte. 

17. Bespreking van algem. practicum problemen met studenten. 

18.Bespreking van algem. practic1;Ull problemen met hoogleraren~ 

1~ Contact met technische instructieve en beoordelende functies. 
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Bijlage II.· 

Opgaven "Technische functie lf 

1. Overweging van mogelijk gewenste verbeteringep van practic:um-oefe
ningen. 

.. 
2. Verbeteririg vanbestaande practicum oefeningen. Organisatie van be-

proeving~ 

3. Wijzigirig van bestaande instructies. Organisatie van beproeving. 

4. Overw~ging van nieuwe practic.um oefEmingen. 

5. Verwezenlijk;lng van. nieuwe practicum oefeningen. 
Organisatie van beproeving. 

$.Opstelling van instructies voor nieuwe praeticum opgaven.··Organisatie 
Van beproeving. 

7. Verbetering of uitbreiding van algemene practicumoutillage. 

8. A,anschaffing van nieuwe practicum otitillage. 

9. Overdragen van concepten voor "te wijzigen 
administratieve funetie. 

10.Vorming van instrueteurs 

of nieuwe instructies aan 

a) verdere ontwi~{eling op hun vakgebied . 
b) toeliehting van verbeterde instructies (oefeningen) 
c) toeliehting van nieuwe instructies (oefeningen) 

11. Contact met administratieve t instructieve .en beoordelende functies. 

12. Beantwoording van teehnische vragen van practicanten. ' 

I' ,\ .• 
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Bijlage III 

Opgaven "Instructieve f,unctie" 

1. Zorg voor materiaal, uitrusting en papieren leermiddelen tijdens 
praetica. \, ~ t; \_. 

2. Opvangen van nieuwe practicanten; algemene instructie • 

3. ~eiding aan practicanten. 

4. Beantwoording van vragen van practicanten tijdens practica. 
Bvt. verwijzing naar technische functie; 

5. Opstel1ing van in~ructeurs rapporten. 
Afgi,fte aan administratieve furlctie. 

6. Beproeving van cewijzigde of nieuwe practicumoefeningen en instructies • 

7. Contact met administrat,ieve-technische-en beoordelende functie. 
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Bijlage IV 

. £pgaV'en "Beoordelende fUilctie" 

1. Practicum besprekingen-beoordeling mede op grond van instructeurs
rapport en. 

2. Correctie van. practicum·verslagen • 

3. Incidentele bespreking van practicum verslagen. 
~. 

4. Opgave .van verkregen resultaten aan administratie~e functie. 

5. Contacten met administratiev'e,. technische- 'en instructieve functies. 

." 


