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Op pagina 58 is in figuur 2. een storende zet

fout geslopen. 

Vanaf de kern van de ster behoort daar te staan 

in de richting van de "technische wetenschappen": 

1. kern AOT 

2. volgende segment 

3. buitenste segment: 

AWT 

ATWVT 

Wij bieden de lezer hiervoor onze excuses aan. 

De redacteuren. 
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Inleiding 

t. Hoe is dit baek tot stand gekomen en voor wie is 
het bestemd? 

Naast een vaste relatie met het bedrijlsleven heelt de 
TH Eindhoven ook een zekere traditie in contacten met 
het VWO. Docenten worden regelmatig uitgenodigd 
voar een bezoek aan THE-Iaboratoria en voar 
gedachtenwisselingen over zaken als studiekeuze en 
aansluiting VWO-TWO. Het betrelt dan schooldecanen, 
docenten Wis-, Natuur- en Scheikunde en hun 
leerlingen. Ook worden incidenteel taaldocenten 
ontvangen in het talenpracticum van de Vakgroep 
Toegepaste Taalkunde. 
In het kader van het 5e lustrum van de THE leek het 
interessant nu eens uitsluitend VWO-docenten uit de 
alfa-sfeer uit te nodigen. Minder bekend is namelijk dat 
een ingenieursopleiding ook vele alfa-aspecten 
vertoont die voornametijk behartigd worden door een 
speciale onderafdeling : die der Wijsbegeerte en 
Maatschappijwetenschappen (WMW) met als 
(vak)groepen Filosofie, Sociologie, Economie, 
Arbeidsverhoudingen en Sociaal Recht, Sociale 
Psychologie en Perceptieleer (Instituut voor Perceptie 
Onderzoek). Tevens zijn er (vak)groepen belast met de 
algemene didactische component van de 
lerarenopleiding, de onderwijsresearch en onderwijs en 
onderzoek in taalbeheersing en 
vreemde-taalverwerving. Er zijn relaties tussen wat in 
deze (vak)groepen gebeurt en het onderwijs in het 
VWO. Bijvoorbeeld: ook in het VWO kan men 
gei'nteresseerd zijn in de rol van de techniek in onze 
gei'ndustrialiseerde samenleving in economisch, 
sociologisch en historisch perspectief, waarbij grenzen 
tussen vakken als Economie, Maatschappijleer, 
Geschiedenis en Aardrijkskunde enerzijds en exacte 
vakken anderzijds worden overschreden. Men voelt het 
dan als een gem is dat veel leerboeken v~~r het VWO 
op dit punt verstek laten gaan, b.v. op het terrein van 
de innovatie. 
Relaties zijn ook denkbaar op het vlak van het 
taalonderwijs, maar nu ten aanzien van een meer 
beroepsgerichte aanpak, waarvoor, hoewel wellicht niet 
altijd reatiseerbaar, dan toch in ieder geval 
belangstelling bestaat van de zijde van de 
taaldocenten. Communicatie is juist in de wereld van 
wetenschap, techniek en bedrijf bepaald geen sinecure 
en de fundamenten daarvoor worden eigenlijk 
grotendeels in het VWO gelegd. Op het vlak van het 
onderwijs geven in het algemeen is er natuurlijk een 
relatie tussen het VWO en de bezigheden van 
onderwijsresearch en de lerarenopleiding aan een TH. 

Dit alles bracht de onderafdeting WMW ertoe - op 
uitnodiging van de lustrumcommissie - een dag te 
organiseren voor VWO-docenten Economie t 

Maatschappijleer, Geschiedenis, Aardrijkskunde, 
Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Russisch en 
Klassieke Talen op 26 november 1981. 
Dit boek bevat de teksten van een aantal voordrachten 
die daar gehouden werden . 

Dit boek is niet aileen bestemd voor VWO-docenten. 
Het thema Maatschappijwetenschappen en Techniek 
onder het moHo 'Wie B zegt moet oak A zeggen' zal 
ook beoefenaren van de technische wetenschappen 
aanspreken, binnen en buiten de THE. Tenslotte, 
multidisciplinair als een onderaldeling WMW zelf is, 
vervult deze bundel ook nog een interne functie : wat 
hebben de verschillende basisdisciplines van WMW te 
bieden: Economie, Sociologie, Rechten, Filosofie, 
Psychologie en Taalkunde, bijv. als ingredienten voor 
een vrije studierichting Aigemene Wetenschappen aan 
de THE. Naast Wetenschap, Techniek en 
Samenleving, zal Communicatie daarvan een belangrijk 
onderdeel varmen. 

2. Wie B zegt, moet oak A zeggen 

VWO-abiturienten die technische vakken gaan 
studeren zijn er zich vaak niet van bewust dat daarbij 
ook A-vakken een rol spelen. Dit geldt met name voor 
de technische wetenschappen die beoefend of 
toegepast worden in een internationale wereld van 
wetenschap, techniek en bedrijf. Een feilloze 
communicatie is daarvoor noodzakolijk die mede 
afhangt van een evenwichtig pakke·t taalvaardigheid in 
moedertaal en vreemde talen (niet aileen Engels!). 
Deze vakken kamen dus in gespecialiseerde vorm voar 
in het ingenieurscurriculum. Ook elementen van vakken 
als Economie, Maatschappijleer, Geschiedenis en 
Aardrijkskunde keren in TH-vakken terug : Wie dus B 
kiest, kiest oak voor A. De Nederlandse wetgever heelt 
deze noodzakelijke relatie vastgele!ld in de begrippen 
Inzicht in de Samenhang der Wetel1schappen (o.a. 
tussen A en B) Pon BevDrdering van Maatschappelijk 
Verantwoordelijkheidsbesef (vanuit het 
ingenieursberoep). Dit was tevens de oorsprong van 
WMW-onderafdetingen aan TH's die juist in dit kader 
hun onderwijs- en onderzoekstaak verrichten. 
Deze bundel 'Wie B zegt, moet oak A zeggen ' is als 
voigt samengesteld: de vakoverschrijding tussen A en 
B loopt er als een soort rode draad doorheen. In een 
eerste bijdrage schetst Groen de historische 
achtergrond van het onderscheid alfa en beta in het 
WOo Hoogbergen verdedigt de stelling dat het 
onderscheid tussen alIa en beta in het VWO niet altijd 
heilzaam is : een ongedeeld VWO kan aanleiding geven 
tot een aantal 'mengpakkeHen' die nuttig zijn met het 
oog op een voorgenomen A- of B-studie. Voorts 
worden twee voorbeelden van vakoverschrijding 
gepresenteerd: een thema innovatil9 dat wordt 
beschouwd door een econoom (WElmelslelder), een 
socioloog (Van Houten) en een psycholoog (Vaags) en 
een thema communicatie dat wordt behandeld door 
een wijsgeer (Kwee), een natuurkundige (Bouma) en 
een taalkundige (Ulijn) . 
Vervolgens wordt in een drietal korte artikelen de 
bijdrage van de onderwijskunde aan de ingenieurs
(indusief leraren-)opleiding belicht: projectonderwijs en 
individuele studiesystemen (Gerritsen van der Hoop en 
Habraken) , de begeleiding van beginnende leraren 
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(van Brunschot) en het project Vrouw en Techniek (De 
Aaaft) dat tot doel heeft de toeloop van vrouwelijke 
studenten naar de TH te bevorderen. Tot slot wordt de 
taalkundige component van het verschijnsel 
communicatie in een tweetal korte artikelen nader 
uitgewerkt: de moedertaalbeheersing van TH-studenten 
(Bakker), en vreemde-talenonderwijs aan de THE 
(Kuipers)* 
Na sommige artikelen voigt een bibliografie. De meeste 
publicaties die hier vermeld staan zijn te leen of via het 
interbibliothecaire leenverkeer, of via een gratis 
gebruikerskaart die toegan9 geeft tot aile bibliotheken 
van de THE. 

3. Enige slotopmerkingen 

Met dit werkstuk hopen de redacteurs een middel te 
hebben verschaft om de vakoverschrijding in het VWO 
en TWO te bevorderen. Een strenge 
compartimentering van A en B lijkt niet langer wenselijk 
in het licht van een adequate beoefening van het 
ingenieursberoep in de hedendaagse samenleving. 

Eindhoven, januari 1982 

* De heer W.H.J. KUipers overleed helaas plotseling 
vlak voor de VWO-dag. Hij was oprichter van het 
talenpracticum van de THE en leverde een grote 
bijdrage tot de internationale communicatievaardigheid 
van talloze THE-studenten en medewerkers. 
Wij gedenken hem hier met eerbied en drukken 
posthuum de tekst af die hij voor de VWO-dag schreef. 
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Integendeel ten behoeve van een vruchtbare innovatie 
en een efticiente communicatie zijn uitwisseling en 
samenwerking tussen A en B meer dan ooit gebonden. 
Deze bundel kan enerzijds dienen als bescheiden 
naslagwerk voor dat vakoverschrijdende onderwijs, 
waaNoor in het VWO nog nauwelijks leerboeken 
bestaan. Anderzijds vindt de onderafdeling WMW er 
wellicht bouwstenen in voor een vrije studierichting 
Aigemene Wetenschappen aan de THE die op de 
werke/ijke behoeften van de samenleving is afgestemd. 
Techniek: mensenwerk was het algemene thema van 
de viering van 25 jaar THE. De TH met een menselijk 
gezicht. Het motto Wie B zegt, moet oak A zeggen is 
daaraan niet vreemd. VWO-Ieerlingen (ook meisjes) die 
naast een B-aftiniteit een belangstelling voor A-vakken 
hebben, kunnen op de THE meer van hun gading 
vinden dan zij vaak denken. De uitbreiding met een 
vrije studierichting op het grensvlak van A en B zal een 
toekomstige Technische Universiteit Eindhoven zeker 
aantrekkelijker maken en is zelfs noodzakelijk voor het 
ingenieursberoep van de toekomst. 
Moge deze bundel daartoe bijdragen. 

J.M. Ulijn 
J.W. Gerritsen van der Hoop 



Alfa, beta en gamma 
Prof. dr. M. Groen 
Vakgroep Pedagogie, Puberteitspsychologie en 
Aigemene Didactiek 

Deze bijdrage heeft betrekking op een vergelijking 
tussen het driestromenland dat we sinds de tweede 
wereldoorlog in het wetanschappalijk en hogar 
baroapsonderwijs kennen, en de situatie in het 
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, waar nog 
het vooroorlogse tweestromenland schijnt te bestaan. 
Laat ik beginnen met enkele opmerkingen over 
naamgeving an tifulatuur. 

1. Naamgeving en titulatuur 

De vaderlandse wetgever is over het algemeen niet 
gelukkig geweest in het kiezen van namen en titels in 
het onderwijs. Op de term 'atheneum' - volgens 
geruchten een vinding van minister Rutten - is al door 
velen voor mij commentaar geleverd. Volgens het 
Organiek 3esluit van 18151 waarin ~ns hoger 
onderwijs opnieuw geregeld werd, heeft een atheneum 
tot doel: 
'1. Zoo veel mogelijk algemene verspreiding van 
smaak, beschaving, geleerdheid enz. 2. Het ten minste 
gedeeltelijk vervangen van de hooge scholen en van 
het akademisch onderrigt ten behoeve van die jonge 
Ueden, welke door hunne omstandigheden verhinderd 
worden, den tijd, tot eene' akademische loopbaan 
noodzakelijk, geheel aan eene der hooge scholen door 
te brengen' (art. 36 van dit KB). 

Met de titel 'doctorandus' is het 131 niet veel beter 
gesteld: als het inderdaad de bedoeling is dat eenieder 
met een doctoraaldiploma de doctorsgraad zal 
behalen, is blijkbaar de tijdsduur tussen diploma en 
promotie voor velen groter geworden dan de hun 
resterende levensduur. Aangezien het civiel effect 
echter 131 in 1921 en in sommige gevallen nog eerder 
aan het doctoraaldiploma in plaats van aan het 
doctoraat gekoppe/d werd, kan men emstig aan die 
bedoeling twiifelen. Het voorstel Cals om de titel 
'magister', of het voorstel Fock uit 18682 om de tifel 
'meester' aan aile doctoraaldiploma's te verbinden, was 
ongetwijfeld zinniger gewaest. Het voorstal Cals ward 
echter op wat merkwaardige gronden door hat 
parlament verworpen, en het voorstel Fock kwam niet 
in stemming omdat de heer Fock was afgetreden 
voordat hij ziin wetsontwerp kon verdedigen, een lot 
dat ministers vaker overkomt. Men kan daarom op 
redelijke gronden verwachten, dat ons onderwijs 
gespaard zal blijven van de ver.plichting ingenieurstite/s 
te verbinden aan diploma's van pedagogische en 
sociale academies. 
Het gebruik bij juristen om zichzelf met 'meester in de 
rechten' aan te duiden, leidt - afgezien van het feit dat 
er lang geen sprake meer is van Romeins en Kanoniek 
recht, en de meervoudsvorm van 'recht' dus overbodig 
is - dank zij de gebruikelijke afkorting in 
angelsaksische landen onmiddellijk tot de cone/usie dat 
aile Naderlandse juristen van het mannelijk geslacht 
zijn, evenals het trouwens moeite kost buitenlanders 
ervan te overtuigen dat onze doctorandus niet 
meerdere malen gepromoveerd is. 

Maar het meest merkwaardige is wei de term VWO, 
voorbereidend wetenschappeliik onderwijs. Wie de 
parlementaire behandeling van de verschillende 
wetsontwerpen inzake het VWO doorneemt, merkt dat 
de wetgever al ruim 100 jaar van mening is dat er twee 
typen scho'en bestaan, waarvan het ene voorbereidt 
voor academische studies, en het andere voor een 
beroepsop/eiding of beroepsuitoefening. In 
werkelijkheid levert het VWO al sinds 1876 maar een 
deel van zijn abiturienten aan het WO af. De 
schattingen varieren over verschillende tijdperioden van 
45 - 60%, maar meer dan 60% is het zelden geweest. 
Vermoedelijk is de Latiinse school de laatste echte 
VWO-instelling geweest, gezien het uiterst onpraktisch 
programma van vakken dat aldaar geboden werd. Toch 
werd het gymnasium nog tot 1917 door de wetgever 
a/s de enige VWO-instelling beschouwd; pas in dat jaar 
kregen HBS-abituriemten het recht examens at te 
leggen in de faculteiten der geneeskunde, wis- en 
natuurkunde, technische en li:mdbouwwetenschappen 
en veeartsenijkunde. 
Het HAVO - dat eigenlijk VHBO had moeten heten 
(waarom de bijna-contradictie 'hoger algemeen 
voortgezet onderwijs' hier verschijnt is onbegrijpelijk) -
nam vervolgens de plaats van het stiefl<ind in, als 
opvolger van de HBS van v66r 1917. 
Maar genoeg over curieuze naamgeving en titulatuur. 
De kernvraag in mijn betoog hier is die naar de functie 
van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. 
Daarvoor moet ik terug naar het Organiek Besluit van 
1815. 

2. Het Organiek Besluit 

De belangrijkste wijziging die dit KB voor de 
universiteiten bracht, was ongetwijfeld de splitsing van 
de oude filosofische faculteit in twee nieuwe faculteiten, 
een der wis- en natuurkunde en een der bespiegelende 
wijsbegeerte en letteren. Men had het idee van de 
splitsing overgenomen van de organisatie der 
keizer/ijke universiteit te Parijs, maar ook daar was 
deze indeling van recente datum. In de angelsaksische 
landen kent men deze opdeling van de faculteit der 
'vrije kunsten' niet: het was een ingrijpend besluit, dat 
mijns inziens voor ons land verstrekkende gevolgen 
heeft gehad, en dat het begin markeert van het 
onderscheid tussen alfa- en betastudies. 
Weliswaar hadden beide nieuwe faculteiten de eerste 
50 jaar van hun bestaan niet of nauwelijks eigan 
studenten, maar men kan constateren dat wiskunde nu 
aan natuurkunde gekoppeld werd, een koppeling die 
de volgende 100 jaar vermoedelijk van groot belang 
voor de ontwikkeling van de wiskunde zowel als van 
de natuurkunde geweest is, maar die in onze tijd 
achterhaald /ijkt' In het wetsontwerp op het WO 1981 is 
dan ook opgenomen dat de faculteit der wis- en 
natuurkunde opnieuw gesplitst zal worden, nu in een 
der wiskunde en een der natuurwetenschappen. 

In het Organiek Besluit werd ook een verplicht 
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kandidaatsexamen opgenomen, waarmee men toegang 
kon krijgen tot Mn van de drie 'hoofd- of broodstudien': 
theologie, rechten en medicijnen. Het 
kandidaatsexamen was iets nieuws: de Republiek had 
aileen doctoraalexamens en promoties gekend. Het 
was de bedoeling dat de studenten, voordat zij aan 
hun eigenlijke studie begonnen, de lessen aan de 
filosofische faculteit zouden volgen. Maar veel 
studenten sloegen de filosofische faculteit over, om 
meteen met de theologische, juridische of medische 
studie te beginnen. Er was dus de dwang van een 
nieuw examen nodig. 

De faculteit der wis- en natuurkunde verzorgde nu het 
kandidaatsexamen voor degenen die geneeskunde 
wilden studeren, terwijl de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte het examen voor de a.s. theologen en 
juristen organiseerde. Maar tegelijkertijd bleef de 
verplichting voor de aanstaande geneeskundigen 
bestaan een bewijsje te overleggen (een zgn. 
testimonium) dat men de lessen in letteren en 
wijsbegeerte gevolgd had, en voor theologen en 
juristen de verplichting tot het bijwonen van de lessen 
in wis- en natuurkunde. Deze testimoniumkwestie, die 
uiteraard de bedoeling had het ideaal van een 
algemene vorming te handhaven, leidde dikwijls tot de 
nodige protesten van studentenzijde. In 1841 
culmineerden deze protesten te Leiden zelfs in sen 
merkwaardige gebeurtenis, toen de studenten Cobet 
en Jonckbloet bij het doctoraalexamen principieel 
weigerden een testimonium van prof. Thorbecke te 
overleggen. Aangezien het examen geen doorgang kon 
vinden, besloot de Senaat beide heren een 
eredoctoraat te verlenen. Nog in datzelfde jaar 
bepaalde de minister dat het in de toekomst verboden 
was studenten een eredoctoraat te verlenen. Voorzover 
ik weet is dit verbod niet weer ingetrokken3. 

Maar het waren niet aileen protesten van 
studentenzijde tegen het hun opgelegde ideaal van 
algemene vorming die de academische wereld destijds 
beroerden. 
Ook de toelating tot de universiteit zorgde voor de 
nodige problemen. In de Republiek werd men in 
principe tot de universitaire examens toegelaten op 
grond van een briefje van curatoren van een Latijnse 
school, waarin behoorde te staan, dat men aldaar de 
lessen met vrucht gevolgd had. De controle hierop was 
in de oude tijd niet al te zorgvuldig geweest, zodat er 
soms studenten aan de universiteit rondliepen die 
nauwelijks een woord Latijn spraken. 
Het recht van curatoren der Latijnse scholen - wat 
enigszins verwarrend 'het recht van promolie' genoemd 
werd - zou nu in 1815 beter beschermd worden. Had 
men niet zo'n verklaring, dan kon trouwens nog altijd 
een toelatingsexamen door de faculteit der letteren en 
wijsbegeerte afgenomen worden. 

De kritiek op het VWO - de Latijnse scholen - en op 
de toelatingsexamens van Letteren en Wijsbegeerte 
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nam echter dermate toe, dat men in 1845 een centraal 
landelijk toelatingsexamen voor universitaire studies 
instelde4

• Maar dat had weer tot gevolg dat het aantal 
studenten zo drastisch terugliep, dat al in 1853 de 
oude situatie hersteld moesl wordens. zo 
manoeuvreert het onderwijs altijd tussen Scylla en 
Charibdis! 

De moraal van deze episode is kennelijk tweeledig: het 
ideaal van een algemene vorming was achterhaald; het 
zou in 18766 definitief verdwijnen. Tevens lijkt een 
experiment met een centraal landelijk toelatingsexamen 
geen verstandige onderneming. Maar laat ik overgaan 
naar de volgende periode, die inzet met het jaar 1863. 

3. De onderwijswetten in de tweede he/ft van de 
negentiende eeuw 

De volgende stap in de nu ontstane impasse werd 
gezet in 1863, toen Thorbecke een reeks nieuwe 
schooltypen in het leven riep die weliswaar stuk voor 
stuk tot het middelbaar onderwijs en niet tot het VWO 
gerekend werden, maar die in latere jaren het aanzicht 
van ons VWO en WO in belangrijke mate zouden gaan 
bepalen7. Het gaat hier om de Burgerscholen (die na 
enige jaren weer verdwenen), Hogere Burgerscholen, 
technische scholen waaronder de polytechnische 
school en landbouwscholen. Aangezien deze schalen 
als gezegd tot het middelbaar onderwijs gerekend 
werden, was het niet de bedoeling dat akademici aan 
deze instellingen zouden lesgeven. Daarom richtte men 
in de jaren 1863/64 een reeks MO-akten in8, bedoeld 
om leraren voor de nieuwe scholen at te leveren. Deze 
MO-akten bleken echter veel te moeilijk, zodat na een 
aantal jaren in hoofdzaak aileen de gesplitste en dus 
eenvoudiger zgn. K-akten bleven bestaan. 

Niettemin neemt in deze jaren het aantal studenten 
aan de faculteiten voor Wis- en Natuurkunde en 
Letteren en Wijsbegeerte sterk toe, ongetwijfeld onder 
invloed van de behoefte aan leraren, ontstaan door de 
nleuwe scholen. 

In de Hoge Onderwjjswet van 1876 wordt ook de 
Latijnse school eindelijk gereorganiseerd: moderne 
talen en natuurwetenschappen verschijnen meer 
serieus in het programma en tevens wordt het voor de 
leerling van het gymnasium - de nieuweterm voor de 
Latijnse school - eerst aileen in de zesde klas, maar 
spoedig al in de vijfde klas, mogelijk een alfa- of een 
b~tapakket te kiezen afhankelijk van de universitaire 
studie die men geacht wordt fe entameren. Aan de 
universiteiten wordt het testimonium afgeschaft: de 
studies worden eenzijdiger, waarmee het onderscheid 
fussen alta- en betarichtingen nu een feit is. 

De wetgever blijft vooralsnog halsstarrig vasthouden 
aan de regel dat het gymnasium de enige 
VWO-Instelling is. Ais gezegd verwierven de HBS'ers 
pas in 1917 het recht aan bepaalde faculteiten 



examens at te leggen9. Maar dat betekent niet dat dit 
v66r die tijd njet gebeurde: de geschiedschrijver van de 
HBS oud-inspecteur Bartels - meent dat slechts 
zo'n 20% van de HBS-abiturienten direct in funeties in 
handel en industrie terechtkwamen. De overigen 
hebben - vermoedelijk al vanaf het begin - legaal en 
iIIegaal hun studies op universitair niveau voortgezet1O. 
Oat kon legaal met speciale toestemming van de 
minister: het is bekend dat Thorbecke zelf aan een 
aantal abiturienten met hoge cijfers die toestemmjng 
verleend heeft. HBS'ers konden legaal ook de 
niet-universitaire studies voor arts volgen, zolang deze 
bestonden. Weliswaar kreeg men het recht tot 
uitoefening van de geneeskunst zonder het recht een 
doctorsgraad in de medicijnen te behalen, maar het 
civiel effect was jdentiek. Ook konden HBS'ers een 
studie aan de polytechnische school beginnen, en na 
1905 zelfs aan de Technische Hogeschool, nu met het 
recht van promotie. Een groot deel van de HBS'ers 
schijnt echter alsnog staatsexamen oude talen 
afgelegd te hebben, om op die manier aan de 
vereisten van de wet te voldoen. En zo kom ik op de 
wederzijdse bei'nvloeding van VWO en WO. 

4. Wederzijdse bernv/oeding VWO en WO 

Er wordt weI eens gesteld dat de bei'nvloeding van het 
VWO door het WO groter is dan omgekeerd. Ik denk 
dat dit niet het geval is. Het spreekt vanzelf dat als 
men in het WO een bloeiende groep studierichtingen 
kent, waarvan de beoefenaars ook gemakkelijk emplooi 
vinden, dat dan de studierichtingen in het VWO die 
enigszins aansluiten bij deze groep WO-studies, 
eveneens een bloeiend bestaan leiden. In de achter 
ons Iiggende 100 jaar was dat het geval met een reeks 
beta-studies. Oit werkt door in het VWO, waar men de 
neiging kreeg de beste leerlingen naar de B-afdeling te 
verwijzen 11. Oat is niet altijd zo geweest. In de bloeitijd 
van de theologie zouden ongetwijfeld de beste 
leerlingen in het VWO de meest geschikte 
vooropleiding voor een theologiestudie gekozen 
hebben, als die toen bestasn had. In dit kader herinner 
ik mij dat ik 15 of 20 jaar geleden als onderwijskundig 
adviseur bij een priesteropleiding Ie hulp werd 
geroepen: de opleiding verkeerde in een crisis, volgens 
de leiding door onderwijskundige problemen. Maar een 
blik op de reeks IQ's van de eerstejaars studenten die 
men van jaar tot jaar verzameld had, maakte mij 
duidelijk dat hier voor een onderwijskundige weinig te 
doen was: de opleiding kreeg steeds minder 
intelligente studenten aangeboden en is een paar jaar 
later opgeheven. 
Toch liggen de stimulansen oak vaak andersom: onze 
beroemde natuur- en scheikundigen, onder wie Van 
't Hoff, Van der Waals en anderen hebben er 
herhaaldelijk op gewezen, dat dank zij de HBS de 
grate bloeiperiode in de natuurwetenschappen - die 
Willink12 van 1870 tot 1940 laat lopen magelijk was. 
Ik meen dat de heren de functie van de HBS 
voldoende, deels ook uit eigen ervaring duidelijk 

gemaakt hebben. Het heeft het gymnasium-~ zelfs 
lange tijd gekost de HBS op dit punt in te halen en 
uiteindelijk weer voorbij te streven13. 

Maar hoe staat het met de stimulans uit het VWO op 
de ontwikkeling van het onderwijs in de letteren en 
wijsbegeerte? De mogelijkheden die het onderwijs in 
de natuurwetenschappen aan universiteiten en 
hogescholen had, ontbraken lange tijd voor de 
letterenvakken. Hoewel er een gestadig toenemende 
vraag naar leraren in de talen bestond, ontbraken 
studierichtingen in de moderne talen in 1815 aan de 
universiteiten en dat zou zo blijven in 1876. Het 
Academisch Statuut van 187714 kent in de faculteit der 
Letteren en Wijsbegeerte slechts een doctoraat in de 
Klassieke letterkunde, de Semitische letterkunde, de 
Nederlandse letterkunde, de taal- en letterkunde van 
de Oostindische archipel en in de wijsbegeerte. 

Hubrecht stelt in 1880 dat het ontbreken van een 
docloraat in de geschiedenis in de wet van 1876 
eigenlijk een vergissing was 15. Door de grate aandacht 
die het partement in deze jaren wijdde aan de vraag of 
de theologische faculteiten al of niet opgeheven 
zouden worden, werd de instelling van een doctoraat in 
de geschiedenis vergeten. Het zou tot 1921 duren 
voordat de fout hersteld werd. Met de moderne talen 
was het al even treurig gesteld; weliswaar probeerden 
de universiteiten in de leemte te voorzien door een 
enkele lector of privaat-docent aan te stellen maar 
het zou tot 1881 duren voordat de Universiteit van 
Groningen de eerste hoogleraar in een moderne taal 
kreeg. Een studierichting werd pas mogelijk in 1921 16. 

In de regeling van de onderwijsbevoegdheden van 
1876 wordt dit punt nag eens onderstreept. Voor aile 
aan een gymnasium te onderwijzen vakken is een 
doctoraat of een doctoraaldiploma vereist, behatve voor 
de Franse, Hoogduitse en Engelse talen, waarvoor een 
MO-akte vereist was. Nota bene een akte die voor het 
onderwijs aan de HBS ingesteld was. Geschiedenis 
kon gedoceerd worden door afgestudeerden in de 
studierichtingen der Klassieke of Nederlandse 
tetterkunde. 

Kortom, een stimulans van de nieuwe ontwikkelingen in 
het VWO (het gymnasium) kon naar het universitaire 
onderwijs, wat betreft de letterenvakken, met 
uitzondering van klassieke talen en Nederlands, niet 
uitgaan, door de beperkende bepalingen in het 
Academisch Statuut. Een geheel andere situatie dan bij 
de uitstraling van de HBS naar het onderwijs in de 
natuurwetenschappen. 
Ik nader nu het huidige tijdperk, dat aanvangt voor het 
WO met het Academisch Statuut van 1963 en voor het 
VWO met de Mammoetwet uit datzelfde jaar. 

5. Nieuwe ontwikkelingen in het WO 

Het WO was aanzienlijk uifgebreid in 1921, als men de 
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toestand vergelijkt met die in 1876. In 1905 werden de 
technische wetenschappen erkend doordat de 
polytechnische school te Delft Hogeschool werd, en zo 
het jus promovendi kreeg; in 1917 volgden de 
Landbouw en Veeartsenijkundige Hogescholen 
eveneens met het jus promovendi. 

Aan de erkenning van het Atheneum lIIustre te 
Amsterdam in 1876 als gemeentelijke instelling voor 
universitair onderwijs ben ik stilzwijgend voorbijgegaan, 
evenals aan de Vrije Universiteit, opgericht in 1880 en 
erkend voor enkele facufteiten in 1905 en aan de 
stichting van de Katholieke Universiteit door de St. 
Radboudstichting in 1923. 

Echter in 1913 zet een geheel niauwe ontwikkefing in 
met de stichting van de Nederlandse Hogeschool voor 
Handelswetenschappen te Rotterdam, een particuliere 
instelling, in 1921 gevolgd door de oprichting van een 
faculteit der Handelswetenschappen aan de 
gemeentelijke universiteit te Amsterdam en in 1927 
door de Katholieke Hogaschool ta Tilburg. 

Staatshuishoudkunda was weliswaar al in de Republiek 
aan de universiteiten onderwezen, maar steeds als 
bijvak (zij het soms verplicht, zoals de theologen in 
1815 merkten, die plotsaling een testimonium in de 
landhuishoudkunde moesten halen, aangezien zij aldus 
toegerust de dorpsbevolking beter met raad en daad 
terzijde konden staan. Een grapjas merkte destijds op 
dat de heren waarschijnlijk meer nut zouden hebben van 
een cursus aan een der vroedvrouwenscholen.). 

Thorbecke meende dat het ontbreken van 
handelsonderwijs in ons handelsland enigszins 
opgevangen zou kunnen worden door de HBS, maar 
de HBS had zich ontwikkeld tot voorbereidend 
onderwijs voor typische betastudies. Daarom was het 
nodig handelsdagscholen op te richten, die 
langzamerhand in de jaren 1920 tot 1930 omgezet 
werden in de zgn. HBS'en A. Op papier leek toen de 
situatie weer sluitend: het gymnasium-a gaf een 
voorbereiding op universitaire alfastudies, het 
gymnasium-~ en de HBS-B op universitaire 
betastudies, en de nieuwe HBS-A op het hoger 
handelsonderwijs. Maar in feite was de situatie 
onevenwichtiger dan ooit. 

Oat kwam niet zozeer omdat het onderwijs aan de 
Amsterdamse handelsfaculteit en dat aan de beide 
hogescholen omstreeks 1939 bij de wet opnieuw 
geregeld werd - nu onder de naam Economische 
Faculteit en Economische Hogescholen 17; de reden 
moet ook niet gezocht worden in het mislukken van de 
gedachte dat de HBS·A de voorbereiding bij uitstek 
was op het universitair onderwijs in de economie, of 
zelfs in de absurde fictie die de wetgever tot op de 
huidige dag gehandhaafd heeft inzake de scheiding 
van VWO en VHBO; de werkelijke problemen 
ontstonden toen bleek dat de erkenning van de 
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handelswetenschappen niet het eind maar het begin 
van een geheel nieuwe ontwikkeling in het WO was. 
Men kan het begin van die omwenteling in het WO 
zoeken in 1913, bi] de oprichting van de 
Handelshogeschool te Rotterdam, bij de opname van 
sociale aardrijkskunde in hat Academisch Statuut van 
1921 of bij de oprichting van de politiek-sociale faculteit 
aan de GU te Amsterdam in 1947, dat doet er niet 
zoveel toe. Het is een feit dat de nieuwe in 1963 
opgerichte faculteit der Sociale Wetenschappen anne 
1979 een kwart tot een derde van de hele 
studentenpopulatie naar zich toe wist te trekken. 

Maar het is niet aileen numeriek dat de opkomst van 
deze gammavakken in de universitaire wereld is 
begonnen; elders 18 heb ik beschreven hoe de 
gammavakken de oudere watenschappen 
binnendrongen, in het bijzonder de alfawetenschappen. 
Ook in de natuurwetenschappen ziet men 
noodgedwongen een kentering in de houding 
tegenover de nieuwlichterij van de gammavakken. Ik 
zal straks bij de bespreking van de huidige 
moeilijkheden en de alternatieven die voor ons liggen, 
hierop terugkomen. Hier wi! ik nog wijzen op het feit 
det de omwenteling al evenmin een specifiek 
Nederlands verschijnsel is. Oat wordt duidelijk uit de 
lezing van C.P. Snow die in 1959 een tweetal culturen 
meende te onderkennen 19, waartussen volgens ham 
wainig of geen contacten bestaan. Zijn culturen vallen 
ongeveer samen met wat in ons land de alta- an 
b~tacultuur wordt genoemd. Maar al in 1963, bij de 
herziening en heruitgave van de lezing20, geeft hi] toe 
dat er geen twee, maar drie culturen bestaan: aan de 
filologisch-historische groep en de studies van de 
levende en dode natuur voegt hij dan een derde groep 
toe: de studies van de wijze van leven van mensen in 
heden en verleden. 

De driedeling in het WO is een feit en het ziet ar 
tavens naar uit dat de geschiedenis van 1863 zich gaat 
herhalen, zij het - als altijd - op een enigszins andere 
manier. De Latijnse school was niet in staat de 
programma's zodanig te veranderen dat 
natuurwetenschappen en moderne tal en voldoende 
aan hun trekken kwamen. Daatvoor moest de HBS, 
opgericht met andere bedoelingen, ontstaan. Toen 
eenmaal de HBS levensvatbaar bleek werd ook -
dartien jaar later - de Latijnse school gereorganiseerd; 
eerst nog voorzichtig, naderhand wat drastischer. Ik 
meen dat het huidige VWO sterk verouderd is, en dat 
slechts de stichting van een geheel nieuw VWO, bijv. 
in de vorm van een Bovenschool de 
aardverschuivingen kan teweegbrengen die meer dan 
ooit nodig zijn. En daarmee ben ik bi] het laatste stuk 
van mijn bijdrage gekomen: de moeili]kheden van onze. 
tjjd en de alternatieven die voor ons liggen. 

6. Huidige problemen 

Door de op handen zijnde studieduutverkorting aan de 



universiteiten is het niet te verwachten dat deze 
instellingen veel werk van de propedeutische 
programma's kunnen maken. Weliswaar zal volgens de 
Tweefasenwet het kandidaatsexamen 'propedeutisch 
examen' genoemd worden, maar aan een 
inconsequente naamgeving zijn we in ons land al zo 
lang gewend, dat ook deze absurditeit geen verbazing 
meer hoelt te wekken. De propedeuse ligt in feite in 
het eindexamen VWO, waar de voorbereidende studies 
gebeuren. En ik herhaal: door de invoering van 
studieverkorting. zullen er aan het VWO andere eisen 
gesteld moeten worden. En wei in die zin, dat er een 
grotere verscheidenheid van propedeutische studies 
mogelijk zal moeten zijn dan nu het geval is. In dit 
kader heb ik al gewezen op de omwenteling in het 
WO, waar een derda tot een kwart van de studenten 
die een gammarichting kiest op dit ogenblik een niet 
aansluitend VWO-pakket moet vOlgen. 21 Maar het 
probleem is nog erger, aangezien het VWO een 
aanzienlijk deel van zijn abiturienten aflevert aan het 
brede spectrum van HBO-instellingen, waar de 
gamma-richtingen eveneens ruimschoots 
vertegenwoordigd zijn. In 1876 werd, zoals we gezien 
hebben, het ideaal van een algemene vorming door het 
afschaffen van de testimonia voorgoed verlaten. Ik 
denk dat het ridicuul zou zijn nu, nadat vrijwel aile 
wetenschappen zich verder ontwikkeld habben, dit 
ideaal opnieuw na te streven. Men zal derhalve in de 
toekomst moeten werken aan een stuk 'of tien - het 
aantal is een schot in de lucht - verschillende 
eindexamens, die aansluiten aan een aantal groepen 
studierichtingen in WO en HBO varierend van zuivere 
alfa-pakketten via alfa-gamma-combinaties en 
beta-gamma-combinaties naar zuivere beta-pakketten. 
Wie de brochure van de Academische Raad22 over 
deficiente studiepakketten van dit jaar doorbladert, 
constateert om te beginnen dat er studierichtingen zijn 
die het eigen yak in het eindexamenpakket verplicht 
stellen, naast studierichtingen die het eigen yak -
hoewel dat aan het VWO gedoceerd wordt - niet 
verplicht stellen. En tens lotte zijn er studierichtingen 
waarvan men de indruk krijgt dat ze min of meer 
willekeurig - aangezien het eigen yak in het VWO niet 
voorkomt - enkele vakken verplicht stellen. Nog 
merkwaardiger wordt de lijst van aanvullende eisen bij 
een deficient studiepakket: in sommige geval/en blijken 
er wei aanvullende eisen gesteld te worden, zonder dat 
die kennelijk erg serieus genomen worden. Het is 
duidelijk dal dit verandering behoeft en dat kan aileen 
maar door een betere afstemming van VWO en 
WO/HBO op elkaar. De verhouding WO en HBO is een 
hoofdstuk op zichzelf; daarop zal ik nu nlet Ingaan. 
Elders23 heb ik al betoogd dat de samenwerking in elk 
geval op het punt van de leraarsopleidingen beter vorm 
gegeven moet worden. Maar ik meen dat de anomalie 
in ons land, van het bestaan van een groot aantal 
HBO-instellingen naast de universiteiten, op zo kort 
mogelijke termijn dient te verdwijnen. Oat hoelt niet te 
betekenen dat elke HBO-instelling het jus promovendi 
krijgt. In vroegere eeuwen kende ons land het systeem 

waarblj de universiteiten halverwege, of tegen het eind 
van de studie, studenten opnamen, die hun vorming 
aan Athenea hadden gekregen en die slechts een of 
twee jaar aan de universiteit doorbrachten om de 
hoogste grsad te verwerven. (Waarom een nog niet 
eens functionerende instelling als de Open Universiteit 
a priori het jus promovendi toegewezen kreeg, is weer 
een van de grilligheden van de vaderlandse wetgever. 
Oit lijkt, dunkt mij, sterk op het zo kwalijke promoveren 
op stellingen in de faculteit der rechtswetenschappen 
van 1840-1876 en 1895-1921.) 
Bij een betrekkende hemel in deze tijd van sterk 
toenemende economische moeilijkheden is er een 
probleem dat blijlt voor de komende generatie: de 
verhouding tussen algemene vorming en vakstudie. 
Ik heb aannemelijk trachten te maken dat er in 
universitaire studies in de toekomst vermoedelijk weinig 
ruimte over zal blijven voor algemene vorming: de tijd 
dat men de essentie van alte wetenschappen nog in 
een studierichting bijeen meende te kunnen brengen, is 
sinds lang voorbij. Ook het VWO zal in de hogere 
leerjaren meer specialistische cursussen ter 
voorbereiding op verdere studies in moeten stellen. 

En toch, terwijl een wetenschappelijke benadering 
meer dan ooit en vogue is, neemt het irrationalisme 
volgens vele schrijvers24 toe. Of dat nu een gevolg is 
van het wegvaJlen van de invloed der theologie sinds 
de tweede hellt van de vorige eeuw, of van de 
overheersende invloed van de technologie in de lsatste 
decennia, is moeilijk uit fe maken.25 

Op het VWO rust - ook onder deze omstandigheden 
- de zware taak leerlingen de ingredienten te leveren 
waarop zij een persoonlijke filosofie kunnen 
ontwikkelen. Ik denk dat deze ingredienten grotendeels 
uit de oude alfavakken moeten komen, mogelijk 
aangevuld door gedeelten uit de gammavakken. 
Theologie, humaniora, filologie in het algemeen en 
filosofie van het recht zijn zulke basisvakken. Lukt het 
niet de komende generaties enigszins weerbaar te 
maken tegen allerlei irrationalistische stromingen, dan 
zie ik de toekomst bijna even somber in als C.P. Snow 
ruim 20 jaar geleden. De maatschappelijke problemen 
met name rond het gebruik van onze hoogontwikkelde 
technologie zijn inderdaad niet gering: ik hoef aileen 
maar te wijzen op de medische technologie en 
euthanasie, de chemische technologie en vervuiling, de 
massacommunicatie en vervlakking.26 

Noten 

1. Oit KB is moeilijk te vinden. Het is gedateerd 2 
augustus 1815, maar werd gepubliceerd als bijlage bij 
de Staatscourant van donderdag en vrijdag 12 en 13 
oktober 1815, no's 242 en 243. Het omvat 270 
artikelen. 
2. Het wetsontwerp Fock yond ik in de 
Kamerverslagen van 17 maart 1869. Bijlagen op de 
Handelingen, pp 1066-77. Het ontwerp is in meer 
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opzichten curieus: zo wilde Fock de faculteiten 
afschaffen. 
3. De anecdote is afkomstig van Kernkamp. G.W. 
Kernkamp e.a., De Utrechtse universiteit 1636-1936. 
Oosthoek, 1936. 
4. KB 25 mei 1845, Staatsblad 25 (voortaan afgekort 
tot Sib/d.) 
5. KB 4 augustus 1852, Stbld. 136; KB 4 oktober 
1853, Stbld. 31. 
6. Hoger Onderwijswet 1876: 5 mei 1876, Stb/d. 102. 
7. Mlddelbaar Onderwijswet: 2 mei 1863, Stb/d.50. 
8. KB 2 februarl 1864, Stb/d. 8. 
9. Wet Limburg: 7 november 1917, Stbld. 616. 
10. Bartels, A, Een eeuw midde/baar onderwijs 
1863-1963. Groningen, 1963. 
11. Groen, M., Schoolkeuze en schoolsucces. 
Groningen, 1963. 
12. Willink, B., Een inleidlng tot de Tweede Gouden 
Eeuw. Hol/ands Maandb/ad 1980,391, pp. 3-9. 
13. Zie noot 11. 
14. KB 27 april 1877, Stb/d.87. 
15. Hubrecht, A., De onderwijswetten in Neder/and en 
hare uitvoering, Afdeefing Hooger Onderwijs. Den 
Haag, 1880 e.v. 
16. Academisch Statuut 15juni 1921, Stb/d.800. 
17. Reeks welten en KB's, o.a. 22 april 1937, Stb/d. 
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321; 10 augustus 1939, Stbld. 373 en 374; 7 november 
1938, Stb/d. 376. 
18. Groen, M., Alphavakken moeten leidende rol 
hernemen. Wetenschapsbe/eid, september 1981, p. 15. 
19. Snow, C.P., The two cultures and the scientific 
revolution. MacMillan, 1959. 
20. Snow, C.P., The two cultures and a second look. 
Cambridge University Press, 1969 (herdruk van 1963). 
21. Statistisch Zakboek 1980, tabel wetenschappelijk 
onderwijs 1979. 
22. Studeren in het WO met een deficient 
VWO-vakkenpakkei 1981-1982. Academische Raad. 
23. Groen, M., Psychologie in de leraarsopleiding. In: 
Rede a/s richtsnoer, feestbundel AD. de Groot. Den 
Haag, 1979. 
24. Webb, J., The Occult Underground, 1974; The 
Occult Establishment, Illinois, Open Court Publ. Comp., 
1976. 
25. White, AD., A History of the Warfare of Science 
with The%gy, Two Columes. Dover Public. 1960 
(herdruk van 1896). 
26. Deze bijdrage draagt wellicht het karakter van een 
nog niet sluitend geheel. Oat komt, omdat het slechts 
€len interim-rapport is van mijn lopende studies over 
VWO en WO/HBO. 



Wie '8' zegt, moet ook 'A' zeggen. 
En misschien wei het hele abc kennen. 
Th. Hoogbergen 
rector Peellandcolfege Deurne 

Van oudsher is het secundair onderwijs doortrokken geweest van een ingebouwd schisma: humaniora naast realia. 
Tot de eerste soort behoorden 'in het algemeen de vakken op het gebled van het geestesleven en dus van de 
mens' (Winkler Prins EncyCiopedie) in tegenstelling tot die van de natuurwetenschappen. Maar beide reaksan van 
vakken vormden de kern van het voormalige VHMO. Ook de Wet op het Voortgezet Onderwijs, in 1968 ingevoerd, 
heelt die tweadeling aanvankelijk als uitgangspunt gekozen, maar later wat halfslachtig prijs gegeven. In de 
oorspronkelijke opzet ter optrissing van laders categoriaal geheugen - stonden de volgende vier protielen van 
vakken in de twee laatste leerjaren van het nieuwe VWO naast elkaar en op sommige scholen is dat nog zo: 

vijf vakken verplicht 
twee vakken ter kauze 

Gymnasium a: Gymn8sium~ 
1 Nederlands Nederlands 
2 Engels Engels 
3 Latijn latljn/Grieks 
4 Grieks Wiskunde I 

5 Geschiadenls Natuurkunde/Scheikun-
de/Biologie 

6 Keuze Keuze 
7 Keuze Keuze 

uit: uit: 
Frans/DuitslWiskunde I Latljn/Grieks/Duits 

Economische Frans/Natuurkun-
Wetenschappen II de/Scheikunde 
Aardrijkskunde 

BiologielWiskunde II 

Tot 1968 hanteerden schooltypen die leerlingen op het 
wetenschappelijk onderwijs voorbereidden, twee of 
zelfs drie duidelijk onderscheiden eindniveaus binnen 
een yak. Wie toen een diploma gymnasium-alta wilde 
verweNen, legde ook een eindexamen in de wlskunde 
af, maar dat droeg een heel bijzonder karakter, zeer 
onderscheiden van de de Mta-wiskunda. Een vier was 
ook voldoende om nog ta slagen an het yak 'werd -
om zeer humanitaire redenen - daar uitsluitend 
mondeling geexamineerd. Een HBS'er maakte altijd 
een vertaling uit het Frans; koos hij de afdeling A, dan 
schreef hij in die taal bovendien enkele brieven en 
legde een mondeling examen at. De gymnasiast 
vo/stond voor Frans met een vertallng bij voorkeur over 
'de lankmoedigheid bij Plato' ot een soortgelijk 
metafysisch onderwerp. 

Maar de nieuwe Wet legt voor athenea en gymnasia 
dezelfde doelstelling vast: voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs te zijn, een gelijke 
cursusduur van zes jaar en een identiek aantal van 
zeven eindexamenvakken. De praktijk van het 
eindexamen heeft voor de genoemde vier afdellngen 
het onderscheid in eisen binnen Mn yak van meet af 
aan weggevaagd. Er bestaat sinds 1968 een soart 
Latijn, sen soort Wiskunde en een soort Muziek, 
ongeacht of laerlingen voor een Atheneum-A, een 
Atheneum-B, aen Gymnasium-a: of een Gymnasium-~ 
kozen. Deze hoogst curieuze situatie duurt gedeeltelijk 
nog tot vandaag voort. 

Atheneum A 
Nederlands 
Engels 
FransiDults 
Aardrijkskunde/Geschle-
denis 
Economische 
Wetenschappen I 
Keuze 
Keuze 
uit: 
Frans/Duits/Economische 
Wetenschappen II 
Wiskunde II 
Geschiedenisl Aardrijks-
kunde 

1. Overlappingen 

Atheneum 8 
Nederlands 
Engels 
Wiskunde I 
Natuu rkunde/Scheikun
delBiologie 
Natuurkunde/Scheikun
de/Biologie 
Keuze 
Keuze 
uit: 
Frans/DuitsiNatuurkunde 

Scheikunde/BiologielWis
kunde II 

Geschiedenis/ Aardrijks
kunde/Economische 
Wetenschappen I 

Je hoeft werkelijk geen helderziende te zijn om te 
constateren, dat deze op papier zo 
gecompartimenteerde richtingen tal van overlappingen 
vertonen. Z6 zeer zelfs, dat gelijkheid van zes vakken 
en slechts het verschil van een, de ene leerling een 
diploma Gymnasium-a: en de andere een origineel 
diploma Gymnasium-~ bezorgen. 
Gymnasium a: Gymnasium ~ Atheneum B Gymnasium ~ 

ne ne ne == ne 
en en en en 
la la we we 
W W M ~ 
fa fa sk sk 
we=we bi == bi 
gs =F bi du =F gr 

Toen in 1973 aan het Atheneum het yak Latijnse taal
en letterkunde niet als Nerplichting, maar als een 
vrijwillige keuze voor leerlingen aan de reeks van 
vakken k~n worden toegevoegd, bleek zelfs een 
antagonisme van meer dan een eeuw oud, overbrugd: 
Gymnasium ~ Atheneum 8 

ne ne 
en == en 
we == we 
na == na 
sk sk 
bi == bi 
la la 
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Slechts een taboe is tot nu toe recht overeind 
gebleven: het Grieks, dat uitsluitend aan gymnasia en 
gymnasia'e afdelingen kan toevallen, maar de keus 
daarvan loopt achteruit en het vervult steeds meer een 
'eiland-funcUe' . 
AI veel eerder had er een steelse uitwisseling 
plaatsgevonden tussen de vakken Economische 
Wetenschappen II, Wiskunde II, Natuurkunde, 
Scheikunde, Biologie en Aardrijkskunde, welke vakken 
aanvankelijk voor sommige afdelingen verplicht, maar 
voor andere strikt verboden waren. Niemand begreep 
de zin van dat voorschrift en onderhandse toedeling 
van aile vakken aan aile afdelingen stuitte op geen 
enkel verzet. Oat d;t plotseling vrije grensverkeer ons 
vaderlandse onderwijs niet op felle bestrijding kwam te 
staan compleet met de obligate banbliksems van de 
bedreiging van de kwaliteit van het onderwijs, de 
verminking van een nieuwe wet, de ondermijning van 
het niveau en de aantasting van de rechtspbsitie van 
docenten lijkt een van de wonderlijkste mysteriem die 
ons zelfs in het hiernamaals niet zullen worden 
geopen baard. 
Wie nu denkt, dat de overheid de voor de hand 
liggende naam 'lyceum' voor aile zesjarige schooltypen 
zou invoeren, houdt geen rekening met de 
diepgewortelde statusgevoelens in ons onderwijs. 

2. Aardige combfnaties 

Maar veel interessanter in dit speels gegoochel met 
vakken we spreken sinds enkele jaren ook al heel 
huishoudelijk, economisch en commercieel van 
pakketten! - zijn de configuraties die aan leerlingen 
om onverklaarbare redenen werden onthouden. De 
volgende aardige en heel zinnige combinaties waren 
tot voor kort en zijn op een aantal scholen nu nog 
volstrekt verboden: 

1 Nederlands 1 Nederlands 
2 Engels 2 Engels 
3 Frans 3 Frans 
4 Duits 4 Duits 
5 Lat.lGrieks 5 Lat./Grieks 
6 Geschiedenis 6 Geschiedenis 
7 Wiskunde I 7 Aardrijkskunde 

1 Nederlands 1 Nederlands 
2 Engels 2 Engels 
3 Wiskunde I 3 Lat./Grieks 
4 EconWeU 4 Wiskunde I 
5 Econ.WeUI 5 EconWet.llll 
6 Geschiedenis 6 Aardrijkskunde 
7 Aardrijkskunde 7 Duits/Frans 

Deze staatjes zjjn nog met ettelijke andere uit te 
breiden. Hoewel in het lyceum als een soort 
monsterverbond de HBS en het gymnasium sinds 1909 
illegaal samenleefden, kwam het toch nooit tot een 
vorm van ongeetiketteerd onderwijs, zelfs niet binnen 
een schoolsoort. In dat opzicht is het ongedeeld VWO 
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- een simpele administratieve maatregel - een 
aardige doorbraak. 
Want wie in 1967 binnen dat voorname gremium der 
classici een voor~1 durfde lanceren die wat belegen 
vierdeling maar helemaal terzijde te schuiven en 
leerlingen een volstrekt vrije keuze te bieden, ook uit 
een oogpunt van volwassenheid, werd met ontzetting 
aanhoord. Ik herinner mij nog het huiveringwekkend 
hoongelach dat opsteeg, toen iemand voor een keuze 
door leerlingen, het Grieks wilde gelijkstellen aan het 
Duits of aan Natuurkunde. 
Maar het pleidooi voor het ongedeeld VWO was toen 
wei aanvaard. Scholen kunnen - maar zij zijn daartoe 
niet verplicht - sinds 1973 leerlingen toestaan vrij te 
kiezen uit een reeks van minimaal 13 en maximaal 22 
eindexamenvakken, indien een school ook als vrije 
keuze Spaans, Russisch, Filosofie, Fries, Tekenen, 
Muziek, Handvaardigheid en Textiele Werkvormen op 
het VWO aanbiedt. 

Want bestaat er zelfs voor de exacte ingezetenen 
dezer roemruchte Technische Hogeschool een 
bevlogener configuratie van vakken op het huidige 
VWO met een zo we ids studie- en levensperspectief 
als de volgende? 
1 Nederlands 
2 Engels 
3 Frans 
4 Duits 
5 Geschiedenis 
6 Latijn 
7 Muziek 

3. Gamma 

Soms valt er wei enig gesnater te beluisteren van 
hooggeleerden die van pret- of feestpakketten 
gewagen, maar niet weten dat zij daarmee hun eigen 
fata morgana aan het beschouwen zijn. Feest- en 
pretpakketten bestaan immers niet; deficientie is 
temauwernood een reeel probleem; hoogst eenzijdige 
pakketten zijn dat wei, maar de keuze daarvan wordt 
hardnekkig toegejuicht. 

In dit verband valt het daarom zo op, dat de 
vindingrijke organisatoren van deze VWO-dag - een 
schitterend initiatief - aan vele soorten leraren hebben 
gedacht, maar toch verzuimden docenten uit te 
nodigen die sinds kort ook op het VWO tot de 
volwaardige status van eindexamen-Ieraren zijn 
verheven. Ik bedoel docenten in Tekenen, Muziek, 
Handvaardigheid en Textiele Werkvormen. 

De jongste uitgave van Van Dale (Den Haag, 1976) 
vermeldt wei - wat merkwaardig - 'met betrekking tot 
richtingen in het middelbaar onderwijs de alta-atdeling 
als de letterkundige richting' en onder het trefwoord 
Mta 'de indeling en onderscheiding in het middelbaar 
en gymnasiaal onderwijs ter aanduiding van de 
afdeling waarin de exacte vakken een belangrijke 



plaats innemen', maar niet een A- of een B-verdeling 
voor het Atheneum en onder het woord 'gamma' niets 
van een richting in het onderwijs. Gamma heet daar de 
derde letter van het Griekse Alfabet of het lettercijfer 
voor 0.001 mg. 
Maar 'gamma-wetenschappen' zijn volgens Van Dale 
'wetenschappen die buiten de indeling in alta en beta 
vallen, zoals sociologie en sociale psychologie'. 

En inderdaad, in het voortgezet onderwijs kennen wij 
geen 'gamma-afdeling'. Bij het slopen van de 
onderscheidende richtingen hebben wij een 
aanzienlijke statusverhoging kunnen waarnemen bij 
vakken die zich in een lange traditie in ot terzijde van 
deze of gene atdeling wei wisten te hand haven, maar 
tot voor kort toch niet tot die hoge graad van 
appreciatie wisten door te dringen: Aardrijkskunde, 
Geschiedenis, Economie, de 8eeldende Vakken en 
Muziek. Het is verrassend op te merken, dat de 
verwoede pogingen van een yak als Aardrijkskunde om 
de van oudsher hoge status van exact yak fe 
verwerven, gevoelig wordt atgestraft met landelijke 
neergang van keuze door leerlingen in tegensfelling tot 
economie, dat door zijn toenemende, maar volgens 
sommigen overdreven, exacte gerichtheid, populariteit 
geniet. Maar misschien legf daar de forse vraag naar 
afgestudeerden in die sector op dit moment wei het 
grootste gewicht in de schaal. 
De snelle opmars van de 8eeldende Vakken en de 
Muziek - na hun verheffing tot eindexamenvak - op 
honderden scholen, de volstrekte stilstand van 
Filosofie, beperkt tot een school en van Russisch en 
Spaans tot nog geen vijf scholen geven misschien aan, 
dat wij aan het einde geraken van een streven naar 
verbreding van het vakkenaanbod. 

4. Wiskunde - Taa/kunde 

Een heel kritische beschouwer zal nu nukkig en wat 
archai'sch opmerken dat een school leerliogen toch 
moet helpen taal en getalien doel1reffend 1e gebruiken. 

Wiskundigen hebben ~ns, zo las ik ergens, gewezen 
op de grUlige vormen van natuurlijke taal en wij weten 
aan de hand van die groezelige zakrekentuigjes sinds 
kort al de mogelijkheden en de onmogelijkheden ten 
aanzien van de zuinigheid en de spUzucht van taal. 

De bijna niet meer aan te vechten eis wiskunde in 
ieder vakkenpakket verplicht te stellen - gruwelijke 
vooringenomenheidl - vindt wei eens zijn 
rechtvaardiging in de wetenschap, dat sommige 
historici van oordeel zijn, dat het onthouden van 
jaartallen gemakkelijker geschiedt op een 
mathematisch fundament. Zo lijken sommige 
literatuurvorsers ook al in dat yak steun te vinden voor 
hun onderzoek naar de onderscheidende frequentie in 
de plaatsing van komma's bij beperkende of 
uitbreidende bijvoeglijke bijzinnen in het werk van 
Lodewijk van Deyssel. Genoemde heer wordt zonder 

blikken of blozen op schrapkaarten uiteen gelegd en in 
de computer verwerkt. Het resultaat is een dissertatie! 

Deskundigen delen mij onbekommerd mede, dat 
mensen in de wiskunde de vreugde van de vorm in 
haar meest pure gedaante aantreffen. Weliswaar wordt 
die kant van de vakbeoefening weer snel toegedekt, 
omdat rekenen erg handig is voor het maken van 
dijken, raketten of begrotingen, maar soms komt ze 
ongegeneerd naar buiten, als blijkt dat wiskundigen 
maandenlang bezig zijn geweest om formules voor de 
Hongaarse kubus te vinden. 
Het zusje van de wiskunde is de theoretische 
taalkunde, de grammatica. Ook grammatici werken met 
vormen syntactici heten ze dan maar hun ongeluk 
is, dat taal ook nog iets betekent en daaronder gaan ze 
dus duidelijk gebukt, terwijl spe,en met taal tach 
eigenlijk veelleuker is dan spelen met cijfers. Maar het 
logisch hoogtepunt wordt uiteraard bereikt, als niet 
aileen gespeeld wordt, maar ook wordt uitge,egd, hoe 
de spelregels werken. Daarvoor heb je iemand nodig, 
die zowel wiskundige als taalkundige is, of geen van 
beide of van beide een beetje: de 
gamma-wetenschapper? 

Die zagt immers in dat ovarspelig gebied te opereren, 
in dat niemandsland tussen alfa en beta. Of betreedt 
hij toch voortdurend een gemeenschappelijk 
territorium? Want soms ook benemen die truii'g geklede 
Ueden je de adem door de manier waarop zij door 
kiezelstenen te beschrijven, goudaders weten te 
suggereren, door hun vermogen vonken uit 
gekunsteldheid te s,aan en door de intense warmte van 
hun wollige praat. 

Maar praten over nieuwe vakgebieden in het secundair 
onderwijs roept die nieuwe vakken natuurlijk niet 
aanstonds op. Integendeel. Invoering ervan is bijna een 
praktische onmogelijkheid en misschien ook wei 
onnodig. 

Er bestaat een bekende anecdote, die specialisten -
vakcyclopen - mensen acht, die tel kens meer te 
weten komen van steeds minder. De generalisten 
daarentegen begrijpen op den duur telkans minder van 
steeds mear. Extrapolerend loopt de eerste categorie 
kans uiteindelijk alles te snappen van niets, de tweede 
tens lotte niets te weten van alles. 

Maar toen Julian Huxley, de eerste direkteur van de 
UNESCO verklaarde: 'I specialize in being general' 
was dat tach meer dan een bon mot. Het in het oog 
vatten, bestuderen en ordenen van het geheel wordt in 
onze dagen op menig terrein van wetenschap en 
praktijk terecht a,s een functie aangemerkt, die een 
zelfstandig karakter draagt en een eigen discipline 
voigt. Maar in het voortgezet onderwijs hebben wij dit 
soort belangrijke kwesties natuurlijk niet in de hand. 
Maar wat wij nog niet in de hand hebben, dianen wij 
natuurlijk toch goed in het oog te houden. 
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De open structuur van het ongedeeld VWO, dat geen 
A ot B meer kent en waarvoor een meerderheid van 
scholen op dit moment heeft gekozen, maakt plaatsing 
van nieuwe vakken, althans technisch, gemakkelijk 
mogelijk. Maar de krachtigste argumentatie loopt stuk 
op muren van onwrikbaarheid. Talloos veel nieuwe 
vakken hebben, overigens zonder succes, in de loop 
der jaren getracht tot het educatieve imperium van de 
school door te dringen. Maar er is momenteel een 
extra handicap. In een tijd van economische recessie 
valt aan een uitbreiding van het aantal wekelijkse 
lesuren niet te denken. Bij sterk teruglopende 
aanmeldingen beschouwen docenten een eventuele 
invoering van een nieuw vak als een aanslag op het 
lessenbestand, hoewel wij ook weten, dat bij 
verminderd aanbod van leerlingen de pedagogische 
bewogenheid plotseling stijgt. Toch zien docenten aile 
aanspraken in deze omstandigheden, heel begrijpelijk, 
als regelrechte brood root. En daarover filosateren staat 
gelijk aan een gat slapen in de dag des oordeels. 

Los van deze onverkwikkelijke omstandigheid bestaat 
er geringe belangstelling in onze kring voor nieuwe 
'gamma-vakken'. Want er leven nog tal van andere 
wensen. Bovendien wijst een van de opmerkelijke 
veranderingen in de teitelijke curriculum-ontwikkeling in 
Europa in de richting van een overwinning van de 
tweespalt tussen algemeen en vakonderwijs. Ais 
breekijzer daartoe hanteert men de invoering van 
technologie, ambachtelijkheid in de brede zin van het 
woord. 
Amerika, Belgie, Italie. Frankrijk en Zweden hebben die 
stap al gezet. In aile socialistische landen is de 
polytechnische vorming een hoofddoelstelling van de 
laatste jaren van de basisschool en van het hele 
Yoortgezet onderwijs: polytechnische yorming op 
school, maar voor een belangrijk deel opgedaan op de 
werkvloer van bedrijf of fabriek. 

De school is op de homo faber. de producerende 
mens. afgestemd. De gedachte van opklimming en 
competitie heeft haar tot nu toe gevormd an volgans 
sommigen. misvormd. Het gevoel voor status heeft het 
hele onderwijs doortrokken en bijwijlen vergiftigd. De 
school 'pretendeert' voor het 'leven' op te voeden. 
Maar bij de interpretatie van dit beg rip domineert de 
maatschappelijke kant ver boven de persoonlijke. De 
moost eigen creativiteit van leerlingen vindt er weinig 
erkenning, de ontdekking en beoetening van hat eigen 
gevoelsleven worden er weinig betracht. 
Het schoolwezen zal nog moeten aanvaarden, dat het 
besef van hetgeen nuttig is, dient te verschuiven naar 
de mogelijkheden van menselijke ontplooiing. die wij 
economisch niet tot de productie. maar tot de 
consumptie rekenen. 

5. Twee voorstellen 

Het zou niet goed zijn deze uitgelezen gelegenheid te 
laten passeren zonder twee voorstellen te 90en. 
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Het secundair onderwijs zal een mogelijke behoefte 
aan 'gamma-vakken' uit eigen initiatief niet opmerken, 
maar dat is natuurlijk een onvoldoende argumentatie. 
Gns onderwijs is U'nmers een veel te belangrijke 
aangelegenheid om het aileen aan onderwijsgevenden 
over te laten. In ieder geval maakt de vrije of gestuurde 
vakkenkeuze in de bovenbouw pogingen tot integratie 
van vakken extra moeilijk. al gebiedt de eerlijkheid te 
erkennen dat ook vroeger ondanks verwoede 
pogingen - op dit punt geen enkele vordering is 
gemaakt. Maar ik heb de voorzichtige indruk, dat er 
tussen onderwijs in de talen onderling en de exacte 
vakken onderling weinlg inhoudelijk grensverkeer 
plaatsvindt; tussen Aardrijkskunde, Geschiedenis en 
Economie toch tamelijk veel en tussen Tekenen, 
Handvaardigheid en Textiele Werkvormen blijkt zelts 
binnen de structuur van het eindexamen een route te 
zijn aangelegd. Het centraal schriftelijk gedeelte voor 
deze drie vakken is namelijk voor een bepaald 
onderdeel, de kunstgeschiedenis, identiek. 
Het vierde leerjaar in het VWO betekent voor leerlingen 
een soort tweede start, een nieuwe orientatie, een 
oorste voorzichtige en gedeeltelijk voorlopige keuze na 
een driejarig uniform programma voor iedereen. Een 
ontmoeting met een breed scala van vakken is daar 
gewenst en gebruikelijk. Met deze uitgangspunten voor 
ogen is ook een andere opzet mogelijk, verschillend 
van de huidige: 

eerste leerjaar 
tweede leeriaar 
derde leerjaar 

vierde leerjaar 

vijfde leerjaar 

zesde leerjaar 

- gemeenschappelijk 
onderwijsprogramma 

- verplicht voor iedereen 
- dezelfde vakken voor 

iedereen 

- verplicht basisprogramma voor 
iedereen 
verplichting een yak uit 
leergebieden te kiezen 
verplichte aanvulling tot 
9/10/11 vakken voor een totaal 
van 30-32 lesuren per week 

vrije keuze van zeven (of acht) 
vakken uit 
aile vakken die de school 
aanbiedt 13 a 22 

Voorstel inrichting vierde /oorjaar VWO. 
- 3 of 4 vakken: Basisprogramma: ne - en - wi (Io-gd) -

[technologie] 
verplichte keuze van tenminste een yak uit de 

voigende'leergebieden': 
- 4 tot 6 vakken: fa la 

du gr 
na 
ak 
bi 

ec 
sk 
gs 

te 
mu. 
hv !PSY?h. ] 

SOCIOI. 

agogie 



- aan te vullen tot 9/10/11 vakken (30-32 lessen 
per week) 

Nu herhaal ik, dat ik voor uitbreiding met onderwijs in 
de psychologie, de sociologie en de agogie, hoezeer 
dat natuurlijk een verrijking zou zijn, weinig 
mogelijkheden zie o.a. op grond van nijpende 
schaarste aan onderwijstijd. 
Maar het is toch aardig, dat de structuur althans een 
eventuele uitbreiding niet bij voorbaat blokkeert. 

Ook kan iedereen zien, dat deze opzet misschien een 
voor leerlingen motiverender inrichting waarborgt. 
Bovendien honoreert deze de volstrekt gelijkwaardige 
positie van aile vakken die in de eindexamenreeks 
figureren. Het zal tenslotte vooral aile docenten het 
gevoel geven, dat zij werken aan een 
gemeenschappelijke opgave op basis van een gelijke 
appreciatie .• 

Misschien valt er n6g wat te doen: hoe schaars uren 
ook te vinden zijn en hoe fors wij lesroosters ook 
volproppen, er is enige ruimte te maken in de !Wee 
laatste lee~aren, 

Wellicht zou toch een nieuw yak daar op zijn plaats 
zijn. Een yak dat de samenhang van ons hele 
onderwijs in beschouwing neemt, of de verbinding 
tussen school en werk, of het verband tussen lessen 
en leven, of de optelsom van A en B, of mogelijk de 
integratie van A en B en C. 
Misschien moet dat dan een verplicht 'gamma'-vak 
voor iedereen zijn, iets algemeens en iets 
overkoepelends en iets bijzonders in elk geval. 
Misschien ook iets van de paraplu om onder te 

schuilen om die lastige gefragmentariseerde 
druppeltjes wat op afstand te houden, of iets van de 
uiteindelijke vergaarbak om die gecompartimenteerde 
waterdeeltjes opnieuw in een koperen bekken te laten 
stromen. Een yak, denk ik soms, uit aile vakken en 
bestemd voor aile vakken, geworteld in de school van 
alledag en gericht op het leven van de toekomst, 
verwant aan het leren en gei'nspireerd door de praktijk, 
met vezels in de traditie en voelsprieten op innovatie. 
Ik ken er nog geen naam voor. Maatschappijleer mag 
het niet heten, want dat is te weinig consistent en ook 
te aards en te weinig vak. Theologie kan het niet zijn, 
want dat is te hemels en te ver van haar oorsprong 
gedreven. Het is in ieder geval ook geen A en geen B, 
maar bevindt zich, voorlopig nog onnaspeurlijk, ergens 
tussen alfa en omega. 
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Innovatie 



Economische aspecten van innovatie 
Prot. dr. J. Weme/stelder 
Vakgroep Economie 

1. Maatschappelijke orde en innovatie 

Heeft de wijze waarop de economie in een land is 
georganiseerd invloed op het innovatiepotentieel? Kan 
het innoverend vermogen hierdoor als ene uiterste 

worden geblokkeerd of - als ander uiterste 
gestimuleerd? 
Heeft bijvoorbeeld een centraal geleide economie waar 
men de financiele middelen kan concentreren 
voordelen boven een markteconomie waar door allerlei 
doublures een enorme verspilling van mensen en 
materiaal plaatsvindt of geldt juist het omgekeerde, dat 
in een markteconomie de stimuli van de concurrentie 
groter zijn dan de verliezen door de daaraan inherente 
verspillingen? 
Het belangrijkste land waarop we ons kunnen 
orienteren om aan de hand van de praktijk iets te 
weten te komen over de betekenis van de 
economische orde voor innovatief gedrag is Rusland. 
In een indrukwekkende stu die over het innovatief 
vermogen van de Russische economie wijst Berliner 
(1976) er op dat dat land qua potentieel een enorm 
innovatief vermogen heeft. Het land heeft uitstekende 
technische deskundigen terwijl het onderwijs sterk 
gericht is op technische ontwikkeling. 
Het technisch kunnen van de Russen blijkt bijvoorbeeld 
uit de ruimtevaart, de transmissie van electriciteit bij 
hoge voltages en andere ontwikkelingen waarbij de 
Russen veel presteren. Toch is Rusland geen 
innovatie-Iand. Het is vooral innovatief wanneer het 
gaat om wat de Amerikanen noemen 'mission oriented 
research', zoals de ruimtevaart is. De 
researchdoeleinden worden als het ware van bovenaf 
opgegeven. Het is research die door druk van bovenaf 
tot stand komI. Het laatste Russische patent op het 
gebied van de consumptiegoederenproductie dateert 
echter uit 1917. 
Daarbij moeten we ook bedenken dat Rusland v66r de 
revolutie Frankrijk al had ingehaald als 's werelds 
vierde industriele macht en dat de Russen sinds 1960 
het aandeel in uitgaven voor onderzoek en 
ontwikkeling als percentage van het nationaal inkomen 
meer dan verdubbelden (van 1.6% tot 3.4%!). Sterker 
nog: het aantal researchwerkers per 100 arbeiders is 
er het hoogste van de wereld. Allemaal factoren die 
wijzen op grote potentiele mogelijkheden. Wanneer we 
dan verder aannemen dat het toch zaer waarschijnlijk 
is dat Russen op dezelfde manier op economische 
prikkels reageren als mensen in het Westen, dan ligt 
de conclusie voor de hand om te veronderstellen dat 
het gecentraliseerde systeem van plan-economie de 
oorzaak is van het gebrek aan innovatief Russisoh 
vermogen en dat door dit systeem veel potentiele 
mogelijkheden niet tot ontwikkeling kunnen komen. Het 
land is daarom gedwongen 'know-how' te importeren. 
Wei moet een Russisch bedrijf zorgen dat de kosten 
lager worden, maar dat stimuleert veel eerder 
risicoloze rationalisaties dan grootscheepse innovalies. 
De bedrijfsleiding is niet graag bereid om grotere 
innovatierisico's te aanvaarden. Er is geen vrije 

vestiging voor particullere bedrijven. In het Westen is 
menig succesvol grootbedrijf gegroeid uit het embryo 
van een innoverend kleintje. Door de centralistische 
politiek kan een bedrijf ook. niet altijd zijn leveranciers 
kiezen. Van de aanvoer van producten is men nooit 
zeker. Oat alles remt initiatieven. Tekenend voor de 
situatie is dat 16% van de wetenschapsbeoefenaren in 
industriale laboratoria werkt tegen 60% in de Verenigde 
Staten. 

Voorzover het niet om 'mission oriented research' gaat 
kan men zeggen dat een centraal geleide economie 
innovaties remt of blokkeert. Oat wi! natuurlijk niet 
zeggen dat een vrije markieconomie ze altijd 
vergemakkelijkt of stimuleert. Daar komen we straks op 
terug. 

2. Innovatie en markt: succes en mislukking 

Voor we op het vraagstuk van de relalie tussen 
concurrentie en innovatie in gaan, moeten eerst nog 
een paar woorden over de rol van de markt worden 
gezegd. Komen innovaties tot stand omdat men een 
behoefte herkent of wordt de innovatie gestimuleerd 
door vooruitgang in wetenschap en techniek, waarvoor 
men een toepassing zoekt? 
Helemaal nauwkeurig zijn die twee factoren natuurlijk 
niet te scheiden, maar het is interessant am de door 
Utterback verzamelde resultaten te zien zoals 
weergegeven in een studie van Kelly en Kranzberg 
(1978). Het blijkt toch dat 60 tot 90% van de innovaties 
hun beginpunt vinden in de herkenning van een 
behoefte. Tabel 1 geeft een beeld. 

Tabel 1. Een overzicht van innovatie-motieven. 

onderzoekers 

Baker (1967) 
Carter and Williams 
(1959) 
Goldhhar (1979) 

aandeelvan 
innovaties door 
behoeften 

77 
73 

69 
Sherwin and Isenson 61 
(1976) 
Langrish (1971) 66 
Myers and Marquis 78 
(1969) 
Tannenbaum (1966) 90 
Utterback (1964) 75 

aandeelvan 
innovaties door 
technologische 
mogelijkheden 
bepaald 

23 
27 

31 
34 

34 
22 

10 
25 

Oat de behoeften (de markt) kennelijk een belangrijke 
prikkel voor innovaties vormen, bevestigt eigenlijk wat 
we zoeven min of meer uit het ongerijmde trachtten 
aan te tonen toen we markt-economie en 
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plan-economie met elkaar vergeleken. Uit onderzoek 
blijkt nu dat vooral informele contacten en discussie 
voor de informatie-uitwisseling zorgen. Oat brengt 
Susskind en Zybkow (1978) ertoe om aan te bevelen 
om naast de 'gate watchers' voor de technische 
vernieuwing ook 'gate watchers' voor de markt aan Ie 
stellen. Oat zou ons tot de meer algemene vraag 
voeren of door een goede organisatie het innovatief 
vermogen van een bedrijf kan worden vergroot. Het 
antwoord van o.a. Prakke (1974) op die vraag is 'ja'. 
We laten deze vraag rusten. Vaags en Van Houten 
gaan daarop nader in. 
Een uitgebreid en bekend onderzoek naar het 
verschijnsel succes en mislukking bij innovaties vond 
plaats door Freeman er al. (1974). Ais methode heeft 
men daarbij een paarsgewijze vergelijking gemaakt 
tussen 58 innovaties, waarvan 29 succesvol en 29 
mislukkingen, teneinde te ontdekken of bij ~ucces of 
falen bepaalde specifieke omstandigheden van invloed 
waren. 
Enkele specifieke kenmerken van de succesvolle 
innovatie in vergelijking tot de mislukte zijn: 

1) Succesvolle innovatoren hebben een beter beg rip 
voor de behoeften van de gebruiker; 
2) Succesvolle innovatoren schenken meef aandacht 
aan marketing; 
3) Succesvolle innovatoren hebben grotere 
ontwikkelingsteams; 
4) Succesvolle innovatoren hebben betere contacten 
met relevante deskundigen; 
5) Succesvolle innovatoren hebben als 
verantwoordelijke leiders mensen met grotere ervaring. 
Deze gegevens zijn op hun beurt weer een aanvulling 
op eerder onderzoek waaruit bleek dal bedrijven met 
een 'open' beleid een groter innoverend vermogen 
hebben, dan bedrijven die zich min of meer afsluiten. 
V~~r bedrijven met een 'open' beleid kunnen dan een 
aantal kenmerken worden gegeven. Zij zijn er op uit 
om open te staan voor allerlei informatie uit 
tijdschriften, congresbezoek en andere contactan. Zij 
staan open voor alierlei voorstellen voor nieuwe 
plannen en voor nieuwe managementtechnieken. Het 
personeelsbeleid is progressief etc. Carter en Williams 
(1959) kunnen met o.a. Jewkes beschouwd worden als 
pioniers in het innovatie-onderzoek. Ook zij kwamen tot 
de conclusie dat bedrijven meer succesvol innoveerden 
naarmate er duidelijker sprake was van een betere 
uitwisseling van ideeen. Zij maken een onderscheid 
tussen actieve en passieve innovaties. De passieve 
innovaties komen tot stand onder invloed van de druk 
van de markt of dalende winstmarges. Men moet bij 
wijze van spreken wei of men wi! of niet. Actieve 
innovaties zijn het gevolg van een doelbewust beleid. 
Uit hun onderzoek blijkt dat bedrijven met een 
doelbewust beleid - dus actieve innovatoren maar 
innovaties tot stand brengen dan passieve innovatoren. 
Het woord 'markt' is nu zo vaak gevallen en het is 
eigenlijk zo'n grove aandulding dat het hoog tijd wordt 
er in een aparte paragraaf wat verfijnder naar te kijken. 
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3. Concurrentie, monopo/ie en innovatie 

In ieder elementair leerboek economie vindt men dat er 
diverse marktvormen zijn. Wanneer er veel bedrijven 
zijn die elk voor zich geen invloed op de markt hebben 
is er volledige concurrentie. Een bedrijf dat de 
alleenheerschappij heeft is een monopolist. Daartussen 
ligt het oligopolie. Er is dan sprake van enkele, meestal 
grote, bedrijven die elkaar door hun beslissingen 
onderling bei'nvloeden. Welke marklvorm stimuleert het 
meeste innovatief gedrag? Om die vraag te 
beantwoorden is een korte theoretische excursie nodig. 
Voor een innoverend bedrijf is het een belangrijke 
vraag hoe snel het moet zijn met het ontwikkelen van 
een nieuw product en het op de markt brengen 
daarvan. Als het product erg vroeg op de markt komt 
en nog niet voldoende ontwikkeld is, kan het wei veel 
opleveren door een voorsprong op de concurrentie 
maar de kosten zijn ook hoog. Naarmate het bedrijf 
langer wacht met het op de markt brengen van de 
innovatie, bestaat de mogelijkheid dat de kosten met 
het toenemen van de ervaring dalen. Daar staat 
tegenover dat de concurrenten ook niet stilzitten, zodat 
ook de markt ongunstiger wordt doordat de 
opbrengsten dalen. Globaal kan het beeld van dat 
gevecht tegen de tijd weergegeven worden als in Fig. 1. 

Fig. 1. Optima/e innovatie-ontwikkelingstijd 

kosten en 
opbrengsten 

o p 

o (opbrengsten·curve) 
____ K (kosten-curve) 

ontwikkelingstijd 

K geeft de ontwikkelingskosten weer in de loop van de 
tijd en 0 de opbrengsten. OP is de optimale 
ontwikkelingstijd omdat daar de netto-opbrengsten RQ 
het grootst zijn. Naarmate er nu meer concurrenten zijn 
met dezelfde plannen zal 0 naar links verschuiven 
omdat de netto-opbrengsten per bedrijf geringer zijn. 
Onder deze omstandigheden zal een innovatie-Ieider 
wei relatiet veel verdienen met een primeur maar ook 
relatief snel verliezen aan zijn volgelingen zodat de 
curve ook steiler zal verlopen. 
Een echte monopolist hoeft echter zijn concurrenten 
niet te vrezen en wordt dus niet opgejaagd om 
innovaties snel op de markt te brengen. De curve 0 
die voor iemand op een markt met concurrenten snel 
kan gaan dalen, is voor de monopolist min of meer 
stablel. 
Nu kan het zelts zo zijn dat het aantal imiterende 
concurrenten zo groot is dat de opbrengsten-functie 
onder de kosten-functie ligt. Pionieren met innovaties is 



dan onvoordelig en als iedereen zijn imitatoren vreest 
blijft de innovatie uit! Zo zijn er eigenlijk elkaar 
tegenwerkende krachten bezig. Een toeneming van het 
aantal bedrijven draagt bij tot snellere innovatie. Het is 
wat Scherer (1976) noemt de 'stimulus factor'. Voorbij 
een bepaald punt waarbij er als het ware te veel 
concurrenten zijn, kan het aantal bedrijven echter 
innovatie afremmen of zelfs blokkeren. Het sop is dan 
de kool niet meer waard. De stimulus-factor wordt O. 
Uit de figuur kan men ook opmaken dat er innovaties 
zijn die rendabel worden door het naar rechts 
verschuiven van de vraagcurve (demand-pull 
innovaties) of het dalen van de kostencurve. Scherer 
noemt de ruimte die op deze manier aanwezig is of 
komt voor een innovatie de 'lebensraum-factor'. De 
lebensraum-factor is belangrijker naarmate men 
minder hoeft te vrezen dat de buit moet worden 
gedeeld met concurrerende imitatoren. In dit geval is 
een monopolie het meest bevorderlijk voor het 
realiseren van een innovatie. Zo'n innovatie is min of 
meer passief. Zij brengt niet zo gauw de dynamiek 
teweeg die in een systeem van onderlinge rivaliteit 
bestaat. 
Zo moet er dus genuanceerd worden gesproken 
wanneer het gaat om de rol van de markt in het 
innovatieve gebeuren. Concurrentie is belangrijk 
wanneer het gaat om het stimuleren van innovaties. 
Monopolie en hoge concentratie van bedrijven zijn 
belangrijk wanneer het gaat om gebruikmaking van de 
'lebensraum-factor'. Het is een kwestie van praktijk 
welke van de twee factoren het belangrijkste is, de 
stimulus-factor of de lebensraum-factor. 
Men kan op grand van het voorafgaande stellen dat de 
radicale innovatie met veel risico's in een markt met 
veel 'lebensraum', of anders gezegd, eerl 
monopolistische markt, meer kansen heett dan in een 
concurrerende markt waar men elkaar verdringt en het 
succes van een kostbare risicovolle innovatie te snel 
kan leiden tot imitatie. Uit het onderzoek van Gellman 
Research Associates (1976) bUjkt dit ook het geval te 
zijn. 
Innovaties die een radicale doorbraak meebrengen 
blijken eerder voor te komen onder monopolie-achtige 
omstandigheden terwijl innovaties die geen radicale 
doorbraak meebrengen meer voorkomen in bedrijven 
die concurreren. 
T abel 2 iIIustreert dit: 

Tabel 2, Innovatie en marktvorm 

karakter 
innovatie 

concurrentie 

concentratie, 
of monopolie 

oligopolie 

innovatie is 
een radicale 
doorbraak 

16% 

33% 

innovatie is 
geen radicale 
doorbraak 

84% 

67% 

Kort en goed: concentratie van bedrijven kan uit ean 
oogpunt van innovatie onder bepaalde omstandigheden 
dus voordelen hebben. Daarbij is het oligopolie (dus 
een markt met een paar flinke concurrenten) zo gek 
nog niet. Oligopolisten hebben namelijk vaak het 
voordeel van de lebensraum-factor maar ze worden 
opgejaagd door de stimulus-factor. Hoeveel 
concentratie optimaal is kan moeilijk worden 
uitgemaakt. 
Scherer (1970) suggereert op grond van zijn onderzoek 
een voorzichtig antwoord. Hij vond dat in bedrijfstakken 
waar de grootste 4 bedrijven slechts 10 tot 14% van 
het totaal aantal in die bedrijfstakken werkzame 
arbeidskrachten hebben, haast geen Research and 
Development (voortaan R en D) plaats vindt. Een 
maximum wordt bereikt in die bedrijven waar de 
grootste vier bedrijven werken met 50 tot 55% van het 
totaal aantal arbeidskrachten in die bedrijfstak. Een 
scheut 'oligopolisme' kan kennelijk geen kwaad. 
Een hogere concentratie kan schadelijk zijn voor de 
exploitatie van innovatieve mogelijkheden. Namen 
noemen is gevaarlijk maar zou de PTT geen voorbeeld 
zijn van een bedaagd monopolie? Multinationals die 
meestal oligopolisten zijn, blijken daartegenover vaak 
echte patentenkampioenen. Zo, globaal bezien, klopt 
de praktijk wei met de theorie. Dat blijkt ook uit het 
volgende. 
In de praktijk blijken weinig (innovatief kennelijk sterke) 
bedrijven zeer veel patenten voort te brengen. In de 
Verenigde Staten heeft 6% van de patenten bezittende 
organisaties niet minder dan 3/4 van aile patenten in 
handen! Kennelijk geldt hier dat het bezit aan octrooien 
exponentieel groen. Niets heeft in octrooiland zoveel 
succes als het succes. 
Fig. 2 is haast indrukwekkend illustratief. 
Bosworth (1981) heeft voor de Verenigde Staten een 
econometrisch onderzoek ingesteld naar de patentering 
van Amerikaanse uitvindingen in het buitenland. Hij 
kwam tot de conclusie dat de belangrijkste bepalende 
variabele de omvang van de operaties van 
multinationale ondernemingen is. Wie innovatie 
belangrijk vindt zal dus erg voorzichtig moeten zijn om 
multinationale ondernemingen het leven zuur te maken. 
Men zou dan wei eens de kip met de gouden eieren 
der innovatie kunnen slachten. 

4. De rol van het patent in het innovatieproces 

'Patenten voegen de olie van het eigenbelang bij de 
vlam van het genie' zei Uncoln. 
Wanneer we als technologische innovaties 
beschouwen die veranderingen die gepatenteerd zijn of 
patenteerbaar zijn, dan zou je in de geest van Uncoln 
kunnen zeggen dat door patentering een monopolie 
gecreeerd wordt. Daarmee zou de causale relatie 
worden omgedraaid: niet de marktvorm is belangrijk 
voor de innovatie, zoals we zoaven stelden, maar de 
innovatie bepaalt de marktvorm. De vraag die zich dus 
opdringt is of het patent op zich zeit monopoliserend 
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Fig. 2. De ongelijke verdeling van het bezit aan 
octrooien* 
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werkt. Een antwoord Op deze vraag kan op 
verschillende manieren gegeven worden. Allereerst kan 
de vraag gesteld worden of de mogelijkheid om 
patenten te verwerven van invloed is op de uitgaven 
aan R en D. Volgens een onderzoek van Taylor en 
Silberston (1973) is dat maar in zeer beperkte mate het 
geval. In antwoord op een enquete onder 26 bedrijven 
bleek 75% van de respondenten die invloed geringer 
dan 5% te schatten! Met andere woorden: dat wijst 
erop dat de behoefte om via het patent te 
monopoliseren zwak moet zijn. Een tweede manier om 
te zien of het patent monopolise rend werkt is om te 
kijken naar de prijsontwikkeling. Ook dat hebben Taylor 
en Silberston gedaan. Het bleek dat prijzen zelden 
daalden na afloop van het patent. Ais er sprake was 
van een prijsdaling dan was dat v66r de afloop van het 
patent, kennelijk onder invloed van imiterende 
concurrenten. Dat wijst er ook weer op dat de gegeven 
analyse nog niet zo gek is. Zij is bovendien in 
overeenstemming met Kauper (1973) die vond dat de 
patentbescherming in 70% van de gevallen op 
succesvolle manier kon worden omzeildl Overigens 
kent ieder uit eigen ervaring de voorbeelden van (soms 
zeer snel) dalende prijzen van nieuwe producten. Het 
is een bonte uitstalling: zakrekenmachientjes, 
kwarts-horloges, magische kubussen, kleuren-tv's, 
micro-computers, etc. Wanneer we nu het hele toneel 
overzien zou je geneigd zijn om te concluderen dat 
industriale innovaties dan weliswaar niet voor 100% 
een publiek goed zijn, zoals bijvoorbeeld 
wetenschappelijke kennis, maar dat ze het bijna zijn 
omdat de 'private' voordelen van een innovatie vrij snel 

• De curvegeeft de spreiding aan van het bezit van 
het aantal octrooien over het aantal organisaties 
(Verenigde Staten 1969-1977), indien iedere 
organisatie evenveel octrooien zou bezitten zou de 
curve een rechte OQ zijn. Hoe steiler de curve hoe 
ongelijker het bezit. 
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weglekken ten voordele van vele onzichtbare 
consumenten, all over the world. 'Exteme effecten' 
noemen economen dat. We komen op dit thema terug 
in de laatste paragraaf. 

5. Moet de overheid de innovatie bevorderen? 

Het feit dat innovatie-voordelen als exteme effecten 
weglekken is een argument voor overheidssteun aan 
particuliere bedrijven. Is subsidiering echter wei 
succesvol? In een rapport voor de National Science 
Foundation geven Gellman Research Associates het 
resultaat van een onderzoek riaar de invloed van 
overheidssubsidies. Zij komen tot een overzicht als in 
tabel3. 

Tabel3. Overheidssubsidies en innovaties 

Innovaties winstgevend mislukt 
~--------~-

Verenigde Staten 
zonder regeringssteun 60% 21% 
met regeringssteun 74% 16% 
Groot-Brittannie 
zonder regeringssteun 77% 0% 
met regeringssteun 96% 0% 
West-Duits/and 
zonder regeringssteun 50% 0% 
met regeringssteun 64% 17% 
Japan 
zander regeringssteun 50% 0% 
met regeringssteun 63% 22% 
Frankrijk 
zonder regeringssteun 50% 0% 
met regeringssteun 63% 21% 

--_.--... 
~----~-.. --.~ 

Het valt op dat regeringssteun aan innovaties enerzijds 
wei tot relatief maer gevallen van winstgevendheid 
leidt, maar dat anderzijds het aantal falers ook groter 
is. Voorzichtigheid lijkt dan ook geboden. Wei 
ondersteunen deze onderzoeksresultaten de stelling 
dat voor de overheid een positieve rol in het 
innovatie-gebeuren kan zijn weggelegd. Het resultaat is 
in overeenstemming met een eerder onderzoek van 
Friedman. 
Nu ligt de vraag voor de hand of overheidshulp in feite 
niet in de plaats komt van de bedrijfsfinanciering zodat 
de resultaten maar schijn zijn. In een uitgebreid 
econometrisch onderzoek heeft Kay (1979) o.a. 
geprobeerd te traceren of er bij overheidssteun dit 
500rt substitutie-effecten optreden. Hij kwam tot de 
conclusie dat daarvoor geen aanwijzingen zijn. Zo 
bezien levert het onderzoek argumenten tegen een 
liberale laissez-faire, laissez-passer politiek. Het wijst 
uit dat de overheid een gunstige invloed kan 
uitoefenen. Men moet daarbij ook bedenken dat veel 
innovaties in mammoetbedrijven plaatsvinden. In de 
Verenigde Staten zijn zowel absoluut als relatief bezien 
veel mammoetbedrijven. Een land als Nederland dat in 
dit opzicht niet slecht maar tach minder bedeeld is, kan 
bestaande tekorten compenseren door een actief 
overheidsbeleid. 



6. Nederland innovatie-Iand? (een toetsing aan vijf 
maatstaven) 

Het is bijna een conventionele wijsheid geworden dat 
Nederland geen innovatie-Iand is. Wij zijn handelaren 
zegt men dan en tegenwoordig wordt er nog wei aan 
toegevoagd dat de fut er uit is. Hier zou een Jan 
Salie-geest heersen. We zullen aan de hand van een 
vijftal maatstaven bekijken wat daarvan waar is. 
(a) Een eerste maatstaf voor ons innovatief vermogen 
is het aantal in grote industrielanden verworven 
octrooien. Om daarbij zoveel mogelijk de omvang van 
de industrie uit te schakelen kan bijvoorbeeld gekeken 
worden naar het aantal octrooien per werkende in de 
industrie. Het staatje in tabel 4 geeft een interessant 
beeld. 

Opvallend is dat Zwitserland in aile gevallen in de top 2 
scoort terwij~ Nederland met Duitsland en Zweden in de 
top 4 zit. 
Dat ons land dus innovatief erg zwak zou zijn zoals 
nogal eens wordt gesteld - lijkt niet juist. In tagendeel: 
uit de tabel moet je wei de eonclusie trekken dat 
Nederland innovatief sterk is. 
(b) Een tweede maatstaf is het aantal verworven 
patenten per werkende in de industriale R en D sector. 
Dat lijkt exacter maar de gagevens hiervoor zijn nogal 
grof. Toch wagen we het er maar op en het 

Tabel4. Recordhouders bij octrooiverwerving* 

Aantal toegekende patenten (in 4 grote 
industrielanden) per werkende in de industrie. Het land 
met het hoogste aantal toegekende patenten = 100. 

octrooien Verenigde Groot-
verworven Staten Brittannie 

interessante is dat het beeld niet zo erg veel wijzigt 
voor wat betreft de topscore van de zoaven hoogst 
geklassificeerde landen. Figuur 3 geeft een beeld. 

Fig. 3. Aantal, per werkende in de industriele R en D 
sector, verworven patenten in de Verenigde Staten 
door: Zwitserland (= 100), Zweden, Oostenrijk, 
Duits/and, Frankrijk en Japan (1974-1976) 
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(3) = Oostenrijk 
(4) = Duitsland 
(5) = Nederland 

45 

3 

(617) = Frankrijk en Japan 

Duitsland 

41 

31 
25 

4 5 617 

Frankrijk 

in score rang- score rang- score rang- score rang-
orde 

uit- in 
vinding in score 

Zwitserland 100 1 100 
Zweden 73 2 51 
Duitsland 45 3/4 40 

Nederland 45 3/4 43 

Japan 31 5 -
Frankrijk 30 6/7 26 
Verenigde Staten - - 28 
Oostenrjjk - 21 
Groot-Brittannie - - -

* Patenten toegekend op grond van uitvindingen 
gedaan in de landen waar de oetmoien werden 
verleend (Verenigde Staten, Groot-Brittannie, Duitsland 
en Frankrijk) zijn niet opgenomen in deze tabel, omdat 
de ingezetenen van die landen een 'natuurlijke' 

orde orde orde 
in in in 
score score score 

1 
2 
4 

3 

6 
5 
7 
-

30 2 100 1 
10 4 54 4 

- 40 3 

16 3 55 2 

5 6 -

5 5 - -
4 7 18 6 

100 1 33 5 
- 16 7 

voorsprong hebben op buitenlanders. Bij de landen die 
in de Verenigde Staten patenten verwierven is ook 
Canada weggelaten (het heeft in dat land de 5e 
plaats). 
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Hoewel de Zwitsers kennelijk baas boven baas zijn (en 
blijven) en de prestatie-verschillen vrij groot zijn, laat 
Nederland toch veel grote en kleine industrielanden 
achter zich. 
(c) Een derde manier om naar de prestaties op het 
gebied van de octrooiering te kijken is om te zien hoe 
zich de Nederlandse prestaties in de loop der tijd 
hebben ontwikkeld. De Verenigde Staten zijn dan het 
meest instructief als voorbeeld van patenten-verlenend 
land. Het is immers de moeilijkste markt om in door te 
dringen. Niet aileen is de concurrentie er zeer fel, maar 
het land staat bekend als innovatie-Iand bij uitstek. Fig. 
4 geeft voor een aantal kleinere West-Europese 
industrielanden bijna een eeuw patentontwikkeling in 
een oogopslag. 
Deze grafiek laat zien dat Zwitsers en Zweden (met 
minder inwoners dan Nederland) van oudsher nummer 
een zijn geweest op het gebied van octrooiverwerving. 
Nederland kwam vooral op in'de dertiger jaren, maar 
verloor na de tweede wereldoorlog toch weer relatief 

vrij veel terrein aan Zweden en Zwitserland. 
Daar staat tegenover dat wanneer we weer de 
Nederlandse prestaties met aile andere industrielanden 
samen verge!ijken (zonder Japan want dat is een geval 
apart) we beslist niet hoeven te klagen zoals uit tabel 5 
blijkt. 

Tabe/5 Nederlands aandeel in in de Verenigde Staten 
gepatenteerde uitvindingen van Westerse origine 

1895 1905 1930 1935 1960 1965 1970 
0,4% 0,7% 2,1% 3.9% 5,8% 4,7% 5,7% 

De groei wordt oak verklaard door de - ook 
verhoudingsgewijs - grote toeneming van het 
internationale economisch verkeer. 
(d) Een vierde maatstaf ligt in een meting van onze 
relatief sterke en zwakke punten. Ook nu Jigt weer een 
vergeJijking met de Verenigde Staten voor de hand (zie 
tabeI6). 

Fig. 4. Bijna 100 jaar octrooiverlenlng (1885-1975) in de Verenigde Staten. (verleende aetroaien aan Zwitserland, 
Zweden, Nederland, Belgle en Denemarken.) 
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Tabe/6. Zwakke en sterke punten bij Nederlandse octrooiverwerving in de Verenigde Staten. 

land samenstelling naar op Nederlandse 
Industriele herkomst (in %) uitvindingen in de V.S. 
van de verleende octrooien verleende octrooien, 
in de Verenigde Staten eveneens naar Ind. 

herkomst 
industriele 
bedrijfstak 

Verenigde Staten Nederland 

voedingsmiddelen 1,3 2,3 
rubber 1,9 3,6 
chemie 11,3 16,0 
electr. mach. en app. 19,6 28,7 
niet electr. mach. en 
app. 30 24,7 
metaalprod. 12,2 8,1 
transportm. 7,1 3,1 
textiel 1,1 0,7 
stenen, aardew. etc. 2,5 2,1 
rest 13,3 10,6 

Fig. 5. Uitgaven per R en 0 werker en aantal patenten per 1000 R en 0 werkers 
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(e) Voor een vijfde maatstaf moeten we ons blikveld 
verder verengen. Dan moeten we met de microscoop 
naar de Nederlandse prestaties kijken. Het is de 
uiterste verfijning die we bij een analyse als deze 
kunnen toepassen. We moeten ons dan met het neusje 
van de zalm op octrooigebied bezighouden. Daartoe 
kijken we aileen naar de terreinen met de meest 
verfijnde nomenclatuur waar de snelste groei van 
toegekende octrooien plaatsvindt. (De gegevens 
dwingen ons om daarbij de periode 1967-1973 te 
nemen.) Ais we nu de 25 snelst groeiende 
octrooigebieden nemen, blijkt ~ns land wederom goed 
uit de bus te komen. Ons aandeel in het totaal aan 
verworven octrooien in dit super-dynamische gebied, 
blijkt vrij veel hoger dan ons gewone aandeel in het 
totaal aan patenten. We blijken het in dit opzicht naar 
verhouding zelfs beter te doen dan de Duitsers en de 
Zweden. Aileen de Zwitsers blijken ook hier weer niet 
te evenaren. 

In elk geval: hoe we de cijfers ook combineren steeds 
komt er uit naar voren dat Nederland een goed 
innovatie-Iand is (natuurlijk in termen van de gebruikte 
criteria). 
Het antwoord op de vraag: welke factoren bepalen het 
innovatief vermogen van een land is moeilijk en tot op 
zekere hoogte speculatief, al geven de voorafgaande 
paragrafen enige aanknopingspunten. 
V~~r we daarop terugkomen moeten we de aandacht 
vestigen op de investeringen per researchwerker en de 
samenhang met het aantal verworven patenten. 
Fig. 5 geeft een beeld. Er is kennelijk samenhang 
tussen de uitgaven per researchwerker en het aantal 
per researchwerker verworven patenten. 

De cijfers zijn grof, maar ze suggereren een verband 
tussen de uitgaven per researchwerker en aantal 
verworven patenten (R2 = 0.64). Dit is in elk geval in 
overeenstemming met een onderzoek van MOiler 
(1966) voor de Verenigde Staten, die het verband 
naging tussen de bedragen aangewend voor R en D 
en het aantal verworven patenten in een aantal 
bedrijfstakken. 

Er is ook een andere invalshoek om de hoge scores te 
verklaren. Zwitserland en Nederland zijn landen met 
belangrijke multinationals. Als we bijvoorbeeld nog 
eens kijken naar tabel 6 dan blijkt dat de relatieve 
specialisatie van ons Ilmd op bepaalde octrooigebieden 
juist op die terreinen ligt waarop multinationals 
opereren. 

7. Innovatie en welvaart: een paradox 

Een land heeft aileen dan een zo groot mogelijk 
voordeel van een innovatie wanneer het de 
innovatie-voordelen in eigen zak kan steken en zo lang 
mogelijk weet te bewaren. 
Wie nu zou verwachten dat landen met hoge 
innovatie-scores ook een hoog groei-tempo hebben, 
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komt bedrogen uit. We stuiten op een heel vreemde 
paradox. Zwitserland, Zweden, de Verenigde Staten, 
Nederland en Duitsland zijn welvarende landen maar 
zij groeiden tot nu toe niet duidelijk sneller dan landen 
als Belgie, Noorwegen of Denemarken. Rusland 
behandelden we als 'quantite negligeable' op 
innovatie-gebied, maar het land heeft een hoge 
economische groei. Men moet dan ook oppassen om 
van het thema innovatie een heilige koe te maken. 
Enige relativeringen zijn op hun plaats. 
Wanneer we de slechte prestaties van onze 
8eneluxbroeders in de patentenrace zien en toch 
waarnemen dat zij qua economische groei niet zo 
slecht boerden, moet dat tot nadenken stemmen. 
Enkele punten om de relativiteit der innovatieve 
vermogens te overdenken zijn de volgende: 
(a) Met een team van 5 onderzoekers onderzocht 
Mansfield (1971) systematisch een aantal innovaties. In 
aile gevallen was er sprake van weglekken van het 
voordeel aan de afnemers. Minstens de helft van het 
kostenvoordeel komt aan de afnemers, dus ook 
buitenlandse, ten goede. We zagen ook bij de 
bespreking van het patent al de relatieve betekenis van 
deze bescherming. (Hier kan overigens ook gewezen 
worden op het feit dat innovatieve voordelen ook vaak 
in loonsverhogingen verdwijnen.) 
(b) Voorzover dit niet het geval is kan de 'know-how' 
van innovaties vaak verkocht worden. Het is dus de 
vraag hoeveel er op licenties wordt 'verdiend' boven de 
innovatie-kosten want dat is dan een 
innovatie-voordeel. 
Taylor en Silberston (1973) hebben een uitvoerig 
onderzoek ingesteld naar omvang van de 
licentie-premie in verhouding tot de kosten in de 
chemische industrie, de metaalindustrje en de 
electro-technische industrie. Voor aile industrieen 
samen bleken de licentie-opbrengsten zelfs 7% 
beneden de innovatie-kosten te liggen. Nu zijn dit 
natuurlijk grove berekeningen, maar de orde van 
grootte geeft njet aan dat er over de hele linie grote 
monopoliewinsten worden gemaakt. 
(c) Ook wanneer men de betalingsbalansen van sterk 
innovatieve landen uitpluist, blijken de posten 
waaronder de licentie-opbrengsten verscholen zitten op 
zich zelf al zo gering, dat ook dat wijst op de beperkte 
prjvaat-economische (wei te onderscheiden van de 
algemeen-economische) betekenis van de innovatie. 
(d) Er zijn aanwijzingen dat nabootsingsprocessen zich 
steeds sneller voltrekken. Dat komt niet aileen doordat 
de internationale contacten steeds dichter worden en 
een aantal jonge industrielanden in het Midden-Oosten 
zich in razend tempo ontwikkelen maar ook doordat de 
internationale netwerken van multinationale 
ondernemingen steeds uitgebreider worden. Het gevolg 
is dan ook dat steeds sneller nieuwe producten elders 
gemaakt worden zoals uit tabel 7 blijkt. Daarin wordt 
een beeld gegeven van de verspreiding van de 
productie van 954 in de Verenigde Staten door 
multinationals gei'ntroduceerde nieuwe producten naar 
in het buitenland gevestigde dochterondernemingen. 



Fig. 6. De samenhang tussen investeringen per hoofd (stippel/ijn en: kapitaa/: boven arbeid onder) en 
productie per hoofd (dikke /ijn) 1880-1977 in vijf industrielanden. 
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Tabel7. Snelheid van verplaatsing van de productie 
naar elders van producten die voor het eerst in de 
Verenigde Staten werden gemaakt. 

Periode van introductie 
in de Verenigde Staten 

1945 
1946-1950 
1951-1955 
1956-1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1975 

Aantal goederen elders geprodu
ceerd binnen 1-3 jaar na intro
ductie (in % van totaal aantal 
'nieuwe' goederen) in de VS 

19,6 
18,2 
17,7 
22,1 
39,4 
45,5 
51,6 

De verschillen in de productie per man tussen 
innovatieve frontlijnstaten en wat daar vlak achter voigt 
zijn vaak gering. Wie snel imiteert en in het tweede 
echelon zit kan kennelijk nog heel wat presteren 
zonder de risico's van de pionier te lopen. De Russen 
zeggen dan ook: 'know-how' kopen we. Wie 
'know-how' koopt heeft vooral kapitaal nodig om de 
'know-how' te investeren. Hoe belangrijk 
kapitaalvorming voor de produktiviteit is, blijkt wei uit 
fig. 6, ontleend aan Maddison (1979). 

De grafieken ondersteunen de stelling dat een land 
kennelijk niet erg innovatief hoeft te zijn om zich toch 
technisch te kunnen ontwikkelen. We noemden 
Rusland en andere landen als voorbeelden. Engeland 
is het tegenovergestelde voorbeeld. Terwlijk het redelijk 
innovatief is, spreekt men desondanks wei van de 
nieuwe Balkan van Europa. Het blijkt echter dat de 
omvang van de investeringen in dit land 
verhoudingsgewijs gering is geweest. 
Hiermee zijn we langs een heel andere weg tot een 
zelfde conclusie gekomen als die we tussentijds al 
trokken. Innovaties zijn niet direct een publiek goed. De 
voordelen lekken weg of verspreiden zich kennelijk vrij 
snel. Het lijkt vooral zaak om in de kopgroep te blijven 
zonder dat men daarvoor per sa gangmaker moet zijn. 
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Technische innovatie als object van sociologie en geschiedenis 
Prof.dr. B.C. van Houten 
Vakgroep Sociologie 

1. In/eiding 

'Het simpelste voorwerp op mijn schrijftafel: een 
ballpoint, een vulpen, een plastic flesje met 
sneldrogende synthetische lijm, heeft een verleden van 
duizenden jaren techniek. Het is het ongeluk van de 
meeste historic; en beoefenaren van 
geesteswetenschappen, dat zij daar zo weinig gevoelig 
voor zijn. Techniek is niet in staat hun eerbied, of zelfs 
maar hun romantische geestdrift op te wekken. Oit is 
niet erg. Erger is dat zij voor hun blindheid gestraft 
worden met de vergeefsheid van hun 
cultuurfilosofische mijmeringen.' 
Oit is een citaat uit een voor historici en filosofen niet al 
te vleiende voordracht van Willem Frederik Hermans 
('Kan de tijd tekens geven?', opgenomen in de bundel 
Van Wittgenstein tot Weinreb). Hoewel Hermans lang 
niet altijd gelijk heeft, kan ik hem in dit geval geen 
ongelijk gevS'll. 'In de geschiedschrijving is lang en 
overwegend de aandacht gevallen op het politieke 
aspect der geschiedenis, en de staatslieden en 
wetgevers golden als de grote richtingaanwijzers der 
menselijke ontwikkeling. Maar de bescheiden 
instrumentenmaker James Watt, die de eerste 
algemeen bruikbare stoommachine maakte, heeft het 
aangezicht der aarde ingrijpender veranderd dan 
Alexander de Grote, Julius Caesar, Ozjenghis Khan of 
Napoleon! Dit inzieht van Jan Romein wordt gelukkig 
ook in Nederland door steeds meer historici gedeeld, 
getuige recente publikaties als 'Geschiedenis van de 
techniek' (Van E.J. Fischer) en 'Het technisch labyrint. 
Een maatschappijgeschiedenis van drie industriele 
revoluties' (onder redactie van M. Pieterson). 
De belangstelling voor de geschiedenis van de 
techniek ontstond rond de eeuwwisseling in kringen 
van ingenieurs die naar maatschappelijke erkenning 
streefden. Geheel in de trant van de toenmalige 
geschiedschrijving, die meer op het bijzondere dan op 
het algemene was gericht, werd vooral onderzoek 
gedaan naar afzonderlijke uitvindingen en uitvinders. 
Hoewel ingenieurs als Conrad Matschosz dit 
onderzoek rechtvaardigden als bijdrage tot een 
'grootse geschiedenis van de menselijke cultuur', 
diende het in feite vooral de versterking van het gevoel 
van eigenwaarde bij de eigen beroepsgroep. 
Maatschappelijke vooruitgang werd gelijk gesteld met 
technische vooruitgang en deze' was het werk van 
ingenieurs. Pas in de tweede helft van deze eeuw is de 
geschiedenis van de techniek erin geslaagd zich een 
plaats te veroveren in de hof der historie. Oe aandacht 
van de professionele techniekhistorici is niet langer 
gericht op de heroi"sche bijdragen van afzonderlijke 
uitvinders, maar op de maatschappelijke context, 
waarin de techniek zich ontwikkelt. Vooral in de 
Verenigde Staten worden door de 
techniekgeschiedenis probleemstellingen ontleend aan 
de systematische maatschappijwetenschappen. Oit 
onderzoek van de techniek als maatschappelijk 
verschijnsel richt zich op thema's als techniek en 
maatschappelijke verandering, techniek en 

economische groei, typen van technische innovatie en 
de maatschappelijke voorwaarden en gevolgen 
daarvan. 
In een opzicht bleef deze sociale teehniekgeschiedenis 
nog een tijdlang trouw aan de technische geschiedenis 
van de techniek. Ze dee Ide daarmee namelijk de 
opvatting, dat de techniek de drijvende kracht achter 
de maatschappelijke vooruitgang is. Deze opvatting is 
ironisch genoeg het bondigst verwoord door Karl Marx 
in de uitspraak: 'die Handmiihle ergibt eine 
Gesellschaft mit Feudalherren, die Oamptmaschine 
eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten.' Deze 
stelling is niet aileen aanvechtbaar, maar bovendien is 
het voorbeeld onjuist. Zoals Marc Bloch heeft 
aangetoond, lieten de feodale heren de handmolens 
juist vernietigen en vervangen door een centrale 
watermolen in elke plaats, zodat ze de schatplichtige 
boeren beter konden controleren. Oat verklaart ook, 
waarom molenaars, als handlangers van de 
machthebbers, eeuwenlang in laag aanzien gestaan 
hebben. 
In de sociale wetenschappen vond dit technologisch 
determinisme reeds in 1922 zijn klassieke formulering 
in het werk van W.F. Ogburn. Volgens hem is de 
techniek de oorzaak van veranderingen, waaraan de 
maatschappij zich dient aan te passen. De problemen 
die daarbij ontstaan, zijn een gevolg van het feit dat 
het maatschappelijk aanpassingsproees zich niet snal 
genoeg voltrekt en er daardoor een cultural lag 
ontslaat. Slechts weinigen hebben deze stelling 
omgekeerd en gevraagd naar de maatschappelijke 
voorwaarden van technische ontwikkelingen. Pas 
recentelijk wordt er gewezen op het bestaan van een 
technics/lag, d.w.z. een achterblijven van de 
technische mogelijkheden bij de maatschappelijke 
behoeften. 
Het technologisch determinisme bereikte zijn 
hoogtepunt in de diseussie over de technocratie die in 
de jarelJ zestig werd gevoerd. Vooral onder de indruk 
van de invloed die technocraten onder Kennedy en De 
Gaulle hebben gehad, hebben velen de kansen van de 
technocratie toen een tijdlang overschat. Intussen is 
het tij echter gekeerd. In de Verenigde Staten 
verdwenen McNamara c.s. van het politieke toneel en 
in Frankrijk betekenden de gebeurtenissen van mei '68 

die de technocraten niet hadden (kunnen) voorzien 
een domper op de technocratische verwachtingen. 

Oe twijfel aan de autonomie van de technische 
ontwikkeling is alom toegenomen (nog niet bij iedereen 
overigens, getuige de talrijke beschouwingen over de 
maatschappelijke gevolgen van de chip). Het wordt 
steeds duidelijker dat de onmacht, die in de 
beschouwingen over de technocratie anthropologisch 
werd geduid als menselijke onmacht tegenover de 
techniek als zodanig, geen machteloosheid zonder 
meer is, maar maehteloosheid tegenover degenen die 
beslissen over aard en richting van de technische 
ontwikkeling. Techniek blijft tenslotte mensenwerk, 
waaraan vee I fouten kleven en waaruit veel onheil kan 
voortkomen. Oit beset heeft ertoe gelaid dat hat galoot 
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in de technische vooruitgang is gaan tanen en dat de 
kritiek op de techniek toeneemt. 
Tegen deze achtergrond moet de recente hausse op 
het gebied van het innovatie-onderzoek worden gazien. 
Ze is vooral veroorzaakt door de plotselinge 
belangstelling van de zijde van regeringen, die 
innovatie zien als remedie v~~r een stagnerende 
economie. Voor het voeren van een innovatiebeleid 
zoeken ze steun bij het innovatie-onderzoek. Dit 
onderzoek dient enerzijds inzicht te verschaffen in de 
wijze waarop nieuwe producten en productieprocessen 
zich ontwikkelen en anderzijds een analyse en 
beoordeling te geven van de effecten van het 
innovatiebeleid. Achter beide verwachtingen gaat het 
inzicht schuil, d?t de technische vooruitgang een 
proces is dat niet zo automatisch verloopt als lange tijd 
zonder meer werd aangenomen. 

Voorwaarde voor de beantwoording aan be'ide 
verwachtingen van het innovatie-onderzoek is njet 
aileen een gedetailieerde kennis van het 
innovatieproces, maar vooral ook een verklaring van dit 
proces door een theorie die hat mogelijk maakt om 
voorspellingen te doen. Het innovatie-onderzoek ziet 
zich daarmee geplaatst voor een drievoudige taak, 1e 
weten beschrijving, verklaring en voorspelling van het 
innovatieproces. Vooralsnog kan het deze taak niet 
vervullen. Weliswaar is er intussen reeds een 
aanzienlijke hoeveelheid onderzoek verricht, maar de 
onderzoeksresultaten zijn te fragmentarisch om een 
beeld te geven van het innovatieproces als geheel. 
'Our knowledge is balkanized,' aldus Richard Nelson, 
een van de toonaangevende Amerikaanse 
onderzoekers op dit gebied. We zijn derhalve nog 
steeds 'in search of a useful theory of innovation'. 
Zolang een dergelijke theorie ontbreekt, blijven 
uitspraken over toekomstige technische ontwikkelingen 
echter noodgedwongen speculatief. 
Intussen hebben er zich ingrijpende wijzigingen 
voorgedaan in de economische, maatschappelijke en 
politieke context van het innovatie-onderzoek, 
waardoor dat voor een geheel nieuwe uitdaging ward 
gasteld. Oat is een gavolg van de verander(en)da 
instelling van het grate publiek ten aanzien van de 
technische ontwikkeling. Lange tijd werd aangenomen 
dat alles wat nieuw is ook goed is en dus ingevoerd 
moet worden. Dit wordt echter steeds mear in twijfel 
getrokken an dat heeft ertoe geleid dat naast het 
instrumentele aspect van het innovatieprobleem -
technische vernieuwing als factor van de economische 
groei - ook hel normalieve aspect binnen het 
gezichtsveld is gekomen. Dit heeft geleid tot een 
nieuwe vraagsteUing: Wat zijn de gevolgen van 
technische vernieuwingen behalve voor de direct 
betrokkenen - voor de maatschappij als geheel? Deze 
behoefte aan een maatschappeiijke kosten- en 
batenanalyse van de gevolgen van innovaties leidt tot 
onderzoek naar de relaties tussen economische 
processen en maatschappelijke waardensystemen. 
Daarmee betreden de sociologen het terrein van het 
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innovatie-onderzoek, dat een tijdlang werd beheerst 
door economen. 

2. Technische en andere innovaties 

Hoewel in het voorgaande werd gesproken over 
innovatie zonder meer, ging het in feite over technische 
innovatie. Lang niet aUe innovaties zijn echter 
technisch. Er zijn bijvoorbeeld sociale innovaties d.w.z. 
'new methods of inducing human beings to compete 
and cooperate in the social process' (Kuznets). 
Techniek komt daar doorgaans niet aan te pas. Dat 
geldt ook voor economische innovaties, zoals de 
invoering van het dubbel boekhouden en marketing 
innovaties, zoals de supermarkt en het kopen op 
afbetaling. Ook op het gebied van de politiek. de 
organisatie, het onderwijs en uiteraard de wetenschap 
doen zich voortdurend innovaties voor. AI deze soorten 
innovaties moeten worden onderscheiden van de 
technische innovaties. Oat betekent ovarigens niet. dat 
ze los van elkaar staan. Technische innovaties 
berusten op innovaties in de wetenschap en verlangen 
op hun beurt een vernieuwingsgezind management, 
dat in staat is organisatorische innovaties en 
marktinnovaties in te voeren. 
De sociologie en haar onderdelen onderzoeken sinds 
jaar en dag innovaties op die deelgebieden van de 
maatschappij en dat zijn in principe aile waar 
veranderingsprocessen manifest worden. De publieke 
belangstelling voor innovatie mag nieuw zijn. het 
verschijnsel zeit is dat allerminst. Het belang van 
innovaties voor sociale verandering is door sociologen 
reeds vroeg onderkend. Verandering, aldus Gabriel 
Tarde in zijn boek 'Les lois de /'imitation' (1890), wordt 
veroorzaakt door het proces van innovatie en imitatie. 
Deze opvatting is naderhand overgenomen door de 
econoom Joseph Schumpeter, die haar tot de 
hoeksteen maakte van zijn Theorie der wirtschaftfichen 
Entwicklung' (1912). Geheel in de trant van Tarde 
definieert hij daarin innovatie als de 'Durchsetzung 
neuer Kombinationen (von Ressourcen),. Het is de taak 
van de ondernemers, aid us Schumpeter, om de 
productie geleidelijk of revolutionair te veranderen door 
de toepassing van nieuwe uitvindingen, of door nieuwe 
waren op een oude wijze, of oude waren op een 
nieuwe wijze te produceren. of door nieuwe 
grondstoffen te gebruikan, Of nieuwe afzetmarkten ta 
zoeken, of door reorganisatie van de badrijfstak. De 
maatschappelijk meest kenmerkende functie van de 
ondernemer bestaat met andere woorden uit een 
productieve vernietiging, dat wi! zeggen een bereidheid 
om het zelfgebouwde te ondergraven door het 
voortdurend inslaan van nieuwe wegen. De 
ondernemers varanderen daardoor niet aileen het 
productieproces, maar ook de maatschappij. De 
ondernemersgewijze productie heeft geleid tot da 
vernietiging van de institutionele kaders van de 
voor-industriele maatschappij, te weten het landgoed, 
het dorp en de gilde. Politiek betekende dit de 
vervanging van een maatschappelijke orde door een 



die meer met zijn rationalistische denkwijze en zi;n 
belangen strookte. 
De opvatting dat de ondernemers een revolutionaire rol 
in het proces van maatschappelijke verandering 
spelen, deelt Schumpeter met Marx. In nog een ander 
opzicht stemt hij met deze overeen: ook hij is van 
mening dat de kapitalistische maatschappij aan zichzelf 
te gronde zal gaan. Schumpeters opvattingen over 
innovatie hebben op vakgenoten grate invloed 
uitgeoefend. De historische en sociologische dimensie 
van het verschijnsel is bij de meeste navolgers 
evenwel verloren gegaan. Het beg rip innovatie is bij 
hen verengd tot wat slechts een soort innovatie is, te 
weten de technisch(-economische) innovatie. Vergeten 
is bovendien, dat oak dit verschijnsel belangrijke 
sociale aspecten vertoont. Het zijn vooral die aspecten 
waarop hierna zal worden ingegaan. 

3. Techniscne innovatie en sociale verandering 

Technische innovaties leiden tot veranderingen in wat 
mensen maken, in de wijze waarop ze het maken en in 
de wijze waarop ze leven en werken. Peter Drucker 
ziet technische innovatie derhalve als een bewuste 
paging om door middel van techniek een verandering 
in de menselljke levenswijze aan te brengen. Hoewel 
hier terecht wordt gewezen op de ver(der)reikende 
gevolgen van technische innoveties, wordt tweeeriei 
over het hoofd gezien. In de eersie pleats worden de 
meeste innovaties niet ingevoerd met het oog op 
sociale veranderingen, maar op grond van veel 
alledaagsere motieven, zoals de winstoogmerken van 
onderoemers en de stokpaardjes van technici. In de 
tweede plaats hebben ze vaak veel meer en heel 
andere gevolgen dan de innovatoren zeit beoogden. 
De vele onvoorziene en zelfs ongewenste gevolgen 
van de toepassing van innovaties, hebben geleid tot 
het ontstaan van Technology Assessment, waann 
onderzocht wordt welke nevengevolgen bepaalde 
innovaties zullen hebben. 

4. Technische innovatie als verschijnsel en als proces 

Onder technische innovatie in engere zin verstaat men 
de invoering van een nieuw product of proces. Het 
begrip wordt echter ook vaak in een ruimere betekenis 
gebruikt, en wei ter aanduiding -van een proces dat uit 
een aantal fasen bestaat, waarvan de eigenlijke 
innovatie er slechts een is. Hoewel er een grote 
verscheidenheid van fasenindelingen bestaat -
varierend van twee tot twintig fasen - wordt doorgaans 
een drie-tasenmodel gahanteerd, dat wezenlijk 
overeenkomt met de oorspronkelijke indeling van 
Schumpeter. Deze drie fasen zijn: 

de inventie of uitvinding; 
- de innovatie; 
- de diffusie of Imitatie. 
In de eerste fase wordt aen uitvinding gedaan, dat wil 
zeggen ontstaat een idee, model of ontwerp voor een 
nieuw product of proces. Deze fase eindigt gewoonlijk 

met het bouwen van een proefmodel, het tekenen van 
een ontwerp of het aanvragen van ean patent. 
Sommige uitvindingen zijn het gevolg van 
ontdekkingen. Het verschil tussen uitvinding en 
ontdekking Mudt verband met dat tussen techniek en 
wetenschap. Een ontdekking is een waameming door 
de wetenschap van een bestaand verschijnser. Een 
uitvinding - door de techniek - is vaak een 
toegepaste ontdekking, waardoor (natuurlijke) 
verschijnselen worden samengevoegd tot een 
kunstmatig product. Techniek wordt daarom vaak door 
velen beschouwd als toegepaste wetenschap. Deze 
opvatting is echter aanvechtbaar. Nog steeds komen 
uitvindingen tot stand zonder voorafgaand 
wetenschappelijk onderzoek; in het verleden was dit 
zelfs regel. 
In de tweede fase vinden al die activiteiten plaats die 
uiteindelijk uitmaken of de uitvinding ook toepassing 
vindt. De uitvinding zelf heaft voor de technische 
ontwikkeling slechts geringe betekenis; doorslaggevend 
is de innovatie, dat wil zeggen de toepassing van de 
uitvinding. Slechts een gedeelte van aile uitvindingen 
vindt ook daadwerkelijk toepassing en van deze 
innovaties is wederom slechts een dee I succesvor. 
V~~r Schumpeter was de uitvinding een exogene 
factor, een technische moge/ijkheid die als het ware uit 
de lucht is komen vallen. Deze opvatting is echter op 
losse schroeven komen te staan door het toegenomen 
inzicht in de maatschappelijke en economische 
bepaaldheid van de techniek in het algemeen en van 
de uitvindingen in het bijzonder. 
Het onderscheid tussen de begrippen uitvinding en 
innovatie levert bij de verklaring van bepaalde 
technische ontwikkelingen grote moeilijkheden op. Zo 
is het begrip uitvinding moeilijk te hanteren bij de fiets, 
de auto, de radio en de televisie. Het is niet mogelijk 
om voor deze producten een enkele uitvinder aan te 
wijzen en het is al evenmin mogelijk om het tijdstip van 
de uitvinding vast te stellen. Genoemde producten 
bestaan namelijk uit geaccumuleerde vindingen van 
verschillende oorsprong. 
In de derde fase treedt het proces van spreiding en 
consolidatie op. Is de uitvinding door de Innovator 
eenmaal toegepast, dan zijn er navolgers nodig. 
Daarbij kan men onderscheid maken tussen vroege, 
vlotte en trage navolgers, alamede achterblijvers. De 
uitvinding vindt in deze fase toepassing op 
uiteenlopende gebieden of wordt gebruikt door een 
toenemend aantal consumenten. Tevens kan ze leiden 
tot het ontstaan van nieuwe industrieen en beroepen. 
Ook het omgekeerde is he/aas maar al te vaak het 
geval, nr. dat een innovatie de ondergang betekent van 
een industrie en het verdwijnen of uithollen van 
bestaande beroepen. 
De fasenindeling moet worden gezien als een 
heuristisch model, dat een hulpmiddel kan zijn bij 
concreet onderzoek. De begrenzing van de 
verschillende fasen blijft echter problematisch. De 
verschillende fasen houden in elk geval geen 
historische volgorde in. Bovendien staan ze in nauwe 
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wisselwerking. Het model mag daarom niet worden 
beschouwd als een varklaringsmodel, waarin de 
verschillende fasen een lineaire sequentie vormen. 

5. 'Technology push' en 'demand pull' 

Tot voor kort was de opvatting gangbaar, dat 
geslaagde innovaties vooral het gevolg ziin van 
doorbraken in het wetenschappelijk inzieht. Het was 
dus zaak voor het bedrijfsleven om wetenschappelijk 
onderzoek te verrichten en het was de taak van de 
overheid, die de economische groei wilde bevorderen, 
om dergelijk onderzoek te subsidieren. De laatste tijd 
wordt deze opvatting steeds meer in twijfel getrokken. 
Recent onderzo~k heeft aangetoond, dat slechts weinig 
innovaties het gevolg zijn van een 'technology push' 
door fundamenteel onderzoek. Veel meer innovalias 
bleken het resultaat te zijn van 'demand pull', dat wil 
zeggen van projecten ten behoeve van de oplossing 
van een probleem dat door een behoefte was 
ingegeven. 

Gesteld kan worden dat een technische mogelijkheid 
weliswaar een noodzakelijke voorwaarde is voor een 
succesvolle innovatie, maar dat de erkenning van een 
behoefte een voldoende voorwaarde is. Aan beide 
voorwaarden moet zijn voldaan, wil een innovatie kans 
van slagen hebben. Daarbij wordt de indruk gewekt, 
dat belangrijke innovaties vaker voortkomen uit 
technische mogelijkheden, terwijl kleinere 
vernieuwingen vooral een antwoord zijn op bepaalde 
behoeften. Behoeften spelen in elk geval een 
belangrijkere rol in het innovatieproces. Deze 
behoeften worden in ons economische systeem vooral 
bevredigd via het marktmechanisme. Onder invloed 
van veranderingen in het waardensysteem ondergaat 
het behoeftepatroon de laatste tijd echter wijzigingen, 
Daarbij wordt de vraag naar consumptiegoederen 
geringer en die naar collectieve of publieke goederen 
groter. Aan deze behoefte wordt nog maar op 
gebrekkige wijze tegemoet gekomen, omdat ze via een 
complex proces van besluitvorming moeten worden 
geformuleerd. 
Innovatie is overigens niet het enige antwoord op 
behoeften. Een ander antwoord, een 'non response' is 
ontkenning of onderdrukking van de behoefte. In het 
westen is het vanzelfsprekend (geworden) om 
behoeften op een materiele wijze te bevredigen. In veel 
traditionele culturen daarentegen worden behoeften 
gewoon genegeerd. Een mogelijke verklaring is, dat in 
dergelijke culturen de werkelijkheid als geestelijk wordt 
beschouwd en bijgevolg het be lang van verbetering 
van de materiele omstandigheden wordt ontkend. Maar 
zelfs als het antwoord op een behoefte innovatie luidt, 
hoeH deze innovatie nog niet teehnisch te zijn. 
Technische innovaties zijn immers maar een soort 
innovaties en er zijn talrijke andere soorten. Teveel 
wordt over het hoofd gezlen, dat die andere soorten 
innovaties een behoefte vaak beter bevredigen dan 
een technische vemieuwing. 
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6. Institutionalisering van het innovatieproces 

De 1ge-eeuwse cultus van het genie, heeft onze 
voorstelling over het ontstaan van uitvindingen en 
innovatles diepgaand belnvloed. Het begrip genie zelf 
is ontstaan tijdens de renaissance en werd toen graag 
misbruikt door schilders, beeldhouwers en architecten, 
die hun sociale status wilden opvijzelen ten koste van 
die van de ambachtslieden. Vooral in de 1ge eeuw 
kreeg het begrip genie grote invloed. Uitvindingen 
werden bij voorkeur toegeschreven aan geniale 
enkelingen. Wanneer een uitvinding eens duidelijk niet 
het werk van een genie was, dan berustte ze toch in 
elk geval op zoiets uitzonderlijks als het toeval of een 
plotselinge en onverklaarbare ingeving. Uiteraard was 
het in geen geval mogelijk om de technische 
ontwikkeling te sturen en te controleren. 
Niet aileen de uitvinding, maar ook de innovatie werd 
gezien als het werk van de geniale enkeling. Deze 
opvatting werd ook nog door Schumpeter gehuldigd. 
De bereidheid om nieuwe combinaties in te voeran, 
verlangt volgens hem karaktereigenschappen waarover 
slechts een enkeling, te weten de ondememer, 
beschikte. Deze werd niet aileen gekenmerkt door een 
hardnekkig streven naar winst, maar tevens door een 
uitgesproken ascetische levenshouding. 'De typische 
ondernemer vraagt zich niet af of elke inspanning die 
hij zich getroost wei voldoende bevrediging schenkt. 
Weinig bekommert hij zich om de hedonistische 
vruchten van zijn daden. Hij schept rusteloos, omdat hij 
niet anders kan, hij leeft niet om te genieten van het 
verworvene.' Schum peter vestigt hier de aandacht op 
een eigenschap die in het werk van de 5Ocioloog Max 
Weber - eveneens een aanhanger van de 'big man 
theory' - een belangrijke rol speel!. Weber verklaart 
het ontstaan van het kapitalisme uit een 
'Wirtschaftgesinnung', door hem de 'Geist des 
Kapitalismus' genoemd, die in de protestantse en in 
het bijzonder de calvinistische ethiek een gunstige 
voedingsbodem vond. De representant van de 
kapitalistische geest was de ondernemer. Aan zijn -
oorspronkelijk religieus gemotiveerd - streven naar 
succes en rationele berekening, heeft de maatschappij 
de talrijke innovaties op economisch gebied te danken. 
Weber is een van de weinigen die het innovatieproces 
met het omringende sociaal-culturele systeem in 
verband heeft trachten te brengen. 

Bezwaren legen deze 'heldenlheorieen' zijn reeds 
vroeg gerezen bi; de sociologen uit de school van 
Chicago. W.F. Ogburn en S.C. Gilfillan zien 
uitvindingen en innovaties niet als een psychologisch, 
maar als een sociaal verschijnsel. Ogburn definieert 
uitvindingen als nieuwe combinaties van bestaande 
elementen. Gegeven de verspreiding der technische 
kennis en de grote overeenkomst in technische kennis 
en de grote overeenkomst in technische problemen is 
het dan ook niet verrassend, dat verschillende 
uitvinders onafhankelijk van elkaar ongeveer gelijktijdig 
overeenkomstige oplossingen voor bepaalde 



problemen vinden. Ogburn somt in 'Social change' 
(1922) 148 van dergelijke multiple inventions op. Hij 
vindt in zijn opvatting steun bij Gilfillan, die in 'The 
sociology of invention' (1935) als sen van de 38 'social 
principles of invention' de onvermijdelijkheid noemt. 
Van economische zijde werd de aanval op de 
individualistische innovatietheorieen geopend door J.K. 
Galbraith. In The new industrial state' (1967) rekende 
deze af met de opvatting dat de bereidheid tot 
innoveren uitzonderlijke eigenschappen en 
vaardigheden vereiste. Volgens hem kan men de 
industriale maatschappij zien als een succesvolle 
paging om via organisatie een kunstmatige 
groepspersoonlijkheid te scheppen, die voor haar 
doeleinden superieur is aan natuurlijke personen en 
bovendien nog het voordeel van de onsterfelijkheid 
bezit. Galbraith spreekt in dit verband van een 
technostructure, die zich van de leiders van de 
onderneming tot bijna aan de arbeiders uitstrekt (en 
dus niet gebonden is aan een bepaalde laag in de 
organisatie-hierarchie). Hij acht dit systeem van 
specialisten zeer wei in staat bijdragen te leveren die 
de prestaties van de innoverende ondernemer 
evenaren en bovendien nog gepland kunnen worden. 
Ook Schumpeter heeft dat naderhand ingezien. Hij 
moest toegeven dat 'de vooruitgang ontpersoonlijkt en 
geautomatiseerd wordt' en dat ze 'in toenemende mate 
een zaak van ploegen geschoolde specialisten wordt, 
die opleveren hetgeen vereist wordt en die dat op 
voorspelbare wijze doen'. 
Als de methode van het uitvinden zelf een uitvinding is 
(Whitehead), ver/iest de uitvinding het karakter van 
uitzonderlijkheid en wordt het uitvinden een alledaagse 
bezigheid, die georganiseerd kan worden. Daarmee 
verandert ook de positie van de uitvinder en innovator. 
Hij is niet langer een 'marginal man', maar wordt 
steeds meer een 'organization man'. Ais technische 
vemieuwingen niet op toeval of uitzonderlijke 
eigenschappen berusten, is het mogelijk daarvoor 
organisatorische randvoorwaarden te scheppen. Oat 
betekent, dat innoveren doelgericht handelen wordt. 
Anders dan fundamenteel onderzoek, wordt innovatie 
niet om haar zelfs wil bedreven, maar per definitie met 
het oog op gestelde doelen. Innovatie heeft dus een 
instrumenteel karakter. Oat vooronderstelt, dat gestelde 
doelen met behulp van de daarvoor benodigde 
middelen kunnen worden bereikt. De vraag rijst, welke 
doeleinden moaten worden nagestreefd. Oat is het 
normatieve aspect van het innovatieprobleem. 

7. Technische innovatia en sociaal-culturele factoren 

Er zijn talrijke factoren van invloed op het 
innovatieproces. Van doorslaggevende betekenis zijn 
evenwel de sociale en culturele milieufactoren. Het 
organisch menselijk tekort verklaart weliswaar het 
ontstaan van het (voort)bestaan van een statische 
techniek, maar niet die van een dynamische techniek. 
Deze is namelijk niet natuurlijk, maar historisch 
bepaald. De opvatting, dat een voortdurend 

voortgestuwde en vervolmaakte techniek principieel 
wenselijk is, wordt ons niet door de natuur 
opgedrongen. Zo gauw het fysiek voortbestaan is 
verzekerd, resulteert de concrete doelstelling van het 
technisch handelen niet meer uit biofogische noodzaak, 
maar uit normatieve overwegingen in het kader van 
historisch bepaalde opvattingen. 
Deze culturele bepaaldheid van de techniek wordt 
duidelijk als men in een historische terugblik de 
uiteenlopende technische ontwikkelingen in de 
verschillende culturen onder ogen ziet. Er zijn 
maatschappijen (geweest) met zowel een geringe 
vindingrijkheid als een gering innovatie-vermogen. 
Andere maatschappijen, zoals het keizerlijke China, 
brachten wei veel uitvindingen, maar slechts weinig 
innovaties voort en kenden dan ook geen industriele 
revolutia. Daarentegen is Japan aen goed voorbeeld 
van een maatschappij die slechts geringe bijdragen 
leverde op het gebied van uitvindingen, maar 
des te meer op dat van innovaties. 
Aileen de Europese maatschappij heeft zowel veel 
uitvindingen als innovaties voortgebracht en dat niet 
eerst sinds de industriale revolutie. Reeds tijdens de 
vroege middeleeuwen begon een ontwikkeling waarbij 
technische innovaties elkaar in snel tempo opvolgden. 
Aanvankelijk hadden deze innovaties vooral betrekking 
op de landbouw. Met de invoering van de molen vond 
het innovatie-proces evenwel ook ingang op het gebied 
van de nijverheid. Veel Europese innovaties waren 
toepassingen van uitvindingen die elders waren 
gedaan: het waterrad was al in Rome bekend, de 
zware ijzeren ploeg, die leidde tot een agrarische 
revolutie, was van slavische oorsprong, de windmolen 
was een Tibetaanse uitvinding en het buskruit en het 
spinnewiel waren afkomstig uit China. Daaruit blijkt, dat 
Europa reeds vroeg open stond voor vreemde 
invloeden. Vanaf de 12e eeuw legde Europa echter 
tevens een grote eigen vindingrijkheid aan de dag. De 
Amerikaanse socioloog P.A. Sorokin geeft in zijn Social 
and Cultural Dynamics een overzicht van de 
belangrijkste uitvindingen vanaf die tijd. Voor de 12e 
eeuw noemt hij nog maar 12, voor de 13e: 53, de 149: 
65, de 15e: 127, de 16e: 429. Met andere woorden: 
vanaf de 12e eeuw zien we een sterke stijging van het 
aantal uitvindingen. Daze leidden tot een 
indrukwakkende reeks innovaties, zoals de bril, het 
mechanisch uurwerk, vuurwapens, nieuwe 
scheepstypen en nieuwe navigatietechnieken. 
Daarmae werd de grondslag voor de moderne wereld 
gelegd. 
Het vermogen van het middeleeuwse Europa om zel1 
uitvindingen te doen en uitvindingen van elders te 
adapteren, is volgens sommigen vooral een gevolg van 
de vele invallen die de Europeanen dwongen om 
veranderingen tot gewoonte te laten worden. Anderen 
brengen de technische superioriteit van het westen in 
verband met klimatologische factoren. De Europese 
techniek kwam tot ontwikkeling in een agrarische 
maatschappij, waarvoor de noodzaak bestond zich aan 
een streng klimaat aan te passen. Noodzaak verklaart 
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echter niets fotdat de nood wordt gevoeld en het is nog 
steeds niet duidelijk, waarom men in sommige 
maatschappijen wei reageert op noden, en in andere 
niet. De Europese houding tegenover de techniek werd 
uiteindelijk bepaald door culturele factoren en in het 
bijzonder door godsdienstige opvattingen. Terwijl in 
veel maatschappijen de godsdienst een rem is 
(geweest) op de technische ontwikkeling, heeft ze deze 
in het westen juist gestimuleerd. Door het christendom 
onderging de handarbeid een positieve waardering, 
werd de techniek als God welgevallig zien en werd de 
drang om het aardse lot van de mens te verlichten 
religieus gemotiveerd. Het christendom maakte ook 
een eind aan het animisme, dat de natuurkrachten 
begiftigd zag mef een bovennatuurlijke persoonlijkheid. 
Daardoor werd de weg vrijgemaakt voor een bewust 
inschakeling van deze krachten ten behoeve van de 
techniek. 
In het middeleeuwse Europa werd de techniek 
omgeven door een aureool van deugdzaamheid die in 
geen enkele cultuur ooit eerder is aangetroffen. Het 
nieuwe productiesysteem, gebaseerd op krachtbronnen 
en arbeidsbesparende machines, yond godsdienstige 
en zedelijke waardering. Ook het arbeidsethos, 
waardoor het kapitalisme werd gedragen, was reeds 
aanwezig. De 'protestantse' deugden, waaraan Max 
Weber dit ethos toeschreef, zijn reeds in de 
middeleeuwen ontstaan. Ze kunnen al evenmin aan 
€len bepaalde godsdienst als aan een bepaalde klasse, 
te weten de burgerij. worden toegerekend. Hetzelfde 
geldt voor de opvatting dat de techniek geen vloek, 
maar een zegen is. Ze is nie! typisch burgerlijk. maar 
kenmerkend voor aile groeperingen. Het geloof in de 
technische vooruitgang was een grondtrek van de 
westerse cultuur als zodanig. Dit geloof is de laatste 
tijd gaan tanen, vooral onder invloed van de talrijke 
onbedoelde en ongewenste gevolgen van technische 
innovaties. 

8. Innovation for what? 

In de meeste innovatie-onderzoekingen, die veelal in 
opdracht zijn uitgevoerd, wordt het doel van innovatie 
nauwelijks of in het geheel niet aan de orde gesteld. 
Innovatie als zodanig word! doorgaans positief 
beoordeeld. Bijdragen die het innovatie-proces 
bevorderen gelden als functioneel, bijdragen die dit 
proces vertragen of zelfs tegenhouden worden als 
disfunctioneel beschouwd. Een dergelijke indeling in 
functionele en disfunctionele bijdragen tot het 
innovatie-proces vooronderstelt, dat de invoering van 
innovaties maatschappelijk gewenst is en dat de keuze 
van innovaties het best getroffen kan worden door 
diegenen die er zeit het meest bij gebaat zijn. 
Ondernemers die om bedrijfseconomische redenen 
innoveren, worden geacht daarmee ook het algemeen 
belang het best te dienen. Dit beginsel van 
laissez-innover, zoals John McDermott het noemde, 
wordt echter steeds meer in twijfel getrokken. Dat heeft 
ertoe geleid, dat er naast een integratiemodel van het 
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innovatie-proces nu ook een conflictmodel is 
ontwikkeld. Het onderzoek van conflicterende 
innovatie-belangen richt zich vooral op: 
- maatschappelijke besluitvormingsstructuren bij 
innovatie-processen; 
- de verschillende doeleinden die met innovatie 
(kunnen) worden nagestreefd; 
- de verschillende innovatie-strategieen die in het 
kader van technische en maatschappelijke 
mogelijkheden worden ontwikkeld. 
Het beginsel van 'Iaissez-innover' heeft ertoe geleid, 
dat de techniek zich ongestoord kon ontwikkelen en 
dat er geen rekening hoefde te worden gehouden met 
de niet-economische gevolgen van technische 
innovaties. 
Sedert de jaren zestig zijn voor velen de sociale kosten 
van de technische ontwikkeling echter steeds zwaarder 
gaan wegen. De houding tegenover de techniek heeft 
zich gewijzigd en maatschappetijke doeleinden worden 
niet langer gezien als ondergeschikt aan de doeleinden 
van economische groei en technische vooruitgang. De 
kloot tussen de technische ontwikkeling en de 
middelen om die ontwikkeling te sturen en at te 
stemmen op maatschappelijke behoeften, heeft de 
behoefte aan een rationeel beleid ten aanzien van de 
techniek versterkt. Dat heeft in de Verenigde Staten 
geleid tot de oprichting - in 1972 - van een Office for 
Technology Assessment. Deze instelling gaat terug op 
een wetsontwerp van het congreslid Emilio Daddario, 
van wie ook het begrip Technology Assessment (TA) 
afkomstig is. T A is volgens Daddario een instrument 
ten behoeve van de analyse van aile directe en 
indirecte, voorziene en onvoorziene gevolgen van een 
technische innovatie voor de maatschappij, het milieu 
en de economie. Indachtig het aloude gezegde 'Bezint 
eer ge begin!', tracht T A na te gaan wat de gevolgen 
van een technische innovatie (kunnen) zijn, nog 
voordat deze is ingevoerd. Aan TA ligt de gedachte ten 
grondslag dat technische innovaties vergezeld dienen 
te gaan van sociale innovaties. T A is zelf een sociale 
innovatie; ze is gericht op een rationele en 
democratische beheersing van de technische 
ontwikkeling. 
T A in Nederland 'aspectenonderzoek' genoemd 
staat nog in de kinderschoenen en er kleven dan ook 
nog ernstige tekortkomingen aan. In de eerste plaats 
houdt het doorgaans te weinig rekening met sodale en 
culturele imponderabilia. De systeemanalytische 
benadering zou daarom moeten worden uitgebreid tot 
sen cultuuranalyse. Een tweede bezwaar is, dat het 
tijdsperspectief veelal ontbreekt. Het inzicht in de 
complexiteit van de gevolgen van technische 
vernieuwingen - er zijn zowel directe als indirecte 
gevolgen, en de laatste zijn veelal niet beoogd en al 
evenmin voorzien - kan echter worden vergroot door 
studie van de geschiedenis van de techniek. T A heeft 
daarom reeds een aanvulling gevonden in 
Retrospective Technology Assessment, dat wit zeggen 
onderzoek naar de maatschappelijke gevolgen van 
technische innovaties uit het verleden. 



Daarbij wordt de vraag gesteld of het - met onze 
huidige kennis van de wisselwerking tussen techniek 
en maatschappij - mogelijk was geweest om de 
feitelijke gevolgen van een technische innovatie reeds 
bij haar invoering te voorzien. Met de 
techniekgeschiedenis betreedt een nieuwe discipline 
het terrein van het innovatie-onderzoek. De 
techniekgesehiedenis betekent een grote verrijking van 
het innovatie-onderzoek. 
In de tweede plaats is de teehniekgeschiedenis, die 
haar probleemstellingen ontleent aan verschillende 
wetenschappen, een stimulans voor de zo broodnodige 
interdisciplinaire benadering van het versehijnsel 
innovatie. En tenslotte kunnen de resultaten van het 
techniek-historisch onderzoek ten goede komen aan 
het onderwijs. Zoals in de Innovatienota tereeht wordt 
gesteld, dienen de burgers via het onderwijs steeds 
beter te worden toegerust om technische 
ontwikkelingen zelfstandig te kunnen beoordelen. 
T echniekgeschiedenis in het onderwijs kan hiertoe een 

belangrijke bijdrage leveren. Ze kan leiden tot het 
inzieht dat technisehe innovaties niet per se verderfelijk 
zijn, maar ook niet aileen zaligmakend. Techniek is 
mensenwerk. 
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Stimuleren van creativiteit in het onderwijs 
Prof.dr. D.W. Vaags 
Groep Onderwijsresearch 

Tot nu toe is in ons land nog niet veel aandacht 
besteed aan de wijze waarop de creativiteit van 
leerlingen kan worden gestimuleerd. Toch zal bijna 
iedereen positief reageren op de vraag of in het 
onderwijs de creatieve vermogens van leerlingen 
ontwikkeld dienen te worden. Op de volgende vraag 
hoe dit dan zou kunnen, kan meestal geen duidelijk 
antwoord worden gegeven. Uitgebreid onderzoek naar 
creativiteit levert echter voldoende gegevens op om op 
expliciete wijze in het onderwijs aandacht te bested en 
aan het bevorderen daarvan. Daartoe zal in deze 
bijdrage eerst een overzicht worden gegeven van 
datgene wat uit onderzoek relevant lijkt voor het 
onderwijs. Daarna wordt getracht uit deze informatie 
ideeen af te leiden die kunnen lei den tot leersituaties 
waar een beroep wordt gedaan op het creatieve 
vermogen van leerlingen. Deze ideeen zijn echter geen 
pasklare recepten, want het bevorderen van creatief 
denken en doen van leerlingen dient voorafgegaan te 
worden door creatief denken en doen van degenen die 
het onderwijs maken en geven: de docenten. 
Verondersteld wordt dat kennis van aspecten van 
creativiteit docenten in de gelegenheid stelt zel' uit te 
vinden hoe die kennis kan worden toegepast, door 
deze te toetsen aan de huidige onderwijspraktijk zodat 
daar nieuwe, creatieve inzichten uit voortkomen. 
Een tweede veronderstelling is de volgende. Zoals voor 
elk aspect van menselijk gedrag geldt ook voor creatief 
gedrag dat er grote verschillen zijn in de mate van 
competentie. Niet iedereen bezit het vermogen uit te 
blinken op dit gebied, maar een beter begrip van 
creatieve processen kan een ondersteuning zijn bij het 
ontwikkelen van onderwijsprogramma's, die dienen om 
de in potentie aanwezige creatieve vermogens van de 
leerlingen te activeren. 

1. Wat is creativiteit? 

Aan creativiteit worden veel betekenissen gehecht. 
Voor velen betekent het de bekwaamheid iets nieuws 
fe produceren. Anderen leggen de nadruk op het 
psychologische proces waar nieuwe en zinvolle 
producten uit voortkomen. Ook wordt vaak het accent 
gelegd op het product zelf. Definities van creativiteit 
varieren van het eenvoudig oplossen van problemen 
tot het volledig realiseren van de unieke mogelijkheden 
van een persoon. Hier wordt geen definitie gegeven, 
aangezien creativiteit het voorgaande allemaal inhoudt 
en nog wei meer. Creativiteit zal in deze bijdrage niet 
worden behandeld als een theoretisch begrip maar als 
een geheel van met elkaar samenhangende aspecten 
en wei vanuit psychologisch gezichtspunt: wat voor 
informatie is at te leiden uit psychologisch onderzoek 
op dit gebied. Wei kan met een metafoor aangegeven 
worden wat de essentie van creativiteit is: 'verraad aan 
het rechte pad', 'het verzet tegen fixatie en imitatie' en 
'de omweg die zich niet leent voor programmering'. 
Toch zullen in de volgende paragrafen in geordende 
vorm eerst de volgende aspecten van creativiteit aan 
de orde komen: het creatieve product(2), het creatieve 

proces(3) , de creatieve persoon(4) en de plaats of 
situatie waar creativiteit gestimuleerd wordt (5). 

2. Het creatieve product 

Slechts in het product wordt creativiteit zichtbaar en 
tastbaar. Vanwege deze concreetheid is veel 
onderzoek verricht naar dit product, ondanks grote 
moeilijkheden met criteria daarvoor. Een 
veelomvattende definitie is van MacKinnon (1962) 
'True creativity involves a response or an idea that is 
novel or at the very least statistically infrequent ( .... ) 
(that) ( .... ) must to some extent be adaptive to, or of, 
reality. It must serve to solve a problem, fit a situation, 
or accomplish some recognizable goal. And (. .. ) [it] ( ... ) 
involves a sustaining of the original insight,.an 
evaluation and elaboration of it, a developing to the 
full'. 
Het vergt dus wei een extreem complex oordeel om te 
bepalen of iets werkelijk creatief is. Bovendien houdt 
het bovenstaande ook een waarde-oordeel in volgens 
de Bono (1976) 'Creativity is a value word and 
represents a value judgment - no one ever calls 
creative something new which he dislikes'. Het is 
moeilijk een oplossing voor dit dilemma te vinden. 
Bruner (1962) lost het elegant op door voor te stellen 
creativiteit te omschrijven als 'an act that produces 
effective surprise'. 
Toch zjjn uit de omschrijving van MacKinnon en uit de 
criteria die vaak gehanteerd worden in onderzoek de 
volgende kenmerken af te leiden, waaraan een creatief 
product zou moeten voldoen (Lee en Williams, 1977). 
aJ original/teit; het product moet nieuw zijn voor de 
persoon of de omgeving. Toch is niet ieder die iets 
ongewoons doet creatief. Vandaar een tweede 
kenmerk: 
bJ realiteitswaarde: dit is een beperking met betrekking 
tot allerlei ongewone uitingen die niet aangepast zijn 
aan de realitelt; die niet in een bepaalde situatie zinvol 
of bruikbaar zijn. 
cJ transformatie duidt sr op dat creatieve producten 
veranderingen van iets inhouden. een kwalitatieve 
omvorming van ideeen, dingen, enz. 
d) concentratie wordt ook vaak gehanteerd als 
criterium voor een creatieve uiting en wei a/s 
tegenstelling tot het chaotische ongestructureerde. Uit 
een verwarde hoeveelheid gegevens, ideeen. 
materialen, enz. weet een creatief persoon iets nieuws 
fe transformeren dat zinvol is. Spaarzaamheid en 
elegantie spelen hierbij een rol. Met een minimum aan 
middelen wordt een maximum aan zeggingskracht 
bereikt. 
AI worden deze criteria vaak gehanfeerd, toch zijn ze 
moeilijk toepasbaar en dat leiQt tot de volgende vraag: 
wat is bekend over het proces, de 'act that produces 
effective surprise'? 

3. Het creatieve proces 

In tegenstelling tot het product, is het proces dat tot 
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iets creatiefs leidt, niet waarneembaar. Het moet 
worden afgeleid uit autobiografieen, waarnemingen, uit 
datgene wat creatieve personen er over kunnen 
vertellen. Processen zijn vaak functioneel te verdelen 
in fasen. Een van de eersten die dit deed in 1896 was 
Helmholtz (Vinacke, 1974). Daarna volgden vele 
anderen, o.a. Poincare in 1924, met de nadruk op het 
ge'inspireerde moment, de 'illumination'. Wallas (1926) 
onderscheidde op grond van zulke anecdotische 
beschrijvingen 4 fasen in het proces: voorbereiding, 
incubatie, iIIuminatie en verificatie. Kneller (1965) 
voegde daar nog een 'eerste inzichtfase' aan toe, 
namelijk het 'idee', het formuleren van het probleem, 
het exploreren van het idee: probleem vinden versus 
probleem oplossen! Op grond van deze ideeen kunnen 
de volgende fasen in een creatief proces worden 
onderscheiden: 
a) de wissetwerking tussen persoon en omgeving: het 
waarnemen van een probleem(-situatie). Het 9aat hier 
om het gevoelig zijn voor, het 'herkennen van' het 
onvolmaakte. Aan de meeste dingen valt wei iets te 
verbeteren. 
b) de voorbereiding: in deze fase wordt informatie 
verzameld, nagedacht, onderzoek verricht en 
geexperimenteerd. Dit is een periode van ingespannen 
en vaak langdurig werken. Kneller (1965) merkt op: 
'one of the paradoxes of creativity is that in order to 
think originally we must familiarize ourselves with the 
ideas of others .. .'. 
c) de incubatie: is de periode waarin men het 
probleem laat rusten, waar men 'van het doe I wegkijkt'. 
Waarin, niet bewust, het probleemgebied wordt 
afgetast. In de slaap, in dagdromen, op een wandeling 
of tijdens andere perioden van ontspanning schijnt toch 
aan de oplossing van het probleem 'gewerkt' te 
worden, want op een zeker moment voigt opeens 
d) de iIIuminatie: het moment van 'eureka', het 
plotselinge inzicht, waarbij de delen van de puzzle als 
vanzelf in elkaar vallen. Veel voorbeelden uit 
wetenschap en kunst zijn daarvan bekend. Nu het idee 
geboren is, voigt 
e) de toetsing en uitwerking ervan; niet aileen het 
krijgen van een goed idee is van belang, nagegaan 
moet worden of het idee realiteitswaarde bezit, waarna 
het verder moet worden uitgewerkt. Belangrijk is 
daarna dat anderen op de hoogte worden gesteld in de 
fase van 
f) de communicatie, waarin moet blijken of het 
uitgewerkte idee sociaal aanvaardbaar is, of het 
anderen aanspreekt, of het 'verkoopbaar' is. Zo ja, dan 
voigt tens lotte 
g) de uitvoering, tot een concreet product, varierend 
van een nieuw geneesmiddel tot een muzikale 
compositie. 

Deze fasen kunnen misleidend werken want de 
genoemde aktiviteiten verlopen niet discreet in de tijd, 
maar, stelt Vinacke (1974): het is een proces van 
'dynamic, interplaying activities'. Toch is het van belang 
deze fasen te onderscheiden, opdat bijvoorbeeld in 
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onderwijssituaties expliciet aandacht aan een bepaalde 
fase kan worden besteed. Uit de beschrijving van het 
proces voigt uiteraard niet welke vaardigheden en 
kenmerken een persoon dient te bezitten, die tot een 
positief resultaat leiden. Het is wei duidelijk dat 
intellectuele vaardigheden die nodig zijn voor de 
'gewone' vorm van probleemoplossen ook voor 
creatieve oplossingen nodig zijn. Toch is dit slechts 
een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde. Er 
zijn specifieke vermogens nodig voor creatief den ken 
en doen. De vraag is dus: in hoeverre en in welk 
opzicht onderscheidt de creatieve persoon zich van zijn 
minder creatieve medemens? 

4. De creatieve persoon 

Het hierboven beschreven proces verloopt aileen met 
succes als de persoon gemotiveerd is om zich 
zorgvuldig voor te bereiden en om het creatieve idee 
verder uit te werken. De creatieve persoon moet dus 
bekwaam zijn in de noodzakelijke vaardigheden maar 
flexibel in de manier waarop hij deze kan toepassen op 
nieuwe probleemgebieden. De vraag is, in welke mate 
het product van zo'n proces het resultaat is van 
intellectuele inspanning aileen? In welke mate spelen 
andere kenmerken van de persoon een rol? Is creatief 
den ken vooral afhankelijk van de wijze waarop 
intel/ectuete vaardigheden of vermogens worden 
toegepast of is er ook een repertoire van andere 
vermogens nodig? Bekend is dat de meeste mensen in 
staat zijn tot creatief den ken op enig niveau, maar er 
zijn opmerkelijke verschillen. Waardoor worden deze 
verschillen veroorzaakt? Om deze vraag te 
beantwoorden is veel onderzoek verricht, enerzijds 
naar de relatie tussen creativiteit en intelligentie en 
anderzijds naar kenmerken van de persoon waarop 
meer en minder creatieve mensen verschillen. 
Voor wat de relatie intelligentie en creativiteit betreft 
geeft MacKinnon (1976) het goed weer: 'It is simply not 
true that the more intelligent person is necessarily the 
most creative person'. Voor wat de andere kenmerken 
betreft is er overeenstemming over 3 fundamentele 
kenmerken die noodzakelijk maar niet voldoende zijn 
voor creatieve prestaties en wei: (1) tatent; de aanleg, 
de vaardigheid om boven het gemiddelde op een 
bepaald gebied uit te blinken, zoals met woorden, 
beelden, klanken, symbolen, enz. Elke creatieve 
persoon is op minstens een gebied getalenteerd. (2) 
ijver, want talent moet worden ontwikkeld, daar is veel 
oefening voor nodig en (3) intelligent(e, minstens een 
gemiddeld niveau want men moet zeker bekwaam zijn 
in het gebruik van zijn denkvermogen in 'alledaagse' 
situaties, voordat men zijn creatieve ideeen kan 
vertalen naar de realiteit. 
Naast deze drie kenmerken spelen andere aspecten 
van de persoon een rol, die discrimineren tussen meer 
en minder creatieve mensen. Uit zeer veel onderzoek 
op dit gebied van o.a. Roe (1951,1952,1953), Barron 
(1955, 1969), Shapiro (1966 en 1968) en MacKinnon 
(1962) komen telkens weer dezelfde kenmerken naar 



voren die voor creatief gedrag van be lang zijn. De 
belangrijkste aspecten uit deze onderzoeken worden 
kort samengevat en wei onderverdeeld naar 2 typen 
kenmerken: de stij/ van denken (4.1) en de 
niet-cognitieve kenmerken. (4.2). 

4. 1 De stijl van denken 

Hieronder wordt verstaan de wijze waarop iemand 
informatie verwerft, in het geheugen opslaat, terug kan 
vinden, kan transformeren, enz. Binnen de wijze 
waarop iemand denkt worden de volgende aspecten 
onderscheiden, die een positieve bijdrage kunnen 
leveren aan creativiteit. 
a) Ideeenrijkdom, in de Angelsaksische literatuur 
'fluency' genoemd. Oit kwantitatieve aspect geeft aan 
het gemak waarmee in het geheugen opgeslagen 
informatie gebruikt kan worden, indien nodig. Het gaat 
om de snelheid waarmee woorden, begrippen, ideeen, 
associaties enz. op een bepaald gebied geproduceerd 
kunnen worden. 
b) Flexibiliteit geeft aan de wendbaarheid van het 
denken. In hoeverre iemand in staat is het 'recht 
gebaande pad' van bepaalde denkpatronen fe verlaten. 
Het den ken gaat builen het kader van een systeem, is 
systeemdoorbrekend. Op deze wijze wordt het 
zoekgebied vergroot, vooral in kwalitatieve zin. 
c) Originaliteit is het vermogen ongewone en zeldzame 
ideeen te genereren. Koestler (1967) noemt dit 
'bisociation', d.w.z. de mate waarin iemand in staat is 
informatie-eenheden uit geheel verschillende domeinen 
aan elkaar te koppelen tot iets nieuws. 
d) Uitwerking, ('elaboration') is gericht op het uitwerken 
van een basisidee tot een bruikbaar iets. Vooral in de 
toetsings- en evaluatiefase van het proces (zie 3e) 
speelt dit een belangrijke rol. Het blijven steken in de 
ideeenfase levert geen concrete resultaten op. 
e) Herdefinitie: is te omschrijven als het onderbrengen 
van informatie in een nieuwe structuur: het oude etiket 
eraf halen en vervangen door een nieuw. Vaak zijn 
personen gefixeerd op een bepaalde functie van een 
ding, apparaat of werktuig. 
f) Probleemgevoeligheid: speelt vooral een rol in de 
eerste fase van het creatieve proces. Het is het 
vermogen om ongerijmdheden te zien, 
onvolkomenheden waar te nemen die anderen over het 
hoofd zien. 
AI deze stijldimensies van het denken kunnen een 
bijdrage leveren aan creativiteit. Naarmate iemand 
meer van deze aspecten in zijn denkstijl kan 
integreren, zal zijn predispositie voor creatief denken 
toenemen. Ook in het onderwijs, zowel in opdrachten 
als in tentamens, kan meer of minder een beroep 
worden gedaan op deze aspecten. 

4.2 Niet-cognitieve kenmerken 

Uit onderzoek blijkt dat een aantal persoonskenmerken 
dat niet rechtstreeks te maken heeft met de wijze van 
denken, eveneens de predispositie voor creatief gedrag 

kan vergroten. Het gaat om eigenschappen waarvan er 
een aanta' (in potentie) min of meer aanwezig is. Het 
gaat niet om alles of niets, maar om accenten die 
gelegd kunnen worden. Oeze kenmerken zijn als voigt 
samen te vatten: 
a) Een sterke wil, sterk ik, en daardoor vaak een 
dominerende persoonlijkheid. Creatieve mensen 
kenmerken zich door emotionele stabiUteit, een grote 
vitaliteit en doorzettingsvermogen. Zij zijn in staat 
jarenlang op een gebied te werken zonder direct 
resultaat te boeken. Uit aile onderzoek komt dit 
onbuigzame, soms als arrogant overkomende 
zelfverzekerde naar voren. Door deze zelfdiscipline 
wijkt men niet uit naar tweederangs projecten. 
b) Openheid voor de omgeving of nieuwsgierigheid, 
weetgierigheid. Een creatief persoon staat open voor 
nieuwe perspectieven. Hij/zij is in de ware zin van hat 
woord nieuwsgierig. Het nog niat ontdekta, datgene 
wat verborgan zit achtar moeilijk oplosbara problemen 
intrigeert hem. Op school leren we meestal hoe het 
allemaal al eens is opgelost! Creatieve mensen worden 
uitgedaagd door wat anderen a/s onoplosbaar terzijde 
schuiven. Het is een onbehagen met het 
conventionele, met oplossingan die kritiakloos worden 
geaccepteerd. Creativitait wordt geblokkeerd door de 
drang naar middelmatighaid, door de doorsneenorm. 
c) Introspectief is een kenmerk van de creatieve 
persoon waarbij hij/zij open staat voor gevoelens, 
emoties en driften van binnen, van zichzelf. Vaak 
habben creatieve mensen een voorkeur voor een 
inturtieve manier van werken, die vooral in de 
incubatiefase een rol kan spelen. Kenmerkend voor 
deze introspectieve werkwijze is o.a. het in hoge mate 
bewust kunnen oproepen van fantasiebeeldan en op 
een onbavangen, speelse en naleva manier hat eigan 
innerlijk durven waar te nemen. Oit leidt er toe dat men 
zich niet gemakkelijk laat vangan in ideologische of 
logische systamen. Door dit verzet tegan fixatie worden 
denkbarrieras overwonnan die ontstaan door een starra 
orientatie op logische, economische, morela, 
godsdianstige an poUtieke conventies an criteria. 
d) Evenwichtighaid an tolerantie voor confficten en 
frustraties zijn van belang voor creatief gedrag. 
Immers, in een creatief proces wordt men vaak 
geconfronteerd met ongerijmdheden, mat moeilijk 
oplosbare problemen. Bovendien worden creatieve 
oplossingen niet altijd door de omgeving geaccepteerd, 
zodat evenwichtigheid en tolerantie voor frustratia 
noodzakelijk zijn om door te zetten. 
e) Voorliefde voor complexiteit: met het voorgaande, 
de tolarantie voor onzekarheden an ongerijmdhedan, 
hangt samen de voorliafde van creatiava personan 
voor niet al te simpele, ondoorzichtige situaties. 
Reductie van onzekerheid leidt vaak tot een 
gesimplificeerd wereldbeeld, tot stereotyp en 
bevooroordeeld gedra9. De realiteil wordt dan 
benaderd vanuit een niet complex beeld daarvan. 
Informatie die niet in het beerd past wordt genegeerd of 
afgeweerd. Bij een creatieve instelling gaat het er 
echter om ongerijmdheden te kunnen verdragen, 
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nuanceringen te kunnen aanbrengen en meerduidige 
situaties te accepteren. zonder (te) snel 
vereenvoudigingen aan te brengen. 
f) Onafhankelijkheid spreekt eigenlijk vanzelf. Wie 
conflicten kan verdragen. met complexe situaties kan 
omgaan. gaat moeilijkheden niet uit de weg en past 
zich niet kritiekloos aan. Creatieve mensen varmen 
zich een onafhankelijk, niet-vooringenomen stand punt. 
Dit leidt tot non-conformistisch en niet-conventioneel 
gedrag, dat soms tot uiting komt in onverschilligheid 
voor sociale normen en andere gecodeerde 
gedragsregels. 
g) Sociaal afstandelijk is een kenmerk dat men vaak 
bij zeer creatieve mensen aantreft. Creativiteit en 
medemenselijkheid in sociale situaties gaan niet zo 
gemakkelijk samen. Interesse voor het wei en wee van 
anderen is niet in grote mate aanwezig. Verondersteld 
wordt wei eens dat dit kenmerk voortkomt uit angst 
voor binding en/of angst voor aanpassing vim de 
creatieve persoon, die dan ook vaak weinig 
belangstelling heeft voor het werken in groepen. De 
anderen werken remmend en in een groep wordt een 
goed idee vaak gereduceerd tot het niveau van de 
slechtste deelnemer. 
Dit alles wi! niet zeggen dat een creatief mens geen 
inzicht heeft in sociale situaties. Oat is vaak wei 
aanwezig. 

Samenvattend blijkt uit het voorgaande dat creatieve 
personen hun omg9ving anders benaderen dan de 
minder creatief begaafden. De genoemde kenmerken, 
zowel cognitieve als niet-cognitieve zijn vooral 
wenselijke kenmerken. die voor iedereen van belang 
zijn. Sommige kenmerken echter, zijn nuttig en 
gewenst, maar hebben een averechts effect als zij niet 
worden begeleid door andere eigensehappen. 
Intelligenlie is van be lang voor creativiteit, maar kan 
een handicap daarvoor zijn als de originaliteit ontbreekt 
en de intelligentie ontaardt in te sterke zelfkritiek en 
remming. Anderzijds kan originaliteit tot een 
dwaalspoor leiden als er geen correctie is door 
zelfkritiek. Doorzettingsvermogen kan leiden tot 
geleerdheid maar niet tot creativiteit: de persoon die 
alles weet op €len beperkt gebied en daardoor met 
oogkleppen loopt. Niet een enkel kenmerk, maar een 
combinatie van kenmerken, in een specifieke omgeving 
of plaats geeft de synthese die creativiteit genoemd 
kan worden. 

5. De plaats of de situatie 

Creatieve dispositie wordt pas creatief gedrag onder 
gunstige omstandigheden. Van be lang is de context, 
de plaats waar, of de situatie waarin iemand een 
probleem waarneemt en tot aelie komt. Over het 
domein van deze context is nog niet veel 
experimenteel onderzoek beschikbaar. Wat bekend is 
uit onderzoek van o.a. Duncker (1945) en Maier (1931) 
leidt tot de conclusie dat er een universela tendens is 
dat ervaring met iets bepaalds een mechaniserend 
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effect heeft op het denken. Veel ervaring in een 
bepaalde context is eerder belemmerend dan 
stimulerend voor ereativiteit. Deze z.g. 'Einstellung' 
(Luchins. 1950) komt vaak voort uit het meerdere 
malen oplossen van overeenkomstige probleman, oude 
oplossingen op nieuwe problemen toepassen en het 
hanteren van vuistregels. 
Een situatie waar creatief denken wordt gestimuleerd, 
zal dus gekenmerkt moeten worden door een aanbod 
van problemen waar diversificatie in zit, waar een 
breed veld van interesse bestreken kan worden en 
waar problemen van uiteenlopende aard worden 
aangeboden. Bovendien zal deze context zo 'rijk' 
mooten zijn dat er gelegenheid is niet aileen problemen 
op te lossen, maar ook te 'vinden'. Tenslotte zal in zo'n 
situatie de creatieve persoon met zijn nogal 
non-conformistische instelling, die soms verontrustende 
dingen kan doen, geaecepteerd moeten worden en de 
ruimte moeten krijgen. Het type omgeving waarin 
creatief gedrag gestimuleerd wordt. is vaak de 
antithese van dat wat reeds bestaat, zeker binnen ons 
onderwijssysteem, waar alles erg goed is 
gestructureerd. Oat ook binnen een onderwijscontext 
ruimte gecreeerd kan worden waarin creativiteit kan 
gedijen, komt tenslotte hierna aan de orde. 

6. Stimuleren van creatief gecirag in het onderwijs 

Zoals al eerder is opgemerkt, worden hier geen 
recepten gegeven voor €len onderwijssysteem det 
creatief gedrag stimuleert. Het gaat hier om het geven 
van informatie en ideeen, waarmee docenten zeit op 
creatiev9 manier hun onderwijs zodanig kunnen 
inrichten dat creativiteit als een deel van het denken 
ontwikkeld kan worden. Dit vergt niet aileen het 
ontwikkelen van ideeen, maar ook de uitvoering 
daarvan. Het huidige onderwijssysteem kenmerkt zieh 
als behoudend, met het accent vaak op 
kennisoverdracht en het leren oplossen van bestaande, 
bekende problemen. Vaak komt het herkennen en 
ontdekken van problemen (de eerste fase in het 
proces) niet aan de orde doordat €len afgerond geheel 
van leerstof wordt aangeboden, waarin geen 
onbeantwoord gebleven vragen gesteld worden en 
waarbij geen kritjek op bepaalde opvattingen verwerkt 
wordt. De leerstof wordt glashelder en logisch 
gepresenteerd. Leerlingen die met vragen komen 
buiten dit kader. de 'probleemgevoeligen'. worden vaak 
met een kluitje in het riet gestuurd. Wei wordt gevraagd 
of de leerstot is begrepen, de stot zelf staat niet ter 
discussie. Anti-creatief is onderwijs waar het 'bezint eer 
gij begit:lt' en 'eerst denken en dan doen' hoog 
genoteerd staan: eerst aile opwellingen, ideeen, enz. 
toetsen aan wat je al hebt geleerd. Maar de njet voor 
de hand liggende ideeen zijn vaak waardevol en 
kunnen een nieuw licht werpen op het probleem of 
naar onverwaehte relaties verwjjzen. Dit 
systeem-doorbrekend denken wordt vaak onderdrukt 
doordat aileen 'relevante' ideeen worden toegelaten. 
waardoor originaliteif wordt weggefilterd. 



Na dit, misschien wat overtrokken beeld van de 
werkelijkheid, wordt hierna binnen de hiervoor 
behandelde aspecten van product (6.1), proces· (6.2), 
persoon (6.3) en plaats (6.4), aangegeven welke 
ideeen voor het onderwijs aan kennis over creativiteit 
ontleend kunnen worden. 

6.1 Het product 

Dit is veelal een proefwerk, een werkstuk of aen 
scriptie, waaruit blijkt wat we willen toetsen. De 
toetsingscriteria zijn vaak niet de nieuwheid, de 
aangepastheid, de transformatie of de concentratie, 
maar de hoeveelheid kennis en kunde of het kunnen 
oplossen van standaardproblemen. De nadruk ligt op 
toetsing van het bekende. Voorbeelden van de 
creativiteit niet stimulerende producten zijn vaak ook 
studieboeken. Zij zjjn specissl geschreven voor 
leerlingen, bieden een pasklaar product aan, zonder 
aan te geven hoe je ook anders tegen een probleem 
kunt aankijken. Er worden concrete oplossingen 
gegeven voor problemen die het beroepsgebied of de 
discipline heeft leren accepteren als paradigma's. De 
leerlingen wordt gevraagd zelf dat type probleem ook 
nog eens op fe lassen en een voorspelbaar product af 
te leveren. lowel qua methode als qua inhoud wordt 
gewerkt aan het inplanten van 'Einstellung', fixatie, of 
van 'mental sets'. Naast deze werkwijze zou het van 
be lang kunnen zijn producten te vragen waarvoor geen 
ondubbelzinnige oplossing voorhanden is en waarbij 
leerlingen geconfronteerd worden met iets wat 
uitdagend is, en niet aileen met sommen waarop maar 
een goed antwoord past. 
Leerlingen die in hun onderwijs met dit type 'open' 
problemen worden geconfronteerd dienen uiteraard ook 
de gelegenheid te hebben de hiervoor onder 3. 
genoemde fasen te doorlopen. 

6.2 Het proces 

In het huidige onderwijs wordt weinig of geen tijd 
gereserveerd voor het uitvoeren van projecten door 
leerlingen, waar zii, aileen of in groepen, min of meer 
zelfstandig aan kunnen werken. Er is weinig 
gelegenheid, 'open tijd', voor het zelf onderzoeken, het 
'spelen' met apparatuur, etc. Vaak is het lesrooster zo 
star dat het 'opgaan in' een leersituatie, het zich 
volledig kunnen geven aan een taak, waarin aile tasen 
van een creatief proces worden door/open (ook de 
incubatie!) onmogelijk is. Door deze beperkende 
voorwaarde van het rooster komen docenten er 
misschien ook niet toe opcirachten te geven die juist 
wei appelleren aan het herkennen en beoordelen van 
problemen waarvoor nog geen ondubbelzinnige 
oplossing voorhanden is. Juist nu zouden leerlingen 
toegerust moeten worden met een manier van denken, 
met een attitude en een werkwijze om toekomstige, 
onvoorspelbare problemen te benaderen. 
Naast de standaardoeteningen in een practicum enz., 
zou in het rooster een 'vrije' ruimte gecreeerd moeten 

worden waarin leeningen kunnen experimenteren met 
uitdagende, reele problemen, zonder dat daar ook 
meteen een cijfer voor wordt gegeven. Het doorlopen 
van het proces met de docent als stimulator, is 
belangrijker dan het oordelen over het resultaat. 
Aileen in zo'n experimentele situatie, zonder sancties, 
kan een leerling de sterke en zwakke aspecten van zijn 
persoon ontdekken, want in het meer traditionele 
onderwijs wordt slechts weinig een beroep gedaan op 
de kenmerken van de persoon zoals hiervoor 
behandeld onder 4.1 en 4.2. 

6.3 De persoon: de leerling 

De docenten bepalen wat en hoe er geleerd moet 
worden en bij de toetsing van het geleerde ligt de 
nadruk op de bekwaamheid. Het stimuleren van 
bi;voorbeeld nieuwsgierigheid en zelfverfrouwen wordt 
genegeerd. Traditioneel ligt de nadruk ook meer op het 
doceren dan op het leren. De verantwoordelijkheid voor 
de opleiding ligt bij de docent, die een coherent 
bestand van kennis overdraagt. 
Toch kunnen onderwijssituaties gecreeerd worden die 
vooral een beroep doen op de stijl van den ken die bij 
creativiteit een rol speelt. In de onder 6.2 genoemde 
probleemsituaties kunnen ze aile aan de orde komen. 
Ook de niet-cognitieve kenmerken, genoemd onder 
4.2, zullen daarbij geactiveerd kunnen worden. 
Experimentele projecten vergen vaak 
doorzetlingsvermogen. Leerlingen mogen talen en 
leren dat niet alles de serste keer lukt, maar dat je 
mislukkingen moet leren accepteren. Een project is 
meestal complexer dan de opdrachten in het 
traditionele onderwijs, waardoor er voldoende 
gelegenheid is nuanceringan aan ta brengen om 
mechanisering van het denken te voorkoman of te 
doorbreken. Maar ook in het regullere onderwijs, bij het 
'gewona' lesgeven, kan de nieuwsgierigheid worden 
geprikkeld. Niet door aileen maar te vertellen wat je als 
deskundige allemaal weet en doet, maar door vooral te 
vertellen wat je (nog) niet weet. Ook zelfvertrouwen, 
hat vartrouwen in de eigan bekwaamheid. in het aigen 
oordeel wordt in het onderwijs vaak ondermijnd in 
plaats van gestimuleerd. Docenten zien soms hun rol 
slechts als het geven van ondarwijs en het verwijderen 
van ongeschikten. Er wordt een reeks horden opgezet 
in de vorm van toetsen en examens en leerlingen die 
tijdans die hordenloop struikelen worden 
gediskwa/ificeerd. 
Zelfvertrouwen en onafhankelijkheid in den ken kan in 
zo'n systeem moeilijk gedijen. Bovandien is de leraar 
zowel docent als rechter. In onderzoekteams is de 
reputatie van iemand afhankelijk van ziin prestatias en 
het samengastelde oordeel daarover van vakgenoten 
en niet van een superieur. Een beoordelingssysteem 
waarbij meerderen worden betrokken, met positieve en 
frequente terugkoppeling naar leerlingen, zou minder 
het zelfvertrouwen ondermijnen. De mogeliikheden en 
beperkingen om bovenstaande iedeeen te realiseren 
ziin voor een belangrijk dee I afhankelijk van de context, 
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waarin het onderwijs plaats vindt. namelijk 

6.4 De plaats of de onderwijssituatie 

Deze ontleent zjjn kwaliteit voor een belangrijk deel 
aan de interpersoonlijke relaties tussen de leerlingen 
en de docenten. Hoe ziet de docent de leerling? Hoe 
wordt de leerling behandeld? Wat wordt er van de 
leerling verwacht? Is er een ongedwongen relatie 
waarin leerlingen worden aangemoedigd onafhankelijk 
te denken en te doen? Kunnen leerlingen een bijdrage 
leveren aan het formuleren van projecten? Is er in de 
situatie ruimte om te experimenteren en zijn er 
faciliteiten om zelfstandig eigen ideeen uit te werken? 
Tenslotte is in deze context ook belangrijk met welk 
voorbeeld de leerling wordt geconfronteerd. Is de 
docent zelf een 'aanbieder' van leerstof of is hij iemand 
die leerlingen enthousiast kan maken? Is de docent 
een 'model'persoon die door zijn eigen interessen en 
het zeit opgaan in probleemsituaties de leerlingen 
daarin laat delen? 

Samenvattend: het uitgangspunt is dat in veel 
leerlingen de potentie aanwezig is om creatief te 
denken en te doen. De uitdaging voor het onderwijs is 
het crearen van contexten die afgestemd zijn op een 
grote diversiteit aan persoonlijke stijlen. Niet aileen het 
hoofdthema moet worden gespeeld, maar een groot 
aantal persoonlijke variaties moet mogelijk zijn. 
Hopelijk heeft dit overzicht enige ideean aangedragen 
om 'verraad aan het rechte pad' te plegen en op 
zijpaden te ontdekken hoe het anders kan. 
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Communicatie 



Communicatie en interactie tussen culturen 
Prot dr. S.L. Kwee 
Vakgroep Filasafie 

Op 14 november 1981 verscheen er in het Eindhovens 
Oagblad een zeskoloms artikel onder de kop 'Japan 
lacht ons toe, maar begrijpt ons niet. Taal een vrijwel 
onoverkomelijk probleem'. 

Er bestaan goede handelscontacten tussen Nederland 
en Japan. Wij importeren Japanse camera's, horloges, 
electronische apparaten, auto's. Bepaalde kringen hier 
zijn geporteerd voor zen, macrobiotiek, bloomsehikken, 
judo, karate en Japanse films. Omgekeerd zijn er van 
Nederland uit belangrijke invloeden uitgegaan naar 
Japan. Toen Japan zich van de buitenwereld afsloot, 
waren de Nederlanders op het eiland Oesjima tussen 
1609 en 1854 de enige Europeanen die contacten 
mochten onderhouden. Toen Japan na de 
Meidjirestauratie in 1868 juist in snel tempo wilde 
moderniseren, bleek de Nederlandse erfenis van 
onschatbare waarde. Nog worden met de term 
ran'gakoe (ho-ran = Holand, gakoe = wetenschap) 
aile uit het Westen germporteerde wetenschappen en 
technieken (wiskunde, sterrekunde, natuurkunde, 
krijgskunde, scheepsbouwkunde, zeevaartkunde, 
geneeskunde, botanie) aangeduid. Twee culturele 
hervormers die een belangrijke rol in de modernisering 
hebben uitgeoefend, Nisji en Tsoeda, hebben van 1862 
tot 1865 in Leiden in het Nederlands colleges filosofie 
en rechten gevolgd. 

V~~r een communicatie tussen verschillende culturen 
is kennis en beheersing van de taal noodzakelijk. 
Interculturele communicatie is daarom schaars en vaak 
moeizaam. De gesproken en geschreven taal is echter 
niet het enige communicatiemedium. De interaetie 
tussen culturen reikt veel verder en wordt ook 
bemiddeld door handelscontacten en uitwisseling van 
technische producten. 

Oit ene voorbeeld laat ons zien hoe ingewikkeld de 
communicatie en interactie tussen culturen verloopt. 
We willen proberen van dit proces een globale 
uiteenzetting te geven. Oaartoe willen we 
respectievelijk behandelen: 
- de reikwijdte van de taal; 
- de samenhang tussen taal en cultuur en 

de rol van de techniek in de ontwikkeling van taal 
en cuHuur. Oaarbij willen we aan de begrippen 'taal', 
'cultuur' en 'techniek' een ruimere en algemenere 
betekenis toekennen dan in het dagelijkse 
spraakgebruik. Onder invloed van de techniek zijn er 
zoveel veranderingen en vernieuwingen in de 
menselijke leefwereld opgetreden, dat we het hele 
bereik van de eultuur aileen dan goed kunnen 
begrijpen en over de samenhang kunnen spreken, 
wanneer we onze opvattingen over 'taal', 'techniek' en 
'cultuur' herzien en herijken. Het is nodig om in de 
geschiedenis terug te duiken en na te gaan hoe taal, 
cultuur en techniek in onderlinge samenhang zich 
hebben ontwikkeld en zelfs om nog verder terug in de 
evolutie de taal van dieren en mensen met elkaar te 
vergelijken. 

1. Taa/ in natuur en cultuur 

Wanneer Guido Gezelle schrijft: 'Mij spreekt de blom 
een tale', dan wil hij daarmee zeggen dat voor hem de 
hele natuur een sprekende manifestatie is van de 
Schepper. Hij ziet in wind en wolken 'wegen van Gods 
heilige voet' en in de vluchtige kringen en lijnen die het 
schrijverke, een lichtvoetig insect, over het 
wateroppervlak tekent een boodschap van God aan de 
mensen. 

Wat Gezelle vertolkt is niet de taal van de natuur maar 
menselijke natuurlyriek. Het gaat om dichteriijke 
uitingen van mensen die in een gelndustrialiseerde en 
verstedelijkte samenleving wonen en nostalgiseh naar 
de 'Natuur' terug verlangen. Aan de natuur worden 
allerlei symbolische bedoelingen en betekenissen 
toegedicht. Mensen proberen hun gevoelens aan 
medemensen mee te delen door middel van iets wat 
ze aan de natuur ontlenen. 'Zeg het met bloomen', 
bijvoorbeeld, is zo'n symbolische vorm van menselijke 
communicatie. Een roos, een narcis, een 
vergeet-mij-nietje vervullen een symbolische functie 
door de combinatie van vorm, kleur en geur met 
gevoelsmatige associaties die ze bij mensen 
opwekken. Bloemen worden door mensen kunstmatig 
gekweekt, verkocht en gekocht om woonruimten in de 
letterlijke zin mee op te fleuren. De betekenis die 
mensen aan bloemen en planten hechten verschilt van 
cultuur tot cultuur. Die betekenis berust op conventie 
en is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

Cultuur is per definitie gecultiveerd, gemaakt, 
gekunsteld. Cultuur is product van de menselijke 
neiging om de natuur te verbeteren, te veredelen, aan 
menseUjke normen en waarden aan te passen. Aan dat 
veredelingsproces onderwerpen de mensen ook 
zichzelf en elkaar. Onderwijs en opvoeding horen bij 
cultuur, maken integrerend deel uit van het civilisatie
en beschavingsproces. Hoe verder de beschaving 
voortschrijdt, hoe groter de afstand die de moderne 
mens scheidt van de primitieve en de wilde. Die 
primitieve en wilde had veel meer benul van de ware 
taal van de natuur dan de van de natuur vervreemde, 
moderne mens. Hij beschikte niet over objectieve 
kennis verkregen door observatie en studie maar gaf 
blijk van subjectieve vertrouwdheid gegroeid uit 
communicatie en participatie. Het verschil tussen de 
primitieve en de moderne mens ligt vooral daarin, dat 
de primitieve mens blijk geeft van weten en kunnen 
door dit weten en kunnen te manifesteren, terwijl de 
modeme mens aileen dan denkt iets te weten en te 
kunnen als hij dit geleerd heeft; zo overtuigd is hij van 
de noodzaak en onmisbaarheid, van opvoeding en 
onderwijs, verbetering en veredeling. 
Oit misverstand vindt tenslotte een uitwerking in de 
taal. Communicatie en interactie in de natuur berusten 
niet op weten en kunnen in onze - menselijke - zin. 
De betekenis die vorm, kreut en geur van bloemsn 
hebben voor insecten, bijvoorbeeld, is duidelijk anders 
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dan voor mensen. Die betekenis is van vitale en niet 
van symbolische aard. We kunnen ens verbazen over 
de geweldige rijkdom, variatie en schakering in soorten 
en eigenschappen zowel bij bloemen als insecten en 
nog veel meer over de nauwkeurige afslemming van 
vormenweelde en functievariatie. We vermoeden dat 
die varlatie, complexiteit en selectieve afstemming in 
de loop van honderden miljoenen jaren van evolutie -
of beter co-evolutie - van planten en dieren in de 
ecologische samenhang moeten zijn ontstaan en 
gegroeid. Hoe 'weten' bloemen hoe ze insecten 
moeten lokken om te helpen bij kruisbestuiving, 
bevruchting en voortplanting? Hoe weten bijen en 
vlinders hoe ze de voeding van hun gading trefzeker 
kunnen vinden? Hoe weten wespen waar en hoe ze 
hun eieren moeten leggen zodat de larven de beste 
kansen hebben om moe/teloos aan de kost te komen? 

Communicatle In de natuur kunnen we in twee 
duidelijke vormen onderscheiden: communicatie en 
interactie tussen verschillende soorten dleren, of zelfs 
tussen planten en dieren, en communicatie tussen 
dieren van eenzelfde soort. Communicatie binnen ean 
diersoort kunnen we 'taal' noemen, zi; het van een 
andere aard dan menselijke taal. Karakieristieke 
vormen, kleuren en geuren hebben voor dieren een 
signaalfunctie. Ze worden door de zintuigen 
gepercipieerd en vOlgens een interne afstemming 
herkend. Percepties zijn gekoppeld aan precepties of 
handelingsvoorschriften. Zintuigelijke waarnemingen 
worden onmiddellijk vertaaJd in doeltreffende reacties. 
Dieren zijn veor die specifieke percepties en precepties 
toegerust. Hun zintuigen of sensorische organen en 
hun ledematen, vleugels, grijporganen zijn zodanig 
gevormd en aangepast dat ze feilloos de vitaal 
belangrijke signalen kunnen opvangen en daardoor 
opgeroepen vitale handelingan kunnen uitvoeren. 

Voor de communicatie tussen dieren van dezelfde 
soort worden de signalen door de dieren zelf 
voortgebracht. De signalen die worden uitgezonden 
vormen aen 'boodschap' die door de ontvanger 
onmiddellijk wordt 'begrepen' en opgevolgd. In deze zin 
is er sprake van dierentaal. Heeft een werkbij op 
verkenning ean rijk veld gevonden, dan keert ze naar 
de raat terug om via een soort rituele dans aan 
soortgenoten te kennen te geven in welke richting, hoe 
ver, hoeveel ze gevonden heeft. Mieran laten sporen 
na om soortgenoten te signaleren hoe ze moeten gaan 
om waar wat te vinden. Feromonen zijn lokstoffen die 
door insecten worden afgescheiden en op zelfs grote 
afstanden soortgenoten van de andere sexe op het 
goede spoor kunnen leiden. Vogels en zoogdieren 
brengen geluidsignalen voort die aileen door 
soortgenoten verstaan worden. 

Communicatie en interactie treden in de natuur in de 
meest wonderbaarlijke gedaanten op. Vliegjes zien het 
web van de spin niet en worden gevangen. De 
bidsprinkhaan (mantis religiosa) houdt zich 
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onbeweeglijk met zijn vangpoten opgevouwen in 
bidhouding om argeloze prooidiertjes bliksemsnel te 
grijpen. Wandelende takken (phasmida) profiteren van 
hun bedrieglijke camouflage en onbeweeglijkheid 
(katalepsie) juist om niet door rovers te worden 
opgemerkt. De doodshoofdvlinder (acherontia atropos) 
heeft een vervaarlijke oogtekening op de vleugels als 
afschrikking. Het wegvluchfende moederhert heft de 
staart omhoog waardoor de sterk contrasterende 
tekening rondom de anus, de spiegel, voor jongere 
herten zichtbaar wordt als signaal om te vluchten. Het 
zingen van vogels dient om in het territorium de juiste 
spreiding te bewaren, ver genoeg van elkaar om niet te 
hinderen maar nog op gehoorsafstand om bij gevaar 
alarmsignalen te kunnen geven. 

Deze tegengestelde werking van signalen: feilloos 
contact leggen of juist misleiden, camoufleren, 
afschrikken, berust op een in de evofutie ontwikkefde 
koppeling van zeer selectieve percepties en precepties. 
Tussen de soorten is er mear non-communicatie dan 
communicatie. Binnen dezelfde soort is eT een rijkdom 
en combinatie van signalen, die door soortgenoten 
feilloos moeten worden verstaan en opgevolgd. De taal 
van dieren is soortspecifiek. 

2. T aal en cultuur 

Het grote veTschil tussen de taal van dieren en van 
mensen is dat de taalelementen voor mensen niet 
aileen een signaalfunctie maar ook een 
symboolwaarde beziUen. Het taalteken wordt door de 
mens gepercipieerd, maar deze perceptie wordt niet 
onmiddellijk vertaald in ean preceptie of 
handelingsvoorschrift. Tussen perceptie en preceptie 
wordt een conceptie geschoven, een symboljsch 
begrip, ean opvaUing, ean idee, een voorstelling van 
de betekende situatie. Het onmiddellijke en instinctieve 
weten-en-kunnen wordt geleidelijk losgekoppeld en 
door conceptuele tussenschakels bemiddeld. Ook waar 
signaalpercepties vitale functies moeten vervullen, 
zoals bij honger, geslachtsdrift en veiligheidsdrang, 
worden deze percepties bij de mens gekleurd en 
omgevormd, aangekleed en gei'nterpreteerd. In de 
cultuur worden vitale basisbehoeften aan voedsel. 
voortplanting en veiligheid overwoekerd door 
gastronomie, sex en erotiek en nucleaire afschrikking. 

In de loop van de culturele ontwikkeling nemen de 
verwijdering en vervreemding tussen natuur en cultuur 
toe. Deze ontwikkeling. cultivering en veredeling 
worden bewerkstelligd door taal en techniek. In de taal 
bouwt de mens met ideesn, voorstellingen, theoriesn 
een conceptuele denkwerkelijkheid op. In de techniek 
construeert hij met instrumenten en werktuigen een 
eigen materiale dingwereld. Door daadwerkel/jk de 
geconcipieerde denkwerkelijkheid in een technisch 
dingwerkelijkheid am te zetten maakt hij deze nieuwe 
kunstmatige werkelijkheid ook tastbaar en zichtbaar. 
De mens is niet meer direct ingebed in de ecologische 



samenhang van de omringende natuur. Levende 
organismen staan in een voortdurende stofwisseling, 
een metabolische materie-energie-uitwisseling met de 
omgeving. Ook de mens heeft voor zijn fysieke 
instandhouding geschikte bestanddelen uit het milieu 
nodig. Maar behalve voedsel, water en licht ontleent hij 
aan de natuur ook delfstoffen, bouwmaterialen, 
grondstoffen en brandstoffen voor de instandhouding 
van een technisch produktieproces waarmee hij zijn 
leefwereld opbouwt. 

Cultuur bestaat uit drie componenten: een 
ideostructuur, een sociostructuur en een 
technostructuur. Taal speelt in de opbouw van aile drie 
componenten, vooral in de ideostructuur, een 
belangrijke rol. Taal bemiddelt bij het denken, doen en 
maken. Communicatie is bij mensen 
gedachtenwisseling, ideewisseling, 
informatie-uitwisseling. De ideostructuur is een uitdijend 
netwerk van begrippen, voorstellingen, opvatlingen, 
inzichten, theorieen. Tussen perceptie en preceptie, 
waarneming en uitvoering ligt bij de mens een complex 
van conceptuele schakels. 

Begrippen en ideeen zijn niet aangeboren maar 
aangeleerd. leder individu heeft een natuurlijke 
predispositie, een aanleg voor een bepaalde richting en 
wijze van denken. Maar het denken zelf, de vorming 
van denkbeelden, het doelgericht koppelen van 
denkinhouden tot redeneringen, argumentaties, 
theorieen, de communicatie van deze gedachten in taal 
en de toepassing en uitwerking in de praktijk van het 
dagelijkse leven, de sociale omgang, de oplossing van 
technische problemen, mooten worden geleerd en 
onderwezen. Het weten van de mens berust niet meer 
op instinct maar op intelligentie en onderzoek. Oat 
weten is doordacht en beredeneerd. Via de taal 
worden de ervaringen en inzichten van generatie op 
generatie overgedragen. Het menselijk weten is 
cumulatief. Oat weerspiegelt zich ook in de taal. Er is 
een groeiende gezamenlijke woordenschat. Niet 
iedereen dee It in gelijke mate in deze woordenschat. 

Ook de vaardigheid om met taal om te gaan verschilt. 
Er is een passieve taalvaardigheid, een vermogen om 
taal te spreken en te verstaan. En een actieve 
taalvaardigheid, een vermogen om creatief ideeen tot 
uitdrukking te brengen en aan de groei van de taal bij 
te dragen. Terwijl iedereen in staat is taal te leren 
spreken, zijn er maar enkelen bijv. grote dichters of 
schrijvers die aan de ontwikkeling van de taal 
bijdragen. 

Hoowel ieder vogelt;e zingf zoals het gebekt is, is de 
taal bij dieren soortspecifiek. De merel zingt anders 
dan de lijster, maar opeenvolgende generaties merels 
en Ijjsters blijven dezelfde wijze van zingen voortzetten. 
Oat is anders bij mensen. De mens als soort heeft een 
eigen vermogen om klan ken voort fe brengen, ta 
vocaliseren, an klanken te combineren, te articuleren. 

Mensen kunnen woorden en zinnan vorman en 
daarmee gedachten formuleren. 

Belangrijk is dat menselijke klanktekens geen signalen 
maar symbolen vertegenwoordigen. Daarin zit aen veel 
grotare vrjjheid dan in de communicatie via signalen bij 
dieren. Eenzelfde begrip kan op verschillende 
manieren via klankcombinaties worden aangeduid. In 
de loop van de tijd hebben zich vele talen naast elkaar 
ontwikkeld. Er is geen sprake van dat aile mensen 
slkaar kunnen verstaan. De mensheid is opgedeeld in 
vele gemeenschappen die elk hun eigen taal spreken. 
Elk kind grooit op in een wereld vol gekende 
begrippen, denk- en beoordelingsschema's, 
benoemingen, betekenissen, interpretaties, 
categoriseringen. Hi; leert daarmee omgaan via de taal, 
en speciaal de moedertaal. Die moedertaal wordt 
anders geleerd dan een tweeds of derde taal op latere 
leeftijd. Het leren van een tweede taal op latere leeftijd 
gebeurt veel bewuster, schematischer, meer volgens 
formele regels. Die tweede taal mist daardoor letterlijk 
de vanzelfsprekendheid van de moedertaal. 

Het vermogen om meer dar1 een taal goed te leren 
spreken is in het algemeen zeer beperkt. Het gaat niet 
alieen om de grammaticale regels en de woordenschat 
met aile onderlinge betekenisrelaties (connotaties) en 
verwijzingsrelaties (denotaties). De eerder geleerde 
taal- en denkschema's kunnen met de nieuwe 
interfereren. Wanneer iemand de taal van een ander 
leart, leert hij ook participeren in de denkwareld van de 
ander, dealt hij in diens opvattingen inzichten an 
vooroordelen. Dit gaat in het algemeen heel moeizaam, 
juist omdat die vaak onbewuste denkschema's en 
vooroordelen diep varankerd /iggen. 

We kunnen stellen dat taal tegelijk een brug is en een 
barriere. Taal verbindt mensen die dezelfde taal 
spreken en (onder)scheidt mensen die varschillende 
talen spraken. Taal is tegelijk inclusief en exclusiet. 
Een taalgemeenschap is tevens een 
cultuurgemeenschap. 

Culturen zijn eenheden van menselijke samenleving 
met een eigen collectieve identiteit die kenbaar is aan 
de wijze waarop mensen zich uiten en gedragen, met 
elkaar communiceren en interageren. Die innerlijke en 
uiterlijke identiteit hebben we aangeduid als 
ideostructuur, sociostructuur en technostructuur. 
Culturen zijn geen gesloten gemeenschappen. De 
communicatie binnen eenzelfde cultuur is indringender 
en veelvuldiger dan de communicatie tussen culturen. 
Maar die inter-culturele communicatie en interactie is 
wei degelijk aanwezig. Verschillende culturen kunnen 
onderling allerlei verwantschappen vertonen, hetzij 
door een gedeeltelijk overlappende activiteit, hetzij door 
een historisch gegroeide gemeenschappelijke ervaring. 
Juist die historische ontwikkeling maakt det er tussen 
culturen een orde van verwantschappen bestaat, zoals 
er in de biologische evolutie ook grotere en kleinere 
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verschillen tussen soorten ontstaan zijn. 

Taal en techniek spelen in de ontwikkeling van culturen 
een belangrijke ro!. Beide werken verbindend en 
scheidend, integrerend en differentierend. Daardoor 
zijn taal- en cultuurgemeenschappen geen homogene 
eenheden. Grenzen zjjn niet scherp af te bakenen. 
Er treden verschuivingen en veranderingen op, doordat 
elementen van de ene taal in de andere worden 
opgenomen en andere elementen in onbruik raken. 
Wat nog belangrijker is, is dat er geheel nieuwe 
vormen van taal worden ontwikkeld, die een 
onverwachte, revolutionaire omwenteling in het hele 
denken, doen en maken teweeg brengen. Daarmee 
verandert ook het karakter van cultuur radicaa!. Er is 
niet aileen een horizontale, geografische spreiding en 
variatie van culturen, maar ook een verticale, 
sociografische polarisatie tussen een dominante, 
elitaire cultuur en vele subculturen en tegenculturen. 

Voor deze enorme verschillen hebben we nogte 
weinig oog. Taalwetenschap of linguistiek beperkt zich 
nog te veel tot de studie van taal in striktere zin, de 
'natuurlijke talen' zoals ze gesproken worden door 
volken of naties, maar die in feite al lang niet 
'natuurlijk' meer zijn maar product van lange 
historische ontwikkeling en cultivatie. Ook de culturele 
antropologie heeft nog enkel belangstelling voor de 
cultuur van primitieve volken en laat de studie van 
civilisaties over aan de geschiedenis, terwijl de 
hedendaagse culturen nog grotendeels buiten het 
gezichtsveld van wetenschappers vallen. 

We kunnen hier aileen maar een allereerste aanzet 
geven tot de integrale studie van taal en cultuur in 
algemenere zin, en wei in relatie tot de techniek. 

3. Taal en techniek 

Taal is een systeem van tekens en symbolen waarmee 
mensen met elkaar communiceren. In de gesproken 
taal bestaan die tekens uit klankcombinaties 
samengevoegd tot woorden en zinnen. Voor de vorm 
bestaan er uitspraakregels en grammaticale regels. De 
woorden hebben symbolische betekenissen. Die 
betekenissen kunnen onderling betrekking hebben 
(connotaties), terwijl de verwijzingen naar de 
betekende wereld (denotaties) weer een ander 
structuur openbaren. 

Op minstens twee manieren bei"nvloedt de techniek de 
taa!. Ten eerste direct door het communicatieproces 
zelf met nieuwe middelen, media en apparatuur om te 
vormen, te versterken en uit te breiden. Ten tweede 
indirect door de cultuur met allerlei nieuwe 
voorzieningen te verrijken, zodat er meer over techniek 
en met techniek wordt gecommuniceerd. 

De ontwikkeling begint langzaam. Van de vroegste 
mensen tot aan de eerste technische doorbraak, de 
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uitvinding van het schrift, zijn er waarschijnlijk meer 
dan een miljoen jaar verlopen. Ongetwijfeld is het 
schrift niet in een keer uitgevonden, maar zijn er allerlei 
voorfasen geweest in de visuele vormgeving van 
symbolen. De grote vooruitgang van het schrift is 
daarin gelegen, dat de communicatie niet beperkt blijft 
tot de lijflijk in ruimte en tijd aanwezigen maar zich kan 
uitstrekken tot latere generaties. Er zijn duidelijk twee 
principes in het geding: de picturale uitbeelding van het 
symbool en de scripturale weergave van 
klankcombinaties. Aileen al dit verschil markeert een 
ingrijpende differentiatie in cultuurontwikkeling. 
Ook binnen de cultuurgemeenschap ontstaat een 
differentiatie. Er komt een onderscheid tussen 
'geletterden' en 'ongeletterden' of 'analfabeten'. 
Overigens is deze aanduiding, die Europacentrisch 
gehanteerd wordt, niet 'Ietterlijk' van toepassing op bij 
voorbeeld de Chinese cultuur. In ieder geval begrijpen 
we achteraf hoe onder invloed van een nieuw 
technisch middel of medium een verticale geleding, 
sociale stratificatie en machtsdifferentiatie optreden. 
Naarmate de historische ontwikkeling voortschrijdt krijgt 
de verticale geleding een duidelijk profiel. Het al of niet 
participeren in een cultuur van geletterden manifesteert 
zich in rangen en standen. Het proces van menselijke 
veredeling door onderwijs begint met het leren 
schrijven, het curieuze proces van de alfabetisering. 

Tot dat onderwijs hoort behalve het leren schrijven ook 
het leren rekenen. Parallel aan de uitvinding van letters 
moeten we dus de uitvinding van cijfers beschouwen. 
Waarschijnlijk is de technische aanduiding van 
kwantiteiten door cijfers zelfs ouder dan de uitvinding 
van schrifttekens. Ook de numerotatie verschilt van 
cultuur tot cultuur. De Grieks-Romeinse cijfernotatie is 
schematisch duidelijk omslachtiger en onhandiger dan 
de Arabische. Ook de aanduiding van de 0 (nul) als 
cijfer, waarschijnlijk een Indiase uitvinding, is van 
beslissende betekenis. Hoeveel in deze symbolische 
aanduiding op conventie en willekeur be rust, beseffen 
we achteraf, met spijt; en tevens hoe veel efficienter 
we met getallen zouden kunnen rekenen, wanneer we 
cultureel en coilectief hadden gekozen voor het 
twaalftallig stelsel in plaats van het decimale stelse!. 
Van wat een verstrekkende culturele betekenis de 
technische vormgeving van getallen en cijfers geweest 
is, beseffen we door te erkennen dat pas na de 
Kruistochten, de culturele interactie van het christelijke 
Westen met de wereld van de Islam, het 
handelsrekenen - naast de eerder onwikkelde 
meetkunde en algebra, respectievelijk van Griekse en 
Arabische oorsprong - tot bloei is gekomen. 

De opkomst van het handelsrekenen markeerde een 
uitermate belangrijke sociaal-culturele ontwikkeling: de 
opkomst van de Derde Stand van handelaren, 
kooplieden, ondernemers, kapitalisten. De Adel of 
Eerste Stand vertegenwoordigde de centrale macht 
gebaseerd op grootgrondbezit in het feodale Europa. 
De Geestelijkheid of Tweede Stand had lange tijd het 



monopolie over de 'geestelijkheid' in letterlijke zin, de 
beheersing en interpretatie van het schrift en de 
Schritt, en dus van cultuur en civilisatie. Tussen de 
Magna Charta (1215), de eerste overwinning van de 
lagare adel op de hogere en de Unie van Utrecht 
(1579). het eerste verbond van burgerlijke staten, ligt 
een culturele aardverschuiving die historisch nog veel 
te weinig onderkend en erkend wordt. De opstand van 
de Noordelijke Nederlanden tegen het Spaanse gezag 
werd aangevangen door de lagere adel - watergeuzen 
en Oranjes -, maar kreeg pas substantiale 
ondersteuning door de culture Ie machtsontplooiing van 
de Oerde Stand, de regenten. die niet aileen het 
maecenaat voerden over kunsten, ambachten en 
technieken, maar ook zelf baanbrekende bijdragen 
leverden tot de bloei van Letteren en Wetenschappen. 

De vervanging van het kerklatijn door de nationale 
talen is een ander symptoom van de culturele 
aardverschuiving. Oat het Nederlands een eigen 
wetenschappelijke terminologie kent, en woorden als 
'wiskunde', 'rekenkunde', 'meetkunde', 'aardrijkskunde', 
waarvoor in het Frans, Duits, Engels, Russisch nog 
steeds de Griekse benamingan worden gebruikt, is te 
danken aan de Zuidnederlander Simon Stevin (Brugge 
1548 - Leiden 1620), die met zijn Uytspraek van de 
weerdicheyt der duytsche tael pleitte voor het gebruik 
van het Nederlands als wetenschappelijke vaktaal. 
Stevin was wiskundige, ingenieur, boekhouder en sinds 
1583 leermeester van Prins Maurits. Hij heeft voor de 
handel belangrijke rentetafels berekend. Hij deed 
eerder dan GaHlei' proeven over de vrije val. Zijn exacte 
en experimentele denkwijze blijkt uit zijn publicatie De 
Weeghdaet: Beghinselen der waterwichts en 
Beghinselen der weeghconst. Oat 'wegen' was voor 
Stevin zowel fysisch wagen als mentaal overwegen en 
afwegen met het oog op het evenwicht. Het wiskundig 
afwegen van Stevin loopt vooruit op de latere 
operations research, de mathematische besliskunde, 
die in het cybernetisch tijdvak bedrijfskunde en 
bestuurkunde mogelijk maken. De ingenieursschool 
aan de Leidse universiteit werd onder leiding van 
Stevin opgericht. De ideale ingenieur moest volgens 
hem natuurkundig, wiskundig, krijgskundig en ook 
bedrijfskundig kunnen wegen en berekenen, plannen 
en construeren. ontwerpen en uitvoeren. 

De boekdrukkunst is een technische uitvinding die 
verrelkende gevolgen heett gehad voor de 
sociostructuur en de technostructuur, de ideale en de 
materie/e structuur. Oak hier zien we de vervlechting 
van sociale en technische ontwikkelingsfactoren. De 
boekdrukkunst is in China vier eeuwen eerder 
uitgevonden dan in Europa, maar heeft daar lang niet 
zo'n culturele omwenteling tot gevolg gehad. In de 11 e 
eeuw werden in China boeken met losse letters gezet 
en gedrukt. Een eeuw later werden letters uit tin 
gegoten. In Europa verscheen pas in 1448 het eerste 
gedrukte boek. Ruim een halve eeuw waren de 
wiegedrukken of incunabelen nag kostbaar en 

zeldzaam. Het duurde lang voordat de namaak 
calligrafische letters werden varvangen door 
typografisch passender lettervormen. Het Europese 
schrift is voor de ontwikkeling van een eigen 
drukletterstijl beter geschikt dan het Chinese. 
lettersnijden, lettergieten, graveren, elsen, drukken, 
uitgeven werden kunstzinnige ambachten. Veel 
belangrijker was dat er in Europa hele nieuwe 
gebieden van kennis zich ontplooiden, die greti9 
gebruik konden maken van het nieuwe medium van 
kennisverspreiding. 

Het is eenzijdig om de Joods-Christelijke en 
Grieks-Romeinse herkomst van de Europese cultuur te 
beklemtonen. Naar vorm. technische uitwerking, 
gedachteninhoud en culturele manifestatie was de 
Europese beschaving na de Renaissance een geheel 
eigen volwaardige schepping, Met de taal veranderde 
de cultuur. met de techniek de hele sociostructuur en 
bestaanswijze. De Europese beschaving is een typisch 
wetenschappelijk-technologische cultuur, een 
burgerlijke cultuur gedreven door onderzoekings- en 
ondernemingsdrang, expansief en dynamisch. De basis 
van deze nieuwe cultuur werd gevormd door de 
moderne wiskunde en natuurwetenschappen. met 
name de natuurkunde en mechanica. De Natuur van 
de natuurkunde Mett weinig overeenkomst met de 
opvatting en beleving van de Natuur bij primitieve 
volken. In het mechanisch tijdperk werd Natuur vervat 
in abstracte modellen en mathematische vergelijkingen. 
In die zin kunnen we misschian de moderne 
natuurkunde de meest onnatuurlijke wetenschap 
noemen, die we ons kunnen indenken. 

Er bestaat een wezenUjk verschil tussen de dagelijkse 
omgangstaal en de taal van de wetenschap. De 
dagelijkse taal gebruikt woorden met vaak 
overlappende betekenissen. Voor de wetenschap 
moeten die woorden worden vervangen door 
nauwkeurig gedefinieerde termen. In de 
wetenschapstaal wordt ook het begrippenarsenaal 
enorm uitgebreid. Terwijl men in de dagelijkse omgang 
met een woordenschat van enkele duizenden kan 
volstaan, bastaan er in de natuurwetenschappen een 
terminologie en nomenclatuur van vele miljoenen 
vaktermen en benamingen. Met abstracte 
mathematische symbolen kan men systematischer 
formuleren, denkoperaties verrichten, theoretische 
modellen opbouwen, logisch deduceren, uitspraken 
formuleren die experimenteel getoetst, geverifieerd of 
gefalsifieerd kunnen worden. 

Oit modelmatige, kwantificeerbare den ken wordt 
ondersteund door de ontwikkeling van verfijnde 
technische instrumenten en meetmethoden en leidt op 
zijn beurt tot baanbrekende technische realisaties en 
vernieuwingen. De wetenschappelijke revolutie van de 
16e - 18e eeuw mondde uit in de industriale revolutie 
van de 18e - 1ge eeuw. Het gevolg hiervan was een 
nag verdere culturele differentiatie binnen de Europese 
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- en later ook Noord-Amerikaanse samenleving. 
Niet aileen staat de literaire taal (alfacultuur) ver af van 
de mathematisch-natuurwetenschappelijke taal 
(betacultuur), ook binnen de natuurwetanschap an 
technologia kunnan wa nog onderscheid maken tussen 
de theoretische taal van de academische 
wetenschapsbeoefening en de formele rekentaal en 
visuele tekentaal van praktische ontwerpers en 
ingenieurs. 

Er is een nieuwe vorm van 'geletterdheid' ontstaan die 
niet samenvalt met de literaire cultuur. Ook de 
mentaliteit en houding tegenover de techniek 
verschillen. In plaats van de aanduiding 'alfa' an 'beta' 
kunnan we missqhien beter spreken van 'alfabeten' en 
'alfanumerieken'. Het 'alfanumerisme' is een nieuw 
specialisme dat in toenemende mate emplooi vindt in 
de omgang met an creatieve hantering van <?omputers 
en andere moderne technische hulpmiddelen. V~~r de 
productie en instandhouding van de materiele welvaart 
en allerhande technische voorzieningen moet een 
aanzwellende massa altanumerieke gegevens -
databestanden - systematisch worden verwerkt. Deze 
alfanumarieke 'informatie' kan aileen worden verstaan 
en beheeTst door degenen die geverseerd zijn in de 
codetaal en assembleertaal van computers. In ons 
tijdperk van expansieve informatica veroorzaakt de 
opkomst van nieuwe programmeertalen een nieuwe 
vorm van 'alfanumerisme' en 'informatische 
taalarmoede'. Zoals de primitieve mens dichter stond 
bij de 'natuurtaal' van planten en dieren dan de 
geciviliseerde mens, zo staat de nieuwe programmeur 
dichter bij de machinetaal van computers. 

Techniek vernieuwt aldus zowel de vorm als de inhoud 
van de laal. Die techniek is geleidelijk van karakter 
veranderd. Was de techniek in de 16e - 18e eeuw 
voornamelijk machinetechniek, van het eind van de 
18e eeuw tot het midden van de 20e eeuw kwam daar 
de energietechniek bij, terwijl we sinds het midden van 
de 20e eeuw vooral te maken hebben met 
besturingstechniek en communicatietechniek. 
Communicatietechniek verschaft steeds nieuwere 
middelen en media voor alierlei vormen van 
communicatie. Na het schrift en de boekdrukkunst 
maken we nu een derde grote golf mee van 
revolutionaire veranderingen in taal en cultuur. Behalve 
de massale verspreiding van het geschreven woord, 
wordt opnieuw het gesproken woord van belang. 

. Behaive de verbale communicatie krijgen allerlei 
vormen van nonverbale communicatie en expressie 
aandacht. Ook hierdoor treden er allerlei sociale 
polarisaties en cUlturele differentiaties op. Film en 
televisie hebben een vee I groter bereik dan boeken en 
tijdschriften. Door geschikte ondertiteling kunnen ze 
over taalgrenzen heen de culturele interactie 
bevorderen, Tegenover de alfa- en betacultuur 
ontwikkelt zich een wereldwijde massacultuur en 
popcultuur. Om in deze popcultuur te participeren hoeft 
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men niet over de traditionele taalvaardigheid en 
taalbeheersing te beschikken. 

In een recente publicatie over de nieuwe 
televisiacultuur lezen we: 'Het Nederlandse 
medialandschap verandert snel. Het oude, toch nog 
tamelijk overzichtelijke omroepgebied zakt steeds 
verder weg en nieuwe audiovisuele 
cultuurverschijnselen doemen op'. Nieuwe 
communicatiemedia worden gevolgd door nieuwe 
vormen van communicatie en cultuur. V~~r een 
integraal cultuurbeleid levert dit onverwachte 
moeilijkheden op. Nieuwe vormen van amateurisme en 
piraterij stell en ons voor verrassingan. De techniek 
zorgt voor steeds nieuwe communicatiekanalen, maar 
van een echte kanalisatie van de communicatiestroom 
is geen sprake. Nieuwe netwerken ontwikkelen zich 
spontaan. 

In het veld van de nieuwe media kunnen we met enige 
moeite een principieel onderscheid maken tussen de 
traditionele printmedia en de stormachtige zich 
ontwikkelende te/emadia. Het verschil zit in de 
duurzaamheid en persoonlijke toeeigenbaarheid van 
het gecommuniceerde. Veel 'informatis' vervluchtigt. 
Tegenover de grotere werking op afstand staat de 
oppervlakkigheid. Babbeltjes en roddeltjes herwinnen 
terrein. Er dreigt een nieuwe massale taalarmoede en 
babylonische spraakverwarring. De gei'ntormatiseerde 
maatschappij wordt cultuurarm. 

Toch berust dit cultuurperspectief op elitaire 
vooroordelen en een gebrek aan vertrouwdheid met de 
nieuwe middelen en media. Spraakverwarring gaat 
gepaard met onenigheid, misverstanden en dissensus. 

Crisisverschijnselen en doemdenken trekken de 
aandacht. Wat men met communicatie wi! bereiken is 
overeenstemming en consensus. Een overmaat aan 
communicatiemiddelen bemoeilijkt dit prOCes van 
overeenstemming. We zien hoe in de politiek steeds 
moeizamer een wankel compromis wordt bereikt, dat al 
bij de eerste po/itieke debatten omver gegooid wordt. 
Massale akties en protestdemonstraties leiden niet tot 
radicale doorbraken. Brede maatschappelijke 
discussies verzanden in oeverloos geredetwist. Dit is 
de prijs van de versnelde technische vooruitgang. We 
spreken eindeloos veel meer soorten talen. Talen 
vormen tege/ijk bruggen en barrieres. Cultuur wordt 
een multi-dimensionale doolhof . 

We zul/en moeten wennen aan deze nieuwe situatie. 
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Communicatie tussen mens en informatieautomaat. 
Prof. dr. H. Bouma 
Instituut voor Perceptfe Onderzoek (lPO) 

Wie van u kan een computer bedienen? Vermoedelijk 
zijn er onder u maar weinigen die computertalen zoals 
PASCAL, FORTRAN of ook maar BASIC zodanig 
beheersen dat ze met grotere of kleinere computers 
om kunnen gaan. 

Een computer is een automaat. Aanvankelijk waren 
computers vooral rekenautomaten. Geleidelijk is het 
gebruik van computers ook uitgebreid tot andere 
gebieden en nu hebben we vele soorten automaten 
zoals schaakautomaten, schakelautomaten (zoals 
telefooncentrales), tekstautomaten (woordprocessoren), 
gegevensautomaten zoals bij banken of ook bij teletext 
en viewdata, vertaalautomaten (al zijn die nag niet zo 
best), enz. enz. Als we al deze verschillende soorten 
computers willen samenvatten kunnen we spreken van 
informatieautomaten. 

Het gebruik van informatieautomaten is snel aan het 
toenemen. Op steeds meer terreinen van de 
maatschappij doen ze hun intrede en waar ze al zijn 
ingeburgerd neemt hun aantal nag steeds toe. Hiermee 
gaat gepaard dat de gebruikers die er mee om moeten 
gaan steeds minder daarvoor een speciale opleiding 
hebben ondergaan. Ook zij kennen veelal geen 
computertalen. De informatieautomaten moeten dus 
steeds meer zijn ingesteld op gewone gebruikers. 

Om dit voor elkaar te krijgen moeten we de 
informatieautomaten dus zo ontwerpen dat ze goed op 
gewone gebruikers zijn afgestemd. Daarvoor moet je 
evenwel eerst weten hoe gewone gebruikers informatie 
verwerken. En daarvoor moet je zijn bij de 
basiswetenschappen die de menselijke 
informatieverwerking bestuderen. Ik noem hiervan de 
volgende: 
- De psychofysica, die zich bezig houdt met de 
verwerking van visuele signalen door het oog en van 
auditieve signalen door het oor. We kunnen ook 
spreken van gezichttheorie en gehoortheorie. 

- De experimentele psychologie, in het bijzonder de 
psychologische funetieleer of psychonomie. Deze 
bestudeert menselijke functies zoals herkenning, 
onthouden en vergeten, beslissen en handelen. 

- De taalkunde, in het bijzonder de leer van spreken 
en verstaan (experimentele fonetiek), het omgaan met 
grammatica en betekenis, en de expliciete 
verantwoording daarvan die tot de kunstmatige 
intelligentie gerekend kan worden. 

Naast deze vakdisciplines die ons de theoretische 
basis verschaffen om de ingewikkelde menselijke 
informatieverwerking verstandig tegemoet te treden en 
in aspecten te onderscheiden, zijn er nag vakgebieden 
die direct vanuit praktijkproblemen proberen tot 
generaliseerbare oplossingen te komen. Deze zijn 
bijvoorbeeld bekend onder de namen ergonomie, human 
faetors onderzoek, of ook mens-machine interaclie. 

Het zal hieruit meteen al duidelijk zijn dat het niet 
eenvoudig is om een informatieautomaat in het 
algemeen geschikt te maken voor ongeoefende 
gebruikers. 
Enerzijds zijn de genoemde vakgebieden nog niet 
zover gevorderd dat een goede specificatie geleverd 
kan worden, anderzijds is de ingenieur die de 
informatieautomaten ontwerpt vaak in het geheel niet 
getraind in deze menswetenschappen en heeft 
daarmee weinig anders dan zijn inturtie om zijn 
ontwerp op te baseren. De gevolgen zijn dan ook niet 
uitgebleven: er zijn informatieautomaten die, hoewel 
bedoeld voor een breed publiek, toch verre van handig 
zijn, of, nog erger, verre van bruikbaar zijn. 

In het korte bestek van deze samenvatting kan ik niet 
ingaan op het vele wat de genoemde 
menswetenschappen reeds hebben opgeleverd aan 
inzicht, op basis waarvan informatieautomaten beter 
kunnen worden ontworpen. Ik noem hier slechts enkele 
facetten: 

- Lezen. We weten tegenwoordig vrij veel van 
leesprocessen, zoals oogbewegingsstrategie, visuele 
woordherkenning, en geheugenfuneties, althans voor 
normale, goede tekst. Op beeldschermen is de situatie 
evenwel verschillend: veelal lichte letters op donkere 
ondergrond, onscherpe Jetters van een minder goed 
lettertype, soms zelfs alieen hoofdletters. Betrekkelijk 
weinig regels op het scherm die bovendien dan nag 
veel te dicht op elkaar staan. We weten reeds dat de 
leesbaarheid op deze wijze lager is dan van normaal 
gedrukte tekst en we zijn nag bezig uit te zoeken welke 
faetoren aan deze verslechtering het meeste bijdragen. 
Een probleem dat hieraan gekoppeld is, is het zoeken: 
zoeken is voortdurend kijken naar wat je niet wi! zien, 
teneinde te vinden wat je wei wilt zien. Het is dus zaak 
om de informatie zo te presenteren, dat het zoeken zo 
snel magelijk kan plaatsvinden. De theoretische 
grondslag hiervoor is al voor een deel aanwezig, maar 
de vertaling naar beeldschermen toe is nag weinig 
uitgewerkt. 

- Spraak. Ais mensen onderling informatie uitwisselen 
doen zij dat bij voorkeur door mid del van spraak. 
Spraak lijkt dus een efficient medium om informatie uit 
te wisselen, ook met een informatieautomaat. Het zal 
niet lang meer duren of informatieautomaten kunnen 
inderdaad spraak uitgeven, van redelijke kwaliteit en 
van toenemende flexibiliteit. Oit kunnen bijvoorbeeld 
zijn spraakboodschappen die van te voren zijn 
opgenomen en op een zuinige manier in het geheugen 
van de automaat voorhanden zijn. Ook kunnen 
spraakboodschappen worden'samengesteld uit losse 
woorden of fragmenten, al is het een apart probleem 
hoe dan een goede zinsintonatie te maken. Het 
onderzoek in het IPO heeft hieraan een belangrijke 
bijdrage geleverd. Een moeilijker probleem is 
automatische spraakherkenning. Oak hieraan wordt 
evenwel in de hele wereld hard gewerkt, met name ook 
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in Japan en in de Verenigde Staten. Voor een beperkte 
woordenschat en/of voor een beperkt aantal gebruikers 
zijn er al automatische spraakherkenners te krijgen. In 
het algemeen kunnen we zeggen dat de 
spraaktechnologie de komende jaren zich sterk zal 
uitbreiden en dat het geleidelijk meer regel dan 
uitzondering zal zijn dat automaten kunnen spreken en 
in mindere mate spraak verstaan. 

- Taal. Automatische spraakuitgifte en automatische 
spraakherkenning is nog weer iets anders dan 
automatische taalproductie of automatische 
taalherkenning. De laatste veronderstelt dat de 
automaat programma's heeft voor het genereren of 
analyseren van syntactische en semantische 
eenheden. Een onderdeel hiervan zou moeten zijn 
onderzoek aan informatieve dialogen, dat zijn 
antwoordcombinaties om aan bepaalde gewenste 
informatie te komen. Men moet daarbij bedenken dat 
elke vraag aileen maar kan functioneren tegen een 
achtergrond van vooronderstellingen die de vrager en 
degene die antwoordt gemeenschappelijk hebben. Een 
examenvraag heeft bijvoorbeeld een andere 
vooronderstelling dan een vraag naar het onbekende. 
Ook de informatieautomaat zal zich er dus van moeten 
vergewissen dat de vooronderstelling van de gebruiker 
en van de automaat dezelfde zijn, en anders eerst 
gelijk gemaakt moeten worden. Ooet men dat niet dan 
kunnen de grootst mogelijke misverstanden ontstaan. 
Bij opvolgende vragen zoals bijvoorbeeld in 
boomstructuren moet men er rekening mee houden dat 
het menselijk geheugen nogal beperkt is, waardoor een 
eventuele foute keuze niet gemakkelijk hersteld kan 
worden. Vraag-antwoord combinaties die tussen 
mensen worden uitgewisseld houden hiermee 
uitdrukkelijk rekening. In feite heeft de helft van de 
uitingen van een informatieve dialoog tussen mensen 
uitsluitend betrekking op het gelijk houden van de 
vooronderstellingen of het opfrissen van het geheugen. 
Ais voorbeelden noem ik: 'wat zei jeT (dit slaat 
automatisch op de laatste uiting) of: 'wat bedoel jeT, of 
de indirecte vraag van de treinconducteur: 
'goedemorgen' . 

De flexibele informatieautomaten stellen ons reeds 
voor problemen ook als zij al goed ontworpen zijn, 
omdat de technische mogelijkheden en het gebrek aan 
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theoretisch inzicht verhinderen dat ze een menselijke 
gesprekspartner die over juiste informatie beschikt, 
kunnen evenaren. We zullen dan ook aile zeilen 
moeten bijzetten om de kennis waar we wei over 
beschikken ook te benutten om de informatieautomaten 
althans zo goed mogelijk aan de menselijke gebruikers 
aan te passen. Ook zal het onderzoek naar de 
menselijke informatieverwerking met meer kracht 
moeten worden aangepakt. Het zal duidelijk zijn dat 
ook de ingenieurswetenschappen sterk gebaat zijn bij 
een goed contact met de menswetenschappen. 
Een laatste opmerking over informatieautomaten voor 
gebruik in het taalonderwijs. Het is nu reeds zo dat 
tekst en spraak kunnen worden gecombineerd in een 
automaat, zodat de leerling woord, beeld en uitspraak 
direct bij elkaar heeft. In een samenwerking van het 
IPO met de vakgroep Onderwijspsychologie van de 
KH Tilburg wordt thans nagegaan waar de sterke en 
zwakkere kanten van zo'n systeem gelegen zijn, zodat 
het in de toekomst optimaal in het onderwijs kan worden 
gei'ntegreerd. Het kan een inspirerend gedachtenspel zijn 
om voor ons zelf uit te denken wat er allemaal aan 
nuttige hulpmiddelen zou kunnen zijn als spraak even 
gemakkelijk toegankelijk zou zijn als gedrukte tekst. Oat 
is niet aileen een inspirerend gedachtenspel, maar kan 
ook ertoe bijdragen dat bij de vele apparatuur die op dit 
gebied op komst is, het kaf van het koren kan worden 
onderscheiden. 

Publicaties uit de sector van de wetenschappen van de 
menselijke informatieverwerking kunnen u daarbij 
aanzienlijk helpen, zoals: 
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Internationale communicatie in wetenschap, techniek en bedrijf. 
Dr. J.M. Ulijn 
Vakgroep Toegepaste Taalkunde 

Van oudsher is de tafenkennis van de Nederlander in 
de wereld spreekwoordelijk. De Nederlandse il1genieur 
maakt daar geen uitzondering op, alhoewel zijn 
voorkeur voor aileen maar Engels naast Nederlands in 
zijn beroepsuitoefening de laatste jaren sterk is 
toegenomen (zie recent grootscheeps onderzoek naar 
vreemde-talenbehoeften van het ITS te Nijmegen, 
Claessen et aI., 1978). De kennis van Frans en Duits, 
verworven op de Middelbare School, wordt niet 
optimaal gebruikt, terwijl de kansen voor kennis van 
Russisch en Spaans beperkt blijven tot een kleine 
minderheid die daartoe de gelegenheid krijgt in het 
VWO of aan een TH. 
Toch zou een veeltalige Nederlandse ingenieur een 
belangrijke brugfunctie kunnen vervullen in de 
internationale wereld van wetenschap, techniek en 
bedrijf, daar waar de exclusieve taal niet Engels is, 
maar Frans, Duifs, Spaans en Russisch nog steeds en 
misschien straks Chinees en Japans steeds meer een 
belangrijke rol vervullen om nieuwe markten voor 
wetenschappelijke kennis en industriale producten te 
ontsluiten. De meertalige Nederlandse ingenieur zou 
hier in het voordeel kunnen zijn tegenover zijn 
Amerikaanse of Britse collega die slechts in het Engels 
kan communiceren. Recente cijters wijzen uit dat ± 
300x zoveel Japanners en Russen Engels kunnen 
gebruiken als Amerikanen Japans of Russisch. Met 
name in het bedrijfsleven en de 
technisch-wetenschappelijke research ontbreekt in dit 
opzicht ieder evenwicht tussen VS en de rest van de 
wereld (zie ook het pleidooi voor een betere 
talenkennis van de Nederlandse ingenieur van ill 
Campo, 1981). 
Een Nederlandse ingenieur die in verschillende 
taalgemeenschappen kan opereren en niet aileen 
vanuit de 5 Nederlandse multinationals, kan een extra 
troef betekenen voor het Nederlandse bedrijfsleven in 
een tijd waar het door economische neergang 
misschien meer dan ooit aankomt op een efficiente 
deelname aan het internationale wetenschappelijke, 
technische en commerciale verkeer. Ook op deze wijze 
kunnen innovatie, ontwikkelingssamenwerking, export 
en de werkgelegenheid die daaruit voortvloeit, worden 
bevorderd. 

Het voorgaande moge een pleidooi zijn voor meer en 
beter talenonderwijs gericht op de behoeften van de 
ingenieur. 
Oat is het niet aileen. 
Een wezenlijke voorwaarde voor training in 
communicatieve vaardigheid zowel in moeder- als in 
vreemde taal Ijjkt de verwerving van inzicht in 
mensefijke communicatieprocessen in de wereld van 
wetenschap, techniek en bedrijf. Op deze wijze wordt 
de a.s. ingenieur zich bewust van 
communicatiestoornissen die zich kunnen voordoen en 
zal een vaardigheidstraining sneller, doelgerichter en 
gemotiveerder kunnen verlopen. Voor dit inzicht is 
onderzoek nodig en daarover gaat deze bijdrage, die 
als voigt is ingericht: 

1. Wat is communicatie? 
2. Communicatiestoornissen vanwege intra- en 
intertalige barrieres. Taalkundige beschrijving en 
psycholinguistische evidentie. 
3. Wat voor onderzoek is verder nodig? 
4. Hoe kunnen barrieres worden overwonnen? 
5. Taakverdeling tussen VWO en TWO. 

1. Wat is communicatie? 

De studie van communicatie is op zichzelf al een 
interdisciplinaire aangelegenheid. Aan een serie als 
Foundations of Communication (Ed.: R. Posner, uitg. 
de Gruyter) werken mee: taalkundigen, logici, 
informatietheoretici, mediakundigen, psychologen, 
sociologen, analytische en wetenschapsfilosofen. In 
binnen- en buitenland bestaan universitaire 
studierichtingen communicatiewetenschap. Het aanta! 
tijdschriften op dit gebied loopt tegen de 40. Meestal 
betreft het dan echter publicistiek, film- en 
perswetenschappen of massacommunicatie, kortom 
een macro-sociologische of filosofische benadering van 
het begrip communicatie. 
In het meer technisch-wetenschappelijk vlak is de 
belangstelling voor communicatie a! erg oud. Kondan 
nog gaen 200 jaar geleden boodschappen aileen met 
de hulp van een mens worden overgebracht, nu kan de 
laetste generatie satellieten de Intelsat IV, maar liefst 
1 B 000 telefoongesprekken gelijktijdig verwerken en het 
einde is kennelijk nog niet in zicht. In dit geval gaat het 
om de verbetering van het communicatiekanaal en van 
technische communicatieprocessen, waartoe ook de 
computer een belangrijke bijdrage levert. 
De recente technische ontwikkelingen hebben echter 
consequenties voor de drager van de meeste 
informatie in het communicatieproces: de taal. Daar 
moeten meer dan ooit hoge efficiency-elsen aan 
worden gesteld: er is zoveel aanbod dat aileen goed 
(eesbare documenten (in moedertaal en vreemde taa/) 
een kans maken grondlg te worden gelezen. 
Ais algemeen denkkader voor de taal in het 
communicatieproces gebruiken we een 
zender-ontvanger-'model' van Jakobsen (1960) 
geamendeerd door Hymes (1969) en Corder (1973) 
(zie fig. 1). 

Fig. 1 Zender-ontvangermodel van Jakobson (enigszins 
gewijzigd) 

• SETTING (omgeving) 
• TOPIC (betekenisinhoud 
• MESSAGE (ulling) 
• CHANNEL (kanaal) • ADRESSER (zender) -

ADDRESSEE 
- (ontvanger) 

• CONTACT (psychologisehe relatie) 
• CODE ("",rbale conventi •• ) 

Bij communicatie in wetenschap, techniek en bedrijf is 
de zender bijv. de ingenieur, de ontvanger bijv. een 
collega of de bedrijfsleiding of zelfs de maatschappij 
als het om populariseren van wetenschappelijka 
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resultaten gaat in voorlichting over of reclame voor 
industriele producten. De omgeving is het bedrijf of het 
researchinstituut. De betekenisinhoud betreft de 
lechnische wetenschappen en haar toepassingen in 
ruime zin. Tot het kanaal behoren mondeling en 
schriftelijk, maar ook de teehnische media zoals ze de 
laatsle tijd zo sterk ontwikkeld zijn van brief, boek, 
tijdschrift en brochure, tot telefoon, telex, televisie en 
computersystemen. Onder de uiting verstaan we de 
fysisch (visueel of auditief) waarneembare taalsignalen 
(klanken of schrifttekens). Ons is het vooral te doen om 
de code: de taal die aan bepaalde conventies 
gebonden is. Communicatie vereist beheersing van de 
code door zendar (spraker, schrijver) en ontvanger 
(luisteraar en le;zer) d.w.z. taalvaardigheid, maar niet 
aileen dat. Taalvaardigheid verwijst naar de 
vaardigheid om grammaticaal correcte (grammatica in 
ruime zin als de hale set van taalconventie$ waaronder 
spelling en woordenschat) zinnen Ie produceren en te 
begrijpen. Communicatieve vaardigheid is vereist d.w.z. 
grammaticaal acceptabele zinnen moet ook nog 
passen of juist gei'nterpreteerd worden in een bepaalde 
omgeving, met een gegeven betekenisinhoud en een 
gegeven uiting, in een bepaald kanaal met een 
bepaalde psychologische relatie tussen 
communicatiepartners (zender en ontvanger). 
Communicatieve vaardigheid moet niet worden verward 
met sociale vaardigheid, omdat deze laatste term 
vooral het belang van de psychologische relatie 
benadrukt. In ons voorbeeld is die relatie zakelijk en 
cursussen beogen niet daarin verandering te brengen. 
Leesvaardigheid bijv. kan bezwaarlijk als een sociale 
vaardigheid worden gekenschetst, wei als een 
communicatieve vaardigheid (tussen lezer en schrijver). 
De theoretische basis voor het begrip taalvaardigheid 
is te vinden in een visie op taal als een contextvrij 
systeem, helzij in structuralistische, hetzij in 
transformationeel-generatieve zin. De theoretische 
basis voor de communicatieve vaardigheid is door haar 
vele niet-taalkundige aspecten ook te vinden in de 
antropologie. de pragmatiek en de socio- en 
psycholinguistiek. 

2. Communicatiestoomissen vanwege intra- en 
intertalige barrieres 

Communicatiestoornissen kunnen nu optreden tussen 
lezer en schrijver of tussen luisteraar en spreker. We 
beperken ons hier tot storingen bij het lezen voor 
beroepsgerichte doeleinden in wetenschap, techniek en 
bedrijf en dan nag vooral bij het lezen van 
vreemdtalige teksten. 
De nadruk ligt daarbij op de taal als bron van 
communicatiestoornissen. Communicatiestoornissen 
vanwege de taal doen zich vaak voor waar barrie res 
zijn. Zij zijn tweeledig in soort. 
1) Intratalige barrieres: tussen wetenschap en 
samenleving: een leek begrijpt een wetenschapper niet 
vanwege zijn vakjargon. Een vergelijkbare situatie doet 
zich voor in de reelametaal waar de verkoper er niet in 
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slaagt informatie over zijn product in duidelijke taal 
over te brengen aan een potentiale koper. Intratalige 
barrieres vindt men tevens tussen beoefenaars van 
verschillende vakgebieden die samen maeten werken, 
een onvermijdelijk bijproduct van het zo noodzakelijke 
multi- en interdisciplinaire onderzoek. 
2) intertalige barrieres: tussen beoefenaars van 
dezelfde wetenschap met verschillende moedertalen, 
wanneer de kennis van een lingua franca bij een van 
beide communicatiepartners onvoldoende is. 
Hiermee hangt samen de vraag of er een universe/e 
taal per vakgebied is. Overheersen de overeenkomsten 
of de verschillen tussen talen? 
Uiteraard kamen intra- en intertalige barrieres ook in 
combinatie voor zoals in het geval van een 
Nederlandse ingenieur die in een onderwijs· of 
voorlichtingsfunctie in de derde we reid niet aileen 
begrijpelijk taalgebruik in het algemeen moet bezigen, 
maar dat ook nog moet doen in een vreemde taal als 
Engels, Frans of Spaans. 

Is er een universele taal per vakgebied die de 
taalgrenzen overschrifdt? . 
Taalkundig onderzoek aan de THE geeft de volgende 
indicaties (zie voor verdere details Ulijn, 1980). 
Uit statistische vergelijkingen tussen Frans, Duits, 
Engels en Nederlands blijkt dat de wetenschappelijke 
taal een uitbreiding geeft aan de woordenschat 
(lexicon) van de algemene omgangstaal (zie fig. 2 ter 
iIIustratie). 

Fig. 2 De woorden, zoals die kunnen worden uitgedrukt 
in een technisch-wetenschappelijke tekst, verspreid 
over algemene omgangstaal en 
technisch-wetenschappelijk taalgebruik. 

ToeUchUfIj:/ 

AOT Algomen. omgangslaal 
AWT = Aigemene wetenschappefijke taal 
A TWT.,." Aigemene technisch-wetenschappelijke taal 
(T)WT~ (Technisch·)wetenschappelijke taal. 

Wat betreft zinsbouw (syntaxis) is er sprake van een 
beperking: een beperkte set wordt zeer frequent 
gebruikt, met name allerlei passieve en onpersoonlijke 
constructies en zelfstandige naamwoorden afgeleid van 
werkwoorden die het gevolg zijn van de tendens in 



technisch-wetenschappelijke taal om de handelende 
persoonondergeschikt te maken aan de handeling en 
het resultaat daarvan. 
Verder deelwoord- en infinitiefconstructies met name in 
Engels en Frans en bijzinsconstructies in Nederlands en 
Duits om noties uit te drukken als tijd, oorzaak, middel, 
toegeving, doe/ en gevo/g. Beoefenaren van 
wetenschap en techniek scheppen conceptuele en 
tekstuele overeenkomsten tussen talen die o.a. lei den 
tot een grotendeels uniforme woordenschat: 
internationalismen op Grieks/Latijnse basis gevormd. 
Er zijn ook wei verschillen, bijv. valse vrienden als 
Engels petrol dat in het Nederlands benzine en geen 
petroleum betekent. Hieruit moge overigens blijken hoe 
belangrijk het werk van internationale normalisatie- en 
terminologiecommissies is. Overeenkomsten in 
zinsbouw in technisch-wetenschappelijke taal hangen 
sterk af van de graad van verwantschap tussen talen: 
Nederlands lijkt bijv. meer op Duils, Engels meer op 
Frans. Op basis van hel beschikbare cijfermateriaal 
voor de talen Frans, Duits, Engels en Nederlands en 
kwalitatieve vergelijkingen voor voornamelijk 
woordenschat en zinsbouw mag men stellen dat er een . 
specifiek taalregister is voor de wereld van wetenschap 
en techniek. Wanneer men eenmaal over een 
basiskennis van een vreemde taal beschikt, 
overheersen. voor wat betreft de vaktaal, de 
overeenkomsten tussen reeds bekende talen en 
nieuwe taal en niet de verschillen. Dit geldt 
waarschijnlijk in mindere mate voor commercieel 
taalgebruik en voor gesproken 
technisch-wetenschappelijke taal in het algemeen, die 
meer geent zijn op de algemene registers voor de 
diverse talen. 

Welke psycholingui'stische evidentie is er nu voor 
barrieres? We hebben dit bekeken voor Frans, een 
zwak punt in het communicatief vermogen van de 
Nederlandse ingenieur. Experimenten met het lezen 
van Franse technische instructies door TH-studenten 
met een schoolkennis Frans en replicatie-onderzoek 
laten zien dat lezers vooral een conceptuele analyse 
plegen en dat een grondige syntactische analyse niet 
nodig is (Ulijn, 1978, 1979 en 1981). Intratalig bezien 
betekent dit dat: 
1) gebrek aan achtergrondkennis die nodig is voor de 
conceptuele analyse van technische insfructies een 
barriere vormt (conceptueel systeem schiet tekort): 
technische kennis is naast Franse kennis een 
significante factor voor begrip (variantieanalyse, p < 
0.D1). 
2) Inhoudswoorden die meer betekenis hebben bijv. 
het Franse sens = Nederlands zin, verstand, zintuig, 
mening, betekenis en richting en mesure Ned. maat, 
maatstaf, maatregel en meting zijn moeilijker dan 
inhoudswoorden die maar een betekenis hebben, bijv. 
eoran = scherm of fois = keer (chi-kwadraat-analyse, 
p < 0.05). 
3) Inhoudswoorden als de voorgaande die noodzakelijk 
zijn voor een conceptuele analyse zijn moeilijker dan 

functiewoorden als Ie, la, de, ii, done of puis die aileen 
maar nodig zijn voor een volledige syntactische 
analyse (chi-kwadraat·analyse, p < 0.01). 
Intertalig bezien d.w.z. uitgaande van de moedertaal of 
aen andere vreemde taal ontstaat het volgende beeld: 
1) Valse vrienden (faux-amis) d.w.z. woorden die in 
twee talen gelijk zijn qua vorm, maar verschillen in 
betekenis bijv. interrupteur lijkt op het 
Nederlands/Engelse interruptor, maar betekent 
schake/aar, of voyant lijkt op het Nederlandse voyeur 
maar is lichtje, brengen bij een grondige conceptuele 
analyse de lezer op een dwaalspoor. Ze zijn moeilijker 
dan cognates d.w.z. gelijke vorman, gelijke betekenis 
als binaire en code. (Volgens Fischer exact probability 
test niet significant, maar wei in goede richting; volgens 
een recent replicatie-onderzoek wei significant, Ulijn et • al. 1981). 
2) Contrastieve Franse syntactische structuren 
(deelwoord- en infinitiefconstructies die in 
technisch-wetenschappelijk Nederlands nauwelijks 
voorkomen) kosten niat meer leestijd dan parallelle 
Franse constructies (bijzinconstructies die zowel in 
het Nederlands als in het Frans frequent zijn) 
(variantie-analyse, niet significant). Een lezer die een 
grondige conceptuele analyse pleegt, heeft geen 
volledige syntactische analyse meer nodig. Het zal 
hem dus niet opvallen of syntactische structuren 
contrasteren of parallel lopen met zijn moedertaal. 
Overigens bleek in een vervolgexperiment dat deze 
contrastieve structuren wei problemen opleverden 
wanneer 'Ieken' (d.w.z. psychologie-studenten) 
gevraagd werd soortgalijke Franse technische 
instructies te lezen voor een apparaat dat niet 
toegankelijk was. Omdat de conceptuels analyse in dit 
geval niet grondig kon zijn, moest de lezer middels 
woordelijk vertalen wei een grondige syntactische 
analyse plegen (Ulijn & Kempen, 1976). 

Bij normaal lezen is een receptieve woordenschat dus 
de belangrijkste barriere. Kennis van andere talen met 
name, de moedertaal Nederlands en Engels speelt 
vooral een rol bij het herkennen van faux-amis bijv. in 
het Frans. 

3. Wat voor verder onderz09k is nodig? 

Ik heb niet de iIIusie dat met bovengenoemd taalkundig 
en psycholinguistisch onderzoek op het gebied van 
lezen van technische teksten in een vreemde taal dat 
aan de THE verricht is en dat ik hier slechts kort heb 
kunnen schetsen, aile taalbarrieres in de internationale 
communicatie in wetenschap, techniek en bedrijf, 
taalkundig in kaart zijn gebracht en psycholingu'istisch 
zijn geverifieerd. Veel onderzoek is nog nodig, om aan 
eventuele oplossingen voor barrieres . 
wetenschappelijke steun te geven, waaronder meer en 
betere taalkundige beschrijvingen van 
wetenschappelijke, technische en commerciAle taal, 
kortom van vaktaal. In hoeverre onderscheidt zich deze 
van de algemene omgangstaal? Hoe kan men in 
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wetenschapsvoorlichting bijv. voor leken scnrijven, als 
men niet weet waarin lekentaal van vaktaal verschilt? 
Natuurlijk zijn er veel frequentietellingen voorhanden, 
maar niet voor aile vakgebieden en met name voor het 
Nederlands zijn er talloze blinde vlekken. De 
onderzoeksmethode die Renkema (1981) heeft 
gebruikt voor de analyse van overheidsteksten 
(correspondentie tussen regering en Staten Generaal) 
Ujkt door de wijze van steekproeftrekking en 
significantieberekenlng voldoende betrouwbaar om op 
andere corpora, zoals technisch-wetenschappelijk 
Nederlands te worden toegepast. Dit zou een vervolg 
kunnen zijn op het frequentie-onderzoek det door Uit 
den Boogaart (1975) aan de THE is uitgevoerd voor 
Nederlandse populair-wetenschappelijke teksten. 
Overigens is taalkundige beschrijving van registers niet 
voldoende. Wat gebeurt er in werkelijkheid met de taal 
in het communicatieproces? Wat levert verd.er nog 
intratalige of intertalige barrieres op? De volgende 
vragen blijven over voor toetslng In 
psycholingui'stische experimenten: 

1) Welke woordvormingsprocedures garanderen een 
optimale vakterminologie zonder overbodige intertalige 
barrie res: In hoeverre moet polysemie (nleuwe 
betekenis voor een bestaand woord) of synonymie 
(nieuwe vorm voor een bestaande betekenis) 
vermeden worden? 

2) In exact-wetenschappelijk taalgebruik met name 
wiskunde wordt veel gebruik gemaakt van formules, 
het taalgebruik daartussen is vaak beperkt. Wat is de 
optimale verhouding tussen verbaal en non-verbaal in 
een tekst uitgaande van verschillende lezerspublieken: 
wiskunde-studenten, collegae wiskundigen, studenten 
en collegae uit andere vakgebieden? (Ard, 1979 en 
Laborde, 1979). 

3) Hoe technisch moet het taalgebruik binnen 
bedrijven zijn om een efficiente communicatie te 
waarborgen? Wanneer is 'expertinees' (Bakker, 1974) 
per se noodzakelijk? 

4) Welke herschrijfprocedures voor wetenschappelijke 
teksten leiden inderdaad tot voor leken begrijpelijk 
taalgebruik? Belangrijke taalbarrieres zijn er tussen 
wetenschap en samenleving. De schrijfadviezen die 
gegeven worden om deze barrieres te slechten zijn, 
althans wat het Nederlands betreft (Veering, 1971, 
Vervoorn, 1977, Lamers, 1979, Maureau, 1979, 
Steehouder et al. 1979 en Renkema, 1979) meestal 
gebaseerd op inturtle of op leesbaarheid of 
psycholingui'stisch onderzoek voor het Engels. Het 
psycholingui'stische onderzoek betreft meeslal geen 
zakelijke teksten, maar losse zinnan uit de algemene 
omgangstaal die speciaal geconstrueerd zijn voor een 
heel ander onderzoeksdoel. Verhogen de volgende 
ingrepen de begrijpelijkheid van een tekst? Wat betreft 
het lexicon de vermijding van latinismen/(Engelse) 
vaktermen: complexlingewikkeld, effectuerenluitvoeren, 
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realiseren lbewerkstellingen, irrationeellwazig, 
discontinue transformatie in een 
bewegingstoestandlschok, policylaanpak, know howl 
kennis, test/toets. 
Wat betreft de syntaxis: vermijding van de 
naamwoordelijke stijl: ef treedt een staafbreuk oplde 
staaf breekt of vermijding van passieve of 
onpersoonlijke constructies. 

5) Waarin wijkt de Nederlandse onderhandelingsstijl in 
handelscontracten af van de buitenlandse, bijv. de 
Franse? Bij onderhandelingen om orders te verkrijgen 
voor het Nederlandse bedrijfsleven bij buitenlandse 
clienten, blijkt vaak dat kennis van de vreemde taal bijv. 
Frans niet voldoende is. Er bestaat ook een 
cultuurgebonden onderhandelingsstijl ingebed in de 
taal, die men zal moeten kennen wi! men met succes 
opereren op buitenlandse markten (zie Ulljn, 1982). 
De Vakgroep Toegepaste Taalkunde van de THE is 
betrokken bij een project van de Raad van Europa 
waarin dit punt o.a. aan de orde komt. 

Voornoemde punten zouden moeten worden bezien in 
ean samenhangend verband. We denken daarbij aan 
hypothesevorming op basis van taalkundige analyse 
van moedertaal en andere talen waarmee de 
Nederlandse ingenieur te maken krijgt en toetsing in 
psycholingui'stische experimenten met betrekking tot 
taalverwerking en -productie. Inbreng van 
communicatiepartners uit wetenschap, techniek en 
bedriif is daarbij onontbeerlijk. Het gaat daarbij om aile 
vier de communicatieve vaardigheden: lezen, luisteren, 
spreken en schrijven. 

4. Hoe kunnen barrieres worden overwonnen? 

Ik beperk me hier tot het onderwijs en laat andere 
maatregelen die men zou kunnen nemen buiten 
beschouwing (bijv. slechts Mn voertaal, meer 
vertalingen, betere internationale samenwerking op het 
punt van de ijking van vakterminologie). 
Onderwijs in communicatieve vaardigheden in 
moedertaal en vreemde talen zal niet kunnen wachten 
tot een volledig inzicht in de taalkundige 
communicatieprocessen in wetenschap, techniek en 
bedrijf is verkregen en in de barrieres die daarbij 
kunnen riizen. De Vakgroep Toegepaste Taalkunde 
van de THE is dan ook al jarenlang zeer aetief op dit 
terrein: het gaat daarbij om cursussen taalvaardigheid 
in het algemeen, om mondelinge communicatie, 
doelgericht spreken, vergader- en discussietechniek, 
leesvaardigheid, solliciteren, wetenschappelijk 
rapporteren in het Nederlands en ook postdoctorale 
cursussen als Wetenschapsvoorlichting. Voor dit 
onderwijs zijn een aantal speciale syllabi geschreven, 
o.a. voor Wiskundig en Natuurkundig Nederlands als 
tweede taal, technisch-wetenschappeliik Engels, 
Russisch en Frans. 
Daarnaast bestaan er doctoraal-keuzevakken 
technisch-wetenschappelijk Russisch, Engels, Frans en 



Spaans. In een college Taal als Communieatiemiddel 
komen algemene taalkundige prineipes aan de orde. 
Bevordering van inzieht in wat communieatie is, zal 
samen met voorgaande eursussen ook een wezenlijk 
onderdee/ vormen van een nieuwe, vrije studieriehting 
Aigemene Wetenschappen aan de THE, waarbij de 
onderafdeling der Wijsbegeerte en 
Maatsehappijwetensehappen en dus ook de Vakgroep 
Toegepaste Taalkunde betrokken is. 
Essentiee/ voor de innovatie in de industrie is 
communicatie: hoe vinden vraag en aanbod elkaar op 
de internationale teehnologische markt? Wat dit betrett 
is het Franse initiatief interessant om jaarlijks een 
catalogus uit te geven (CATECH, 1981/1982) met 
vraag naar en aanbod van innoverende technieken en 
toe te zenden aan 12000 instanties in 93 landen. 
Nederland heeft Inmiddels dit voorbeeld gevolgd met 
TECHTRADE 1981/1982. Nederland als internationale 
markt voor technologie? Dit is aileen denkbaar als 
Nederlandse ingenieurs over voldoende pluriforme 
talenkennis beschikken: Engels is niet altijd voldoende. 
Ook andere vreemde talen behoren daartoe, bijv. 
Frans. Het CBS (1981) meldt dat minstens 18% van de 
totale geldswaarde van de Nederlandse export in 1980 
Franstalige gebieden betrof (vgl. Duitsland 32% en 
Engelstalig 11 %). 
In het kader van een vrije studieriehting aan de THE 
zou men kunnen denken aan de opleiding tot de 
funetie van teehniseh-wetensehappelijk of 
bedrijfscommunicator, een ingenieur met een breed 
georienteerde techniseh-wetensehappelijke 
basisopleiding die op aanvraag vanuit de research-, 
bedrijfs- of commerciale praktijk tolkfuncties kan 
vervullen, vakteksten in talen als Frans, Spaans, 
Russisch of zelfs Japans ot Chinees kan samenvatten 
of mondelinge informatie in daze talen kan vergaren, 
voorlichtende teksten, zoals brochures, bijsluiters e.d. 
kan schrijven, eventueel voor reelamedoeleinden ook in 
een vreemde taal, bijv. voor de derde wereld. Op grond 
van een goed inzieht in wat de rol van taal in 
doeltreffende eommunicatie is zou hij ook anderen 
binnen het bedrijf kunnen adviseren hoe intra- en 
jntertalige barrieres te overwinnen. Nu bestaan er 
inmiddels ook eeonomisch/lingurstische en 
communicatie-studierichtingen aan enkele Nederlandse 
HEAO's. Het voordeel van de TH-doctoraalopleiding is 
dat er een striktere relatie wordt gelegd met technische 
wetenschappen dan op een HEAO mogelijk is. 
Bovendien kunnen studenten d.m.v. terminologisch 
onderzoek, psycholingui"stische experimenten en 
eventueel praktijkstages rechtstreeks in 
wetenschappelijk onderzoek worden ingeschakeld dat 
tot doel heeft inzicht in de rol van taal in 
beroepsgerichte communicatie Ie bevorderen. 
Het voordeel boven een tolklvertalers- of 
joumalistenopleiding zou zijn dat TH-opgeleiden 
beschikken over een algemeen 
technisch-wetenschappelijke vakkennis die bij 
voornamelijk taalkundig opgeleide vertalers of 
tekstschrijvers ontbreekt. Hel voordeel boven Engelse, 

Franse of Amerikaanse opleidingen in 'technical 
communicalion'2 zou zijn dal Nederlandse opleidingen 
niet aileen hel Nederlands betreffen, maar bovendien 
nag de nadruk leggen op het overwinnen van 
intertalige barrieres door kennis van andere talen. 

5. Taakverdeling tussen VWO en TWO 

De basis voor een effectieve communicatieve 
vaardigheid voor de a.s. ingenieur wordt echter al 
gelegd in het VWO. 3 Misschien kan ook daar wat meer 
moeite worden gedaan om ta/en en zaakvakken te 
integreren. Leerlingen zouden 
populair-wetenschappelijke Engelse, Franse of Duitse 
teksten kunnen doornemen op technisch terrein zoals 
folders, brochures en gebruiksaanwijzingen voor zaken 
die ze bijv. in hobby's tegenkomen. Het tekstbegrip zou 
kunnen worden getoetst door het vragen van 
samenvattingen. Voor het yak Nederlands is dat al van 
oudsher gebruikelijk (eindexamen), maar helaas zijn de 
onderwerpen bijna nooit van bedrijfskundige of 
technisch-wetenschappelijke aard (zie Drop & de Vries, 
1979). Men zou ook kunnen vragen om een 
natuurkundeproef te beschrijven of een opslel Ie 
maken over een historisch, economisch of algemeen 
teehnisch onderwerp. Wanneer men leergangen voor 
Nederlands, Frans, Duits en Engels bekijkt, komt dit 
soort authentieke oetenstof waarbij alfa (taal) 
dianstbaar wordt gemaakt aan bijv. een b~ta-vak4 
slechts zelden voor. (zie ook de bijdrage van Bakker 
aan dit boek). 
Voor vreemde talen zal het bijbrengen van een grote 
receplieve woordenschat, althans voor de 
leesvaardigheid van groot belang zijn. De nadruk 
leggen op allerlei cognates zoals intemationale terman 
(radio, television, etc.) zal de leesbaarheid van talen 
bevorderen. Zo hebben Frans en Nederlands bijv. heel 
wat meer woorden gemeen dan men vaak dankt. 
Zinsbouw is van minder belang voor lezen en luisteren, 
maar onmisbaar voor de productieve vaardigheden 
spreken en schrijven. 
Speciale vormen van ontleden lijken niet alieen van 
belang voor het vreemde-talenonderwijs en spelling 
van de moedertaal (t, den dl kwesties), maar ook voor 
het kunnen opvolgen van adviezen voor het schrijven 
van begrijpelijk Nederlands. V~~r lezen en luisteren zijn 
allerlei constrastieve structuren van ondergeschikt 
belang. In het algemeen is het benadrukken van allerlei 
overeenkomsten tussen talen zeker voor meer 
gespecialiseerde taa/registers rendabeler dan hat 
opsommen van allerlei verschillen. Bovenstaande 
suggesties gelden eigenlijk nog in sterker mate voor de 
TH. De taalkundige opleiding is niet af als men het 
VWO-diploma in z'n bezit heeft. Een VWO-Ieerling kan 
vaak nog niet weten waar hij een bepaald 
taalonderdeel voor nodig ZOU kunnen hebben. Een 
TH-student is vaak pas gemotiveerd voor aanvullende 
opleiding in deze vakken als hij (bijna) afgestudeerd is. 
Op dat tijdstip is integratie van taal en vak ongetwijfeld 
gemakkelijker. 
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Hoe dan ook, wie kiest voor techniek kiest oak voor 
taal, hoe paradoxaal dat ook moge klinken. In het 
algemeen geldt: wie B zegt, moet ook A zeggen. 

Uit het voorgaande blijkt dat taaldocenten een 
belangrijke taak hebben waarvoor een letterenstudie 
hen nauwelijks heeft opgeleid: een bijdrage tot de 
internationale communicatie in wetenschap, techniek 
en bedrijf. Een TH zal tevens het vereiste onderzoek 
voor haar rekening moeten blijven nemen om 
talenstudie beter af te stemmen op de behoeften van 
de wereld van wetenschap, techniek en bedrijf in 
Nederland en daarbuiten. 

Noten 

1. De term model moet hier worden opgevat als 
denkschema, denkkader, benadering of opvatting, niet 
in de strikt wetenschappelijke zin dus. 

2. Technical communication kan gedefinieerd worden 
als iadere communicatieve activiteit in het 
beroepsleven van iemand die werkt in de wetenschap 
en techniek. Ook technical writing behoort daartoe. 
Voorbeelden van buitenlandse opleidingen: 
a) Technical communication aan de Communication 
Studies Unit, University of Wales, Institute of Science 
and Technology, Cardiff, Wales. 
b) Specialite de Publicite aan het Centre d'Etudes 
litteraires et scientifiques appliqees (CELSA), 
Universite de Paris Sorbonne, aan de Grandes 
Ecoles Commerciales: HEC, ESSEC, Ecole Superieure 
de Commerce, Ecole Nationale de Commerce, Ecole 
Superieure de Publicite et de Marketing, Frankrijk. 
c) Technical Communication (BS), College of 
Engineering, Department of Humanities, University of 
Michigan, Ann Arbor, Verenigde Staten. 

3. We gaan dan even voorbij aan het aantal talen en 
het aantal jaren per taal waarin men onderwijs krijgt in 
het VWO. Daar is sinds de invoering van de Wet op 
het Voortgezet Onderwijs (Mammoetwet), zoals men 
weet, wei enige verandering in gekomen. Met name 
Frans wordt zelden gekozen door a.s. TH- en 
HTS-studenten. Het talenonderwijs aan de HTS neemt 
een bescheiden plaats in. Het grootscheepse 
behoeftenonderzoek van Cleassen et al (1978) zou 
moeten [eiden tot een beter onderwijsbeleid: vreemde 
talen als eindexamenvak op de HTS, bijv. twee 
verplicht: Engels en keuze uit Frans, Duits, Spaans of 
Russisch. Hetzelfde op het VWO, waartoe het aantal 
eindexamenvakken uitgebreid zou moeten worden tot 8 
a 9 Lp.v. 7. (zie Ulijn, 1979/1980). 

4. Een goed voorbeeld van het omgekeerde, B 
dienstbaar aan A, is het recente initiatief aan twee 
VWO-scholen (Liemers-College in Zevenaar en Lorentz 
Scholengemeenschap in Haarlem) om Wiskunde-I aan 
te passen aan de behoefte van A-vakken, m.n. 
statistiek voor economie, sociologie en psychologie. 
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Wiskunde-I is nu vooral gericht op beta-studies en 
technische wetenschappen. 
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Onderwijskunde ten dienste van de 
ingenieurs- {ook leraars-)opleiding 



Alternatieve onderwijsvormen 
Drs. J. W. Gerritsen van der Hoop 
Drs. M.J.B. Habraken 
Groep Onderwijsresearch 

1. Onderwijsdoelen en onderwijsmethoden 

Voor iedare combinatie van onderwijsdoelen en 
onderwijsmathoden kan worden aangegeven of deze 
doeltreffend is. Doeltreffend wil zeggen, dat het middel 
inderdaad tot het gestelde doel leidt, terwijl er tevens 
geen duidelijk goedkoper altematief is waarmee 
hetzelfde doel zou kunnen worden gereafiseerd. 
(Goedkoper in termen van te investeren tijd van 
docenten en studenten en technische middelen). 
Er wordt gewerkt met drie typen zeer algemene 
onderwijsdoelen: 
(a) kennisverwerving, dat wil zeggen accuraat kunnen 
reproduceren 
(b) begrip of inzicht, dat wil zeggen de vorm van iets 
dat in het onderwijs gepresenteerd is, kunnen 
veranderen, zonder de inhoud te veranderen 
(c) toepassing: kennis en inzicht in verband brengen 
met de werkelijkheid. 

In onderstaand schema is getracht aan te geven voor 
welk van de drie doelen een bepaalde 
onderwijsmethode relatief het doelmatigst is. Dit is 
gedaan door het geven van plus- en mintekens. De 
keuze van een onderwijsmethode wordt uiteraard niet 
aileen bepaald door de doelmatigheid, andere factoren 
spelen ook een rol. 
Men kan bijvoorbeeld den ken aan de mogelijkheden, 
die combinaties van methoden biaden, zoals het in een 
practicum toepassen van datgane wat in een 

Overzicht van onderwijsdoelen die met bepaalde 
onderwijsmethoden bereikt kunnen worden (+ + wi! 
zeggen: zeer doelmatig; wi! zaggen: zeer 
ondoelmatig). 

onderwijsmethoden kennis inzicht toepassing 

1. hoorcollege ++1) + 2) 

2. instructie _ 3) ++ 

3. werkcollege _ 3) ++ 

4. practicum 
__ 3) + ++ 

5. ontwerpoefeningen __ 3) + ++ 

6. individuele stud ie- ++ 
systemen 

7. projectonderwijs + ++ 

1. in combinatie met leerboek 
2. in combinatie met leerboek en indien docent eigen 
denkprocessen demonstreert 
3. lage 'rate of transmission', dat wil zeggen: relatief 
geringe hoeveelheid informatie per tijdseenheid. 

hoorcollege is geleerd. Een andere factor die aen rol 
kan spelen bij de keuze is afwisseling, zodat studenten 
niet langdurig op Mnzelfde wijze moeten werken. 
Het toekennen van plus- en mintekens is voor 
discussie vatbaar. Het moet hier meer gezien worden 
als een leidraad voor hat bewust en systematisch 
kiezen van onderwijsmethoden, zodanig dat de 
doelstellingen zo doelmatig mogelijk gereafiseerd 
kunnen worden bij een voldoende afwisseling in hat 
rooster en een optimaal gebruik van de tijd van 
docenten en studenten. 

2. Projectonderwijs 

In de roerige dagen van het studentenprotast eind 
zestiger jaren - was projectonderwijs de speerpunt 
van de politieke strijd gericht op verandering van 
onderzoek, onderwijs, universiteit en samenlaving. 
Sinds die dagen zijn vele pogingen ondernomen, zowel 
in het hoger beroepsonderwijs als in het 
wetenschappelijk onderwijs, om aan dit type onderwljs 
in een of andere vorm gestalte te geven. 
Hoewel het radicaal-politieke projeetonderwijs niet echt 
is aangeslagen, heeft het wei effect gehad. Het 
ontstaan van vele vormen van groepsonderwijs, 
thematisch onderwijs en projectonderwijs, evenals de 
opkomst van wetenschapswinkels, kan er rechtstreeks 
mee in verband worden gebracht. 

Het streven naar invoering van projectonderwijs is 
gebleven, maar wei met een verandering (in 
aecentuering) van doelstellingen en argumentatie. 
Deze verandering is van tweeeriei aard. In de eerste 
plaats is er steeds sprake van invoering binnen het 
bestaande universitaire bestel en in de tweede plaats 
wordt de invoering beargumenteerd op grond van 
wenselijke beroepskwallficaties en onderwijskundige 
overwegingen. Projectonderwijs wordt nu veel meer 
gezien als een vorm van onderwijs die de studenten 
het meest adequaat voorbereidt op de latere 
beroepspraktijk en door zijn opzet voorwaarden schept 
voor gemotiveerd en dus effectief leren door de 
studenten. In plaats van een politieke strategie is 
projectonderwijs meer een onderwijskundige strategie 
geworden. Was voorheen het (politieke) oogmerk van 
projectonderwijs vooral om in het directe contact met 
de praktijk, politiek-maatschappelijke veranderingen te 
bewerkstelligen, thans richt zieh projectonderwijs als 
strategie veel meer op de verandering van kwallfieaties 
van studenten zelf (met name leren samen met 
anderen op wetenschappelijk en maatschappelijk 
verantwoorde wijze problemen te stell en , aan te 
pa'kken en op te lossen). Hierbij zijn praktijkcontacten 
meer a/s didactisch middel fer bevordering van 
studiemotivatie en kennismaking met de toekomstige 
beroepsuitoefening gaan gelden. In dit verband zijn 
globaal twee visies op projectonderwijs te 
onderscheiden, alnaargeJang men de door de student 
Ie bereiken kwalificaties al of niet waardengebonden, 
dit wil zeggen dienstbaar aan bepaalde 

67 



maatschappelijke waarden, invult. Zo wordt 
projectonderwijs in de ene visie gazien als een 
geschikte methode om meer algemene 
(beroeps-)kwalificaties zoals zelfstandige 
probleemoplossing en leren werken in teamverband, te 
realiseren. In de andere visie wordt deze 
beroepskwalificering verbonden met een bewuste 
keuze voor aanwending van deze kwalificaties in een 
bepaalde richUng, met andere woorden met een keuze 
voor het werken aan bepaalde soorten problemen 
(problemen waarvan de oplossing bijdraagt tot 
rechtvaardiger verhoudingen in de samenleving). 

Onafhankelijk van een keuze uit deze visies zal de 
traditionele rol van de docent veranderen. Hij doet wei 
pogingen het leerproces in goede banen te leiden door 
studenten te enthousiasmeren en te stimuleren tot 
allerlei activiteit, maar hij legt tegelijkertijd de 
verantwoordelijkheid voor de studieactiviteiten bij de 
groep zelf, tenminste in eerste instantie. De groep 
wordt geacht zelfwerkzaam te zijn; zij moet zeit 
beslissingen nemen over te ondernemen activiteiten en 
te bestuderen stot. In onderwijsprogramma's waarin 
projectgroepen als didactisch instrument gebruikt 
worden, wordt dat gezien als een leerdoel op zichzelf, 
leren om zeit beslissingen te nemen met betrekking tot 
de vraag: wat te doen en wat te laten? Men beschouwt 
dat als een belangrijk leerdoel, omdat ervan wordt 
uitgegaan dat de student na beeindiging van zijn studie 
in staat moet zijn om gedurende de rest van zijn leven 
- en met name als het erom gaat bij te blijven in zijn 
vakgebied - ook zelf dit soort beslissingen te nemen. 
Niettemin leidt deze opvatting van de 
zelfverantwoordelijke groep tot nogal wat gevoelens 
van onzekerheid bij de participanten, studenten zowel 
als docenten. Docenten vragen zich af of studenten 
wei leren wat ze zouden moeten leren. Studenten 
vragen zich af of ze op deze manier wei leren om later 
op adequate wijze in de samenleving te kunnen 
functioneren en willen grasg dat er iemand is die 
duidelijk zegt wat er gedasn moet worden. Oat leidt er 
vaak toe dat projectonderwijs slechts populair is bij de 
studenten die in het dragen van een eigen 
verantwoordelijkheid eerder een uitdaging dan een 
bedreiging zien. 

In dit spanningsveld tussen de behoefte om het leren 
van de student te sturen en de noodzaak tot vrijheid en 
eigen verantwoordelijkheid van de student, moet de 
docent in het projectonderwijs vorm geven aan zijn 
taken. Oat is niet eenvoudig. 

3. Zelfstudiecursussen 

Zelfstudiecursussen, ook wei genoemd Individuele 
Studie Systemen (ISS) zijn ontstaan in de zestiger 
jaren, op basis van publicaties van Bloom over het 
principe van 'mastery learning' en van Keller over de 
zelfstudiecursussen die hij aan de Universiteit van 
Brasilia opzette. 
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De belangrijkste kenmerken van een zelfstudiecursus 
zijn: 
1. De leerling kan de leerstof bestuderen onafhankelijk 
van de docent Meestal betekent dat, dat men aile 
leerstof op papier zet Men kan echter ook de leerling 
laten studeren van een videoband of diaserie (de 
Engelse Open Universiteit maakt een schuchter begin 
daarmee; ook laat men daar bijvoorbeeld aen student 
in de natuurkunde thuis zelf experimenteren met 
behulp van een experimenteerdoos die bij het 
studiema!eriaal hoort). Er zijn dus in een 
zelfstudiecursus geen lessen of colleges, in elk geval 
niet verplicht Oat beteken! tegelijk. dat het 
studiemateriaal zo moet zijn, da! de leerling zich 
volledig zelfstandig op de toets kan voorbereiden. 
Duidelijk moet zijn aangegeven hoe de leerling de slof 
moet bestuderen (bijvoorbeeld gericht op kennis of op 
inzicht), wat belangrijk is en wat niet, en wat het niveau 
van de toetsvragen zal zijn. Meeslal worden dergelijke 
aanwijzingen en een reeks studievragen opgenomen in 
een handleiding die de leerling naast het leerboek 
gebruikt. 
2. De leerstof is opgedeeld in blokken, elk met een 
eigen toets. De leerling mag pas aan een blok 
beginnen, als hij het voorgaande heeft gehaald. De 
blokken worden zo gemaakt, dat ze elk 30 a 50 uur 
studie vergen (dat verschilt per cursus). 
3. De leerling doorloopt de blokken in zijn eigen 
tempo. Di! betekent ook, dat als hij zakt voor een blok, 
hij de toets zeer spoedig (bijvoorbeeld de volgende 
dag) over moet kunnen doen. 

Voordelen van een zelfstudie-opzet: 
1. Elke leerling kan zoveel tijd besteden als voor hem 
nodig is. Leerlingen die relatiet veel tijd nodig hebben, 
krijgen die in een conventionele opzet vaak niet. 
2. Door de opdeling in blokken werkt de leerling 
regelmatig en begint hij steeds pas aan een 
leerstotgedeelte als hij het voorgaande beheerst, zodat 
een basis aanwezig is. 
3. De leerling besteedt zijn uren veel actiever dan In 
een 'conventionele' opzet. Het aanhoren van een 
college of les is vaak een passieve bezigheid. 

Het is volstrekt niet zo, dat bij een zeltstudiecursus 
gebruik moet worden gemaakt van een computer, en 
ook behoeft men zich bij de toetsen niet te beperken 
tot meerkeuzevragen. 

Bij de zelfstudiecursus 'Maatschappijwetenschappen' 
aan de Technische Hogeschool Eindhoven wordt wei 
een computer gebruikt, voor de volgende taken: 
1. Administratie. Elke student heeft een codenummer, 
en door de computer wordt bijgehouden, hoe ver ieder 
gevorderd is in de cursus. 
2. Toetsen samenstellen. Per blok is er een 'toetsboek' 
met 150 a 200 meerkeuzevragen. Ais een student zich 
meldt om een toets af te leggen, kiest de computer 
daaruit willekeurig 20 vragen, zodat geen twee 
studenten ooit dezelfde toets maken. Als een student 



een toets onvoldoende maakt en moet overdoen, stelt 
de computer een toets samen, waarin niet dezelfde 
vragen terugkomen. 
3. Toetsen nakijken. De studenten beantwoorden de 
toetsvragen op een schrapkaart, een ponskaart die 
door een kaartleesapparaat verwerkt wordt. De 
computer berekent en administreert de uitslag. 
4. Overzichten. De computer levert overzichten over 
hoeveel toetsen door hoeveel studenten in een 
bepaalde periode zijn gedaan. Maar ook overzichten 
per toetsvraag: van aile keren dat een bepaalde vraag 
door een student is gemaakt, hoe vaak is deze fout of 
goed beantwoord? 20 kan de moeilijkheidsgraad van 
elke vraag worden vastgesteld. 

Uteratuur 
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Enkele aspecten van de begeleiding van beginnende leraren 
Drs. R.A.M. van Brunschot 
Vakgroep Pedagogie, Puberteitspsychologie en 
Algemene Didaktiek 

1. Inleiding 

Ais onderwijskundige verbonden aan de 
lerarenopleiding van de Technische Hogeschool te 
Eindhoven, houd ik me onder andere bezig met de 
begeleiding van beginnende leraren. Daarbij wordt een 
aantal beginnende leraren op enkele scholen voor 
HAVO en VWO in Eindhoven door mij begeleid voor 
wat betreft het algemeen-didaktisch aspect van het 
lesgeven. Begeleiding vindt plaats op aspecten als 
'Hoe schept de leraar een goede werksfeer?' of 'Hoe 
gaat de leraar met de leerlingen om?'. V~~r een 
vakinhoudelijke en vakdidaktische begeleiding dient de 
betreffende vaksectie te zorgen. 
De lerarenopleiding aan deze TH levert 
eerstegraadsleraren wis-, natuur- en scheikunde. De 
door mij begeleide beginnende leraren zijn niet 
uitsluitend leraren die dit soort vakken geven. Ook 
leraren Engels, Frans, geschiedenis, economie enz., 
afkomstig van een eerstegraads- of 
tweedegraadsopleiding, worden begeleid. 
Achtereenvolgens komen hier als onderwerpen aan de 
orde: 
-Enkele uitgangspunten bij de begeleiding 
- De uitvoering van de begeleiding en de 
samenwerking met de scholen 
- De onderliggende visie ten aanzien van: 
- de aard van de problemen van de beginnende 
leraren 
- de werkwijze van de begeleider 

2. Enkele uitgangspunten bij de begeleiding 

Mijn eerste aktiviteiten op het gebied van begeleiding 
van beginnende leraren dateren uit de periode dat ik 
leraar was op een HAVONWO scholengemeenschap. 
Uit die tijd dateren ook de volgende uitgangspunten: 
- Begeleiding is niet hetzelfde als beoordeling. 
Daarom moeten die twee zaken ook door verschillende 
personen uitgevoerd worden. Omdat de schoolleiding 
beoordeelt, kan ze dus niet begeleiden. 
- Beginnende leraren dienen vrij te zijn in hun keuze 
begeleid te worden of niet. 
Binnen de lerarenopleiding is een van de belangrijkste 
hedendaagse begrippen: 'startcompetentie'. Dus: aan 
welke eisen dient een opleiding te voldoen om de 
aanstaande leraar in staat te stellen een redelijke start 
te maken? Vanuit die vraag ben ik me verder gaan 
bezighouden met begeleiding van beginnende leraren. 
Omdat onderzoek van het onderwijs nog steeds niet 
het ideale onderwijsgedrag voor leraren geformuleerd 
heeft, dient begeleiding naar mijn idee non-directief te 
zijn, in die zin dat de begeleiding probeert aan te 
sluiten bij de eigen stijl van de leraar. 
Tenslotte is voor mij belangrijk dat de begeleiding zich 
richt op het gedrag van de leraar. Dat is de 
belangrijkste factor die het klassegebeuren bepaalt en 
waarop de leraar ook invloed kan uitoefenen. Dit in 
tegenstelling tot andere factoren, zoals het gebruikte 
boek, het uur van de lesdag of de sfeer in school. 

3. De uitvoering van de begeleiding en de 
samenwerking met de scholen 

In het afgelopen anderhalf jaar werden op vier scholen 
elf beginnende leraren begeleid. 
Daarnaast functioneerde ik op een school als 
begeleider van enkele ervaren leraren die zelf de 
beginnende leraren op die school begeleiden. 
Deze twee begeleidingssituaties worden hier nader 
besproken. 

Op de scholen waar de beginnende leraren door mij 
begeleid werden, beperkte de samenwerking met de 
school zich tot de formele toestemming van de 
schoolleiding en de afspraak dat de begeleider geen 
informatie verstrekt ten behoeve van de beoordeling. 
Begeleiding bestaat in de meeste gevallen uit het 
eenmaal per 14 dagen bijwonen van een les en een 
gesprek over die les. Aan het begin van het gesprek 
formuleert de leraar zijn eigen algemene indruk over 
zijn les. Daarmee bepaalt hij voor een belangrijk dee I 
over welke punten het gesprek zal gaan. Hij beschrijft 
zijn eigen ervaring van de les en probeert aan te geven 
waardoor het komt dat bepaalde dingen niet verliepen 
zoals hij gewild had. 
De begeleider heeft hierbij de taak om via het stellen 
van open, niet-sturende vragen het inzicht in eigen 
ervaringen en gevoelens bij de leraar te laten groeien. 
Op deze wijze wordt voorkomen dat er tussen de 
begeleider en de beginnende leraar een leraar-Ieerling 
relatie gaat ontstaan. Een andere, aanvullende manier 
om een afhankelijkheidsrelatie te vermijden, is het 
maken van een geluidsopname van de les. Zonder 
opname zijn de aantekeningen van de begeleider de 
enige neerslag van de les en worden onwillekeurig 
gebruikt als grote lijn voor de lesbespreking. Wanneer 
de les opgenomen is, beluisteren begeleider en leraar 
tijdens de lesbespreking delen van de opname en kan 
de leraar beslissen op welk moment hij de band stopt 
om over dat door hem gekozen lesmoment te praten. 
De begeleider probeert dan via het stellen van vragen 
de doordenking van dat lesmoment bij de leraar te 
verdiepen. De vragen dienen de leraar de mogelijkheid 
te geven zijn eigen gedachten en gevoelens verder te 
onderzoeken en vervolgens te formuleren. 

Naast de hierboven beschreven wijze van functioneren, 
begeleid ik op een andere school enkele ervaren 
leraren die op hun beurt de beginnende leraren 
begeleiden. 
De samenwerking met de school omvat hier dus veel 
meer dan de hierboven beschreven situatie. Op deze 
school - het Eckart College te Eindhoven - ziet de 
samenwerking er als voigt Oit: 
Er bestaat een groep van vijf leraren, die naast een 
aantal andere taken, ook de begeleiding van 
beginnende leraren is gaan uitvoeren in overleg met de 
schoolleiding. Ik maak, voorzover het de 
begeleidingsaktiviteiten betreft, deel uit van deze 
groep. 
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De groep heeft de volgende begeleidingsopzet 
ontwikkeld: 
- IOOer van de viif ervaren leraren begeleidt een of 
twee beginnende leraren, door regelmatig lessen bii te 
wonen en te bespreken. 
- Drie leden van de groep organiseren een aantal 
biieenkomsten voor de beginnende leraren. 
- Eenmaal per week komt de groep begeleiders 
biieen om lopende zaken te bespreken en zich verder 
te trainen in het begeleiden. 

Op de laatste twee punten wi! ik wat nader ingaan: 
De biieenkomsten voor de beginnende leraren worden 
tot aan de herfstvakantie eens per week gehouden en 
hebben als voornaamste doel dat de leraren aan elkaar 
hun eigen ervaringen in de lessen vertellen. Het blijkt 
al een geweldige steun te ziin als iemand ervaart dat 
hii niet de enige is met allerlei problemen. Na de 
herfstvakantie ziin de bijeenkomsten minder frequent 
en meer thematisch ('ordeverstoring', 'variatie in de 
les'). Hierbii kunnen ook gasten worden uitgenodigd. 

Tiidens het wekelijkse begeleidersuur proberen de 
ervaren leraren zich verder te bekwamen in het 
begeleiden. We gebruiken daarvoor de volgende 
methode: iOOere begeleider neemt, na verloop van tijd, 
een begeleidingsgesprek op (dit uiteraard met 
toestemming van de beginnende leraar). We 
beluisteren samen de opname. De leraar wiens 
gesprek beluisterd wordt, geeft zelf aan op welke 
punten hij het gesprek goed of slecht vindt gaan. We 
proberen dan de ervaringen en gevoelens van de 
begeleider te bespreken op een manier die gelijk is 
aan de manier waarop wii als begeleiders de 
ervaringen en gevoelens van de beginnende leraar 
over ziin les bespreken. 
Vaak bevat een opgenomen begeleidingsgesprek ook 
voorbeelden van soorten problemen die ook anderen in 
hun begeleiding ervaren hebben. Die 
gemeenschappelijke problemen bespreken we dan met 
elkaar zoals de beginnende leraren in hun 
bijeenkomsten hun gemeenschappelijke problemen 
bespreken. De begeleiders trainen zich dus in het 
begeleiden door in hun onderlinge besprekingen 
dezelfde gesprekstechniek te gebruiken als zij hanteren 
bij de begeleiding van de beginnende leraar. 

4. De onderliggende visie ten aanzien van de aard van 
de problemen van de beginnende leraar en de 
werkwijze van de begeleider 

Vanuit miin ervaring met begeleiden wil ik proberen 
aan Ie geven: 
- Wat voor soort problemen veel beginnende leraren 
ervaren' 
- Op welke wijze de begeleKler de beginnende leraar 
kan helpen deze problemen aan te pakken. 

Laten we ons een fictieve beginner.de leraar X 
voorstellen, die de kenmerkende ervaringen en 
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gevoelens van veel beginnende leraren in zich 
verenigt. 

Deze leraar is, voorafgaand aan zijn eerste lessen, 
onzeker over zichzelf. Hij vraagt zich af hoe hij zich zal 
gedragen ten aanzien van allerlei aspecten van het 
lesgeven, maar vooral tan aanzien van het 
orde-handhaven. Hij heeft een negatief gevoel bij het 
den ken over straf. Het geven van straf staat hem 
tegen. Hij vraagt zich af wie hij is om straf te mogen 
geven en neemt zich voor om eerst maar eens te 
proberen of lesgeven niet zonder strafgeven kan. Ook 
over dat voornemen voelt hij zich onzeker, omdat hij 
veronderstelt dat 'de school' van hem verwacht dat hij 
wei straf zal geven. 
Tijdens zijn eerste lessen richt hij zich vooral op het zo 
goOO mogelijk overdragan van de leersto1. Daarbij heeft 
hij gevoelens van spanning en booreigd worden. Die • 
gevoelens bernvloeden zijn waarneming van wat er in 
de klas gebeurt. Een grapje van een learling ervaart hij 
door zijn gevoelens van onzekerheid als een poging 
om hem dwars te zitten, hem beentje te lichten. 
Door zijn aandacht voor de leerstof ziet de leraar veel 
van de eerste ordeverstoringen niet. En voor zover hij 
ze wei ziet, voelt hij er zich onzeker over hoe hii erop 
zal reageren. Hij voelt zich steeds voor een dilemma 
staan en doet daarom meestal niets. Wanordelijk 
gedrag neemt toe, ten gevolge van het uitblijven van 
reacties van de leraar. 
De leraar sluit zich af voor de wanorde-escalatie, 
omdat hij, door zijn onzekerheid, niet weet hoe hij erop 
zou willen reageren. Tot het moment waarop het 
onmogelijk is er zich voor af te sluiten. Opgekropte 
irritatie ontlaadt zich dan in een stevige maatregel, die 
achter nogal onrachtvaardig is. Elm learling krijgt veel 
straf, terwijl een ander net zoveel zat te praten. De klas 
protesteert, de leraar erkent de onrechtvaardigheid van 
ziin impulsieve reactie en trekt de maatregel weer in. 
De learlingen ervaren dan: 'Als we maar hard genoeg 
protesteren, dan doet hij toch niets'. Gesterkt door dit 
succes gaan de leerlingen zich nog wanordelijker 
gedragen. De leraar ziet het gebeuren, maar voelt zich 
onmachtig. Hij meent de mogelijkheden niet te hebben 
er iets aan te doen en wendt zich vertwijfeld en 
afhankelijk tot anderen met een verzoek om hulp. 

Ais de begeleider in zou gaan op het verzoek om hulp 
door de leraar allerlei mogelijkheden aan te geven die 
hij zou kunnen gebruiken in de klas (bijv. hoe hij zou 
kunnen reageren op een bepaalde orderverstoring) dan 
lijkt mij dat een verkeerde aanpak. De leraar heeft in 
zijn opleiding genoeg mogelijkheden en vaardighOOen 
vergaard die hij in de klas zou kunnen gebruiken. En 
als hij over te weinig vaardighOOen beschikt dan is het 
niet de taak van de begeleider om die aan te vullen. In 
de measte gevallen heeft de beginnende leraar 
voldoende mogelijkheden in zich. Waarom gebruikt hij 
die dan niet? 
Mijn hypothetisch antwoord daarop is het volgende: 
Gevoelens van onzekerheid belemmeren de 



beginnende leraar op twee manieren in zijn 
functioneren: 
- Allereerst bei'nvloeden ze de manier waarop de 
leraar allerlei gebeurtenissen in de klas waameemt. De 
onzekerheid is de gekleurde bril waardoor de leraar 
ziet wat ar gebeurt, zonder zich te raaliseren dat hij 
asn gekleurde bril opheeft; 
- Gevoelens van onzekerheid verhinderen de larear te 
beslissen hoe hi; zal reageren. En dus doet hi; niets. 
Op een andere manier gezegd, betekent dit dat 
gevoalens van onzekerheid en angst een deel van de 
gedragsmogeli;kheden van de beginnende leraar 
blokkeren. 
Begeleiding moet dus helpen bij het wegnemen van die 
blokkade, die verhindert dat de laraar zijn 
mogelijkheden gebruikt. 
Oaarom zal de begeleider allereerst proberen om de 
beginnende leraar te helpen zich bewust te worden van 
de effecten van zijn gevoelens van onzekerheid en 
angst. De leraar kan als eindstadium van dat proces 
zeit formuleren dat het met zijn gevoelens van 
onzekerheid te maken haeft, als hi; achteraf vaststeJt 
dat hij in de les een situatie verkeerd waargenomen 
haeft en dus verkeerd gereageerd heeft; en dat het 
met zi;n gevoelens van onzekerheid te maken heeft, 
dat hij herhaaldelijk niet gereageerd hasft, in situaties 
waarvan hij nu vindt dat hij wei had moaten reageren. 
Deze bewustwording is het begin van 
gedragsverandering. 
Ais de leraar uitspreekt dat hij een volgende keer liever 
anders op een bepaalde situatie zou willen reageren, 
dan betekant dat dal hij zich eerst zodanig traint dat hij 
zich een volgende keer ook anders voelt: minder 
onzeker, minder bedreigd, zelfverzekerder, met meer 
vertrouwen. 
De leraar kan zich trainen door systematisch na te 
gaan op welke momenten in zi;n lessen hij zich zeker 
voelt en onder woorden te brengen waardoor dat komt. 
De leraar kan ook zekerder worden, als een bepaalde 
manier van reageren, waaraan hi; vol twijfe/s begint, 
blijkt te werken. De begeleider kan de leraar helpen 
door hem te vragen: 'Wat gebeurde er precies en wat 
deed jij in die lessituatie?'. Eerst zal de laraar 
misschien reageren mat: 'Ja, het liep toen wei goed, 
maar ik reageerde zomaar. Het was toeval.' Maar als 
de leraar ontdekt dat in soortgelijke situaties een 
soortgelijke reactie steeds positief werkt, dan voalt hij 
zich zekerder worden. Hij kan dan formuleren wat zijn 
gevoal van zekerheid heeft doen toenemen. 

Oat lijkt mij de kern van begeleiding: gevoelens van 

onzekerheid en angst blokkeren een deel van de 
mogelijkheden van de beginnende lerear. Ais de leraar 
erin slaagt om, door bewustwording en analyse, meer 
gevoelens van zakerheid te krijgen, dan koman er 
geleidelijk allerlei andere gedragsmogelijkheden vrij, 
die daarv66r geblokkeerd waren. 
En op dit punt is ar ook verschil tussen bagaleiding en 
opleiding. 
In de opleiding wordt geprobeerd het repertoire van 
gedragsmogelijkheden van de aanstaande leraar uit te 
breiden (op het gebied van werkvormen, omgaan met 
leeriingen, enz.). In de begeleiding gaat het niet am 
uitbreiding van mogelijkheden, maar am het verkleinen 
van blokkades die verhinderen dat aanwezige 
mogelijkheden gebruikt worden. 

5. Slot 

Slechts enkeJe aspecten van de begeleiding van 
beginnende leraren zijn aan bod gekomen in deze 
inleiding. Oak in mijn onderzoek Is het onmogelijk aile 
aspecten mee fe nemen. Oat hoeft ook niet, omdat 
men ook elders bezig is met het bestuderen van en 
ervaring opdoen met verschillende vormen van 
begeleiding van beginnende leraren. 20 heeft de 
lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Utrecht (het 
POI) zelfs een volledige vakgroep die zich met deze 
problematiek bezig houdt. Mijn kijk op begeleiding is 
voor een belangrijk deel door hun opvattingen 
bei'nvloed. 
Oak aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt aandacht 
besteed aan de begeleiding. Voor de OMO-scholen in 
de regio Brabant/Limburg verzorgt het onderwijsbureau 
van OMO werkgroepen voor begeleiders en 
bijeenkomsten voor beginnende leraren. 

Uteratuur 

Brunschot, RAM. van, Bageleiding van beginnende 
leraren deel 1: De orientatiefase. Interne publ. TH 
Eindhoven, 1980. 
Griffioen, J., Supervisie van beginnende leraren. 
Groningen: Wolters Noordhoff, 1980. 
Vakgroep Natuurkunde-didaktiek, 8ege/eidraad. Interne 
publ. RU Utrecht, 1980. 
Vakgroap Naruurkunde-didaktiek, Het projekt 
8ege/eiding beg;nnende leraren. Interne publ. RU 
Utrecht, 1981. 
VULON (Vereniging Universitaire Leraren Opleiding 
Nederland), 8ege/eiding van aanstaande en 
beginnende leraren, RU Utrecht, 1981. 

73 



Het project Vrouw en Techniek, voor een betere opvang van 
vrouwelijke studenten aan de TH Eindhoven 
Mw. drs. C.R.F.M. de Raaff 
Sectie Sociafe Psychologie 

De TH Eindhoven is in augustus 1981 met het project 
'Vrouw en Techniek' gestart om een betere opvang te 
bewerksteliigen van eerstejaars vrouwelijke 
techniekstudenten. Dit vindt zijn beslag in de vorm van 
een pre-introductieweek voor vrouwelijke studenten die 
zich voor het eerst aan de THE inschrijven. Daama 
worden in het eerste en tweede semester wekelijks 
korte bijeenkomsten georganiseerd in de hoop 
daarmee de studievoortgang te stimuleren. Deelname 
geschiedt op vrijwillige basis; er zijn voor de studenten 
geen kosten aan verbonden. 
Het waarom van speciale activiteiten voor vrouwen, de 
inhoud hiervan en het programma worden hiema 
uitaengazet. 

1. In/eiding 

Van hat totaal aantal ingeschreven eerstejaars 
studenten aan de THE in de afgalopen 20 jaar, is 2,8% 
meisjes. In hetzelfde tijdsbestek is van die 2,8%,20% 
afgestudeerd. Het aantal vrouwelijke studenten is dus 
heel klein; het aantal vrouwelijke ingenieurs is nog veel 
kleiner. Toch is techniek niet per definitie onvrouwelijk 
en ook zijn vrouwen doorgaans niet a-technisch van 
aanleg. Ook zijn er geen formele (wettelijke) 
belemmeringen voor vrouwen om techniek te gaan 
studeren. 
Vanuit twee oogpunten is de huidige stand van zaken 
onwenselijk. Enerzijds is het vanuit maatschappelijk 
oogpunt gazien weinig effectief om de helft van de 
bevolking (de vrouwen) niet als bron van potentiele 
technische menskracht te zien; anderzijds kan vanuit 
het oogpunt van emancipatie gesteld worden dat 
meisjes niet aileen evanveel recht, maar ook evenveel 
kans moaten hebben, om het even welke opleiding te 
volgen en een beroep te kiezen. 
Gestreefd moet worden naar het opheffen van 
belemmeringen die vrouwen er nu van weerhouden 
techniek te gaan studeren. Dit zal tot gevolg kunnen 
hebben dat er een grotere toeloop van vrouwen naar 
het technisch wetenschappelijk onderwijs plaatsvindt 
en het uitvalpercentage van vrouwelijke 
techniekstudenten gedurende de studie verlaagd worelt. 

De vraag is: Wat zijn dan die belemmeringen en hoe 
kunnen die opgeheven of verminderd worden? 

Uit de onderzoeksliteratuur is ondermeer gebleken dal 
meisjes die beginnen met een technische studie in 
vergelijking met de jongens in dezelfde posilie vaak: 
- minder vertrouwd zijn met het technisch vocabulaire, 
minder ervaring hebben met het hanteren van 
werktuigen en machines, minder 'hands-on' ervaring 
hebben (hi-fi apparaten in elkaar zetten, sleutelen aan 
de gezinswagen en dergeljjke; met andere woorden, zij 
hebben minder techoische hobby's); 
- zich meer geremd voelen door het vaak onduidelijk 
zijn van een positieve relatie tussen techniek en 
maatschappij; 

veel minder voorbeelden hebben van vrouwelijke 

ingenieurs, waaraan zij zich kunnen spiegelen, omdat 
die er nauwelijks zijn; 
- veel minder mogelijkheden hebben voor informele 
contacten met sexegenoten; zowel met studenten als 
met vrouwelijke ingenieurs. 

De belemmeringen kunnen wellicht verminderd worden 
door: 
1. het aanbieden van een leer- of oefensituatie die 
vrouwen de mogelijkheid biedt 'hands-on' ervaringen 
op te doen, om te gaan met werktuigen en machines 
en haar wegwijs maakt in het technisch vocabulaire; 
2. het verduidelijken van de relatie tussen techniek en 
maatschappij; 
3. het leveren van voorbeelden van vrouwelijke 
Ingenieurs alsmede inzicht verschaffen in de positie 
van de vrouw in het algemeen; 
4. het bevorderen van informele contacten tussen 
vrouwen onderllng. Op deze punten zal onder par. 2 
afzonderlijk gegaan worden. 

2. Inhoud 

2. 1 Praktische handvaardigheden met werktuigen en 
machines 
Hoewel technische vaardigheid geen noodzakelijke 
voorwaarde is voor het volgen van een technische 
studie aan een TH, is dat wei een voordeel. Vrouwen 
hebben in vergelijking met mannen hierin een 
achterstand. Er is dus sprake van een ongelijke 
startpositie. Het onbekend zijn met gereedschappen en 
dergelijke kan bovendien een psychoJogisch nadeel 
vormen, daar men geacht wordt daarmee wei bekend 
te zijn. Om de ongelijke startpositie en het 
psychologisch nadeel op te heffen zijn er practica 
georganiseerd. De practica vinden in verschillende 
werkplaatsen plaats. De bedoeling is om aan de 
draaibank te werken en/of aandacht te besteden aan 
de volgende vaardigheden: 
- technische tekenvaardigheid; 
- gebruik van meetgereedschap; 
- eenvoudige electrische montagetechniek; 
- gebruik van handgereedschap zoals zagen, vijlen, 
schuren, omzetten (buigen); 
- omgaan met een tafelboormachine; 
- gebruik van draadsnijgereedschap. 

Er wordt gewerkt naar een of twee verschillende 
eindproducten, die in het dagelijks leven bruikbaar zijn. 
De vereiste technische handelingen zijn aile zeer 
elementair. 

2.2 Het verduidelijken van de relatie 
techniek-maatschappij 

Techniek wordt momenteel in hoge mate gebruikt voor 
militaire en (op winst gerichte) industriale doeleinden. 
De discussie over de bewapeningswedloop beheerst 
het huidige wereldbeeld en bepaalt daarmee voor een 
groot deel het gezicht van de techniek. Dit is een 
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eenzijdige toepassing van het technisch kunnen, die 
ook zijn neerslag heeft in het technisch onderwijs. Er 
zijn aanwijzingen dat ingenieurs meer in dingen dan in 
mensen gei"nteresseerd zijn; vrouwen in het algemeen 
zouden juist minder in dingen en meer in mensen 
gernteresseerd zijn. Vrouwen die in techniek 
gei"nteresseerd zijn, zouden ook meer belang hechten 
aan de sociale implicaties van techniek dan mannen; 
bovendien zouden vrouwen meer vrezen voor misbruik 
van de techniek dan mannen. 
Aangegeven moet dan worden dat techniek niet aileen 
bestaat ter vermeerdering van winsten en voor 
destructieve doeleinden, maar dat techniek ook 
constructief kan zijn (milieubescherming, 
energiebesparing, gezondheidszorg). Bovendien moet 
aangegeven worden hoe techniek de mens en de 
samenleving in het algemeen bei"nvloed; belangrijk 
hierbij is aan te geven dat techniek door de mens 
wordt gemaakt en door de mens beheerst moet 
worden. 

Techniek wordt momenteel hoofdzakelijk door mannen 
bedreven. Dit komt ook tot uiting in onderzoeksvragen 
die gesteld worden. Kunnen vrouwen hier een eigen 
inbreng in hebben die corrigerend en/of aanvullend is, 
zoals bijvoorbeeld de vraag naar het ontstaan van de 
zogenaamde slaapsteden en de invloed daarvan, of de 
positie van de hierin wonende vrouw? Veroorzaakt dit 
vereenzaming? Zo ja, en wanneer dat onwenselijk 
wordt geacht, moet dit dan geen gevolgen hebben voor 
planning en beleid van de woningbouw? 
Aan de hand van een lezing en discussies komen de 
genoemde zaken in de pre-introductieweek aan de 
orde. 

2.3 Het leveren van voorbeelden van vrouwelijke 
ingenieurs 

Zoals gezegd wordt techniek hoofdzakelijk door 
mannen bedreven. Techniek krijgt daardoor een 
mannelijk 'image'. Dit komt o.a. tot uiting in leesboeken 
voor kinderen waarin de jongens worden afgebeeld 
met 'technisch' en de meisjes met 'verzorgend' 
speelgoed. In schoolboeken wordt meestal naar een 
ingenieur verwezen als 'hij, die .. .'. De meeste leraren 
en studenten in dit veld zijn mannen. Het mannelijk 
image van de techniek kan leiden tot het zien van 
techniek als niet passend voor vrouwen, zowel door 
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henzelf als door hun omgeving. Techniek wordt 
hierdoor onaantrekkelijk voor vrouwen die naar een 
eigen vrouwelijke identiteit zoeken. 
Gewezen moet worden op het feit dat er wei degelijk 
vrouwelijke ingenieurs bestaan; hoe zij techniek zien, 
waar zij werken, wat voor werk zij doen, hoe hun 
gezinssituatie is, wat de problemen zoal zijn of 
geweest zijn met solliciteren, discriminatie, waardering 
etc. 
Door een beter inzicht hierin kunnen vrouwelijke 
techniekstudenten beter een beroepsbeeld voor 
zichzelf vormen; ook kunnen zij zich beter 
voorbereiden, wapenen tegen eventueel onaangename 
zaken die hun nog te wachten staan. 
Aan de hand van een informatief verhaal over 
beroepsmogelijkheden voor vrouwelijke ingenieurs en 
een forum van vrouwelijke ingenieurs uit verschillende 
technische richtingen, werkzaam in verschillende 
gebieden en in verschillende gezinssituaties, wordt in 
de pre-introductieweek op deze materie nader 
ingegaan. Via een film en een daarop volgende 
discussie wordt nader ingegaan op de positie van de 
vrouw in het algemeen. Hoewel de positie van vrouwen 
in de techniek niet gelijk is met de positie van vrouwen 
in het algemeen, zijn er wei parallellen te trekken op 
basis van het vrouwzijn sec. 

2.4 Het bevorderen van onderlinge informele contacten 

Er zijn heel weinig vrouwelijke studenten op de TH. 
Degenen die er zijn, zitten verspreid over de 
verschillende afdelingen. Dit maakt het niet zo 
gemakkelijk om contact te maken met sexegenoten op 
de TH. Uit onderzoek blijkt dat dit door de vrouwelijke 
techniekstudenten over het algemeen niet bepaald als 
prettig wordt ervaren. 
Het maken van deze contacten moet dus 
vergemakkelijkt worden. De deelneemsters aan een 
pre-introduktieweek verblijven dan ook samen in een 
jeugdherberg en kunnen contacten leggen tijdens de 
maaltijden, koffie- en theepauzes en avonden. 
Gedurende de avonden worden onder andere ook 
ouderejaars vrouwelijke techniekstudenten en 
vrouwelijke docenten in de techniek uitgenodigd. Het 
eerste vooral om een indruk te krijgen van het leven 
als vrouwelijke techniekstudent aan de TH, het tweede 
vooral om kenbaar te maken dat ze er zijn, wie ze zijn, 
en waar(voor) ze te vinden zijn. 
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Beheersen TH-studenten hun moedertaal? 
Prof. dr. J.J.M. Bakker 
Vakgroep Toegepaste Taalkunde 

Het zal niemand vreemd voorkomen dat het antwoord 
op de vraag in de titel zelden positief is, en dat vaak 
ook een niet gevraagde diagnose wordt gegeven die 
o.a. het VWO betreft: 'Ze leren tegenwoordig geen 
Nederlands meer'. 
Dit eenvoudige antwoord is duidelijk, namalijk als 
uitkomst van een bundel misverstanden die berusten 
op een vertakening van het eigen schoolverleden. 
Vroeger zou er meer eerbied zijn geweest voor 'taal'. 
Wat was dan de status van 'taal'? 
Taal als yak bekommerde zich vooral om geschreven 
taal (controleerbaar met een rood potlood) maar niet 
primair om de functionaliteit van taalgebruik. 
Onuitwisbaar is bij mij deze herinnering; de leraar 
Latijn stapt gedecideard op mij af in de gang van het 
gymnasium en zegt vriendelijk maar bijna terloops: 
'Kun je zorgen dat ze binnen 14 dagen de bepaling 
van gesteldheid hebben gehad, want daar ben ik nu 
aan toe'. Nederlands was voor hem aen hulpwerktuig, 
een middel om beg rip van Latijnse teksten te 
controleren. Had hij ongelijk? Toen v~nd ik van wei; nu 
zeg ik: af moet hij een matig lingurst geweest zijn, de 
functionaliteit van de moedertaal mocht hij terecht 
voorop stel/en. En dat gebeurde ook zeer onlangs. 
Aan Prof. dr. Edsger W. Dijkstra, informatica-specialist 
aan deze TH, werd de vraag gesteld: 'Wat moet de 
'nog op te leiden' student hebban galaerd?' Dijkstra's 
antwoord was: 'Hij moet hebben geleerd zijn hersens 
te gebruiken en zijn Nederlandse taal te beheersen. En 
ook graag een paar vreemde talen. Er zijn 
aanwijzingen dat niemand een vreemde taal beter leert 
beheersen dan hij zijn moedertaal beheerst'. (De 
Computerkrant, 14-11-1981) 
Hier dus moedertaalbeheersing in functie van denken, 
van informeren, van begrijpen. Bij de latinist in functie 
van grammaticabegrip en van vertalen. Anders gezegd; 
bij de classicus voor taalbeschouwing, voor denken 
over taal, bij de mathemaat voor denken in taal: voor 
taalgebruik, taalvaardigheid. 

Over die taalvaardigheid juist van TH-studenten is de 
bezorgdheid zo'n 25 jaar geleden zo reeel geweest, 
dat aan de TH Delft de eerste neerlandicus voor 
taalbeheersing in het wetenschappelijk onderwijs, Dr. 
Jan Veering, werd aangesteld. Een paar jaar later 
mocht ik aan deze TH zijn collega worden. 
Ervaring van ruim 22 jaar in het 
technisch-wetenschappelijk onderwijs heeft mij voaral 
dit geleerd: de aandacht moet uitgaan naar de 
taalgabruiker zelf, die de TH-student is, en wei vooral 
in de context van zijn yak. Waarom dit? 

1. 'De' student is geen constante: per definitie moet hij 
veranderd worden en zichzelf veranderen. Kortom: 'de' 
student bestaat nief: hij is felkens een andere. 
2. De taalproblemen in het WO zijn niet zozeer 
problemen van de taal, maar voora! problemen in een 
niet-constante werkelijkheid. Het gaat om de 
verbalisering van een niet-verbale werkelijkheid. Die 
werkelijkheid vertoont zich steeds complexer, 

weerbarstiger aan de in zijn studie vorderende, zeit 
evoluerende student. 

Nu terug naar het uitgangspunt. Simpel gesteld; wat 
komt er terecht van het taalgebruik in het 
technisch-wetenschappelijk onderwijs? Om enigszins 
een beeld te krijgen van de gemiddelde prestatie heb 
ik onderzocht wat ze er in het priUe begin van maken, 
en ik heb geluisterd naar wat ze aan het einde van hun 
studie zelf nog als taalproblemen zien. 
De nuldejaars studenten kregen 3 weken na het begin 
van de studie onvoorbereid onder gelijke 
omstandigheden dezelfde schrijfopdracht: Beschrijf de 
destillatie-apparatuur en verklaar de werking. 

Allen hadden in de practicumzalen het apparaat van 
dichtbij bekeken, de werking was niet ter sprake 
gebracht. Voorin de collegezaal waar ze onverwacht 
hun tekst moesten produceren, stond het 
destUlatie-apparaat voor eventueJe nadere 
beschouwing klaar. Allen kregen 40 minuten schrijftijd. 
Er waren 99 auteurs. Hun teksten werden afzonderlijk 
beoordeeld door een chemicus en door een 
neerlandicus; tussen hen bleek een vrijwel volkomen 
gelijkheid van oordeel. Er werden cijfers gegeven; de 
categorieen van beoordeling hoefden niet ge/ijk fe zijn 
voor aile aspecten van het taalgebruik. In de kolommen 
van waardeoorde/en moogt u de term 'matig' 
interpreteren als 'niet voldoende en ook niet echt 
onvoldoende,' dus zeg 5%. Het toevallige aanta' 
auteurs (99) geeft aan de cijfers bijna de waarde van 
verhoudingspEncentages. 

Beoordeling van: 
Inhoud 
goed 28 } 
ruim voldoende 17 positief: 67 
voldoende 22 
matig 10 
onvoldoende 17 
slecht 5+ 

~ 

Begrijpelijkheid 
goed 22 } 
ruim voldoende 12 positief: 51 
voldoende 17 
matig 24 
onvoldoende 15 
slecht 9+ 

~ 

Leesbaarheid 
goed 3~ } positief: 34 
voldoende 
matig 46 
onvoldoende 6 
slecht 13 + 

99 
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Woordkeus 
goed 29 } positief: 76 
beperkt 47 
matig 8 
primitief 5 
slordig 3 
slecht 7+ 

99 

Zinsbouw 
goed 2~ } positief: 35 
complex 
matig 19 
simpel 9 
primitief 23 
slecht 13 + 

99"" 

Ik vestig uw aandacht op het verschijnsel dat het 
aantal positieve oordelen hoog is waar vakkennis teit, 
maar minimaal waar het gaat om stijlkwaliteiten. Het 
moet me hier van het hart dat studenten mij ook wei 
een beetje het slachtoffer lijken van een Nederlandse 
traditie in taalcultuur. We preken of we biechten, nog 
erger: we worden soms 101lig. Maar media en ons 
parlement demonstreren dagelijks dat we geen traditie 
hebben van zakelijk, doeltreffend en tegelijk 
ontspannen informeren. Welke rol het onderwijs hierbij 
speelt, laat ik aan uw oordeel over ... 
Bij de beoordeling van de woordkeus moest bij 47 van 
99 geconstateerd worden dat de gebruikte woordkeus 
'beperkt' was. Daarbij is te denken dat het te 
behandelen gebied op zichzelt reeds beperkt is. Of is 
dat niet zo beperkt? Nee, het is nog wat ongewoon. 
Het probleem is namelijk niet een schamel aantal 
benoembaarheden, maar er worden speciale eisen aan 
de taalgebruiker gesteld. Waar gaat het om? Er moet 
een zodanige beschrijving van een materieel gegeven 
worden gemaakt, dal de technische logica van het 
apparaat als constructie wordt opgebouwd, dal hootd
en bijzaken als zodanig kenbaar worden. Voorts is er 
een in de tiid verlopend proces te behandelen en 
tenslotte: een verklaring van het proces in de 
constructie. Een en ander dan lietst in het eigen jargon. 
Hoe dit probleem, of liever dit complex van problemen, 
totaal verschillend wordt opgelost, blijkt uit 2 teksten, 
door jaargenoten gelijktijdig geschreven (A en B). In 
het algemeen kenmerkt de onzekerheid de activiteifen 
van eerstejaars. Daarnaast zijn er enkele gevallen van 
een naIeve argeloze schrijverij-zonder-angst (tekst A), 
maar doorgaans ook zonder zorg voor de vereiste 
nauwkeurigheid. Met die onzekerheid hangt meestal 
onhandigheid samen. 

Tekst A 
Het apparaat bestaat uit 3 belangrijke onderde/en. Het 
eerste is een verticaal staande destilatie colom. Deze 
colom bestaat op zijn beurt uit 2 buizen de binnenste, 
waar de damp doorgeleid wordt en die kleine 
instufpingen heelt, waardoor het oppervfak wordt 
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vergroot en de door gang verkleind (denk aan een 
darm) en de buitenste welke glad is en tot doef heeft fe 
iso/eren van de buitenlucht, zodat er geen p/aatse/ijke 
afkoeling kan voorkomen waardoor het even wicht in de 
c%m zou worden verstoord. Tussen beide buizen zit 
een mantel van lucht die ook een uitstekende iso/a tie 
vormt. 
Onderaan deze colom is een rondko/f bevestigd, 
waarin de te desti/eren vloeistot gedaan wordt. 
Boven aan de c%m is een overbruggend stuk, dat 
aan de uiteindan passend is ges/epen voor de opening 
van c%m en koeler. 

Tekst B 
De destillatie-apparatuur 
De destillatie-apparatuur dient om een v/oeistof 
mengse/ bestaande uit 2 of meerdere componenten, ta 
scheiden in zuivere componenten. De 
destillatie-apparatuur bestaat uit: 
1. Een verwarmingsbad om het vloeistofmangsel op de 
desbetreffende kookpunten te brengen. 
2. De rectificeerkolom + thermometer waar de 
terugstromende gecondenseerde vloeistot reflux) in 
aanraking komt met de opstijgende damp. 
3. Koe/er, om de zuivere damp fe condenseren. 
4. Spin, om de verschillende tracties op te vangen. 

Werking: 
Het v/oeistofmengsel, dat bijv. uit 2 componenten 
bestaat, wordt aan de kook gebracht en de vluchtigste 
component gaat verdampen. Deze damp, die nooit 
he/emaal zuiver is, stroomt door de rectificeerkolom 
omhoog en koelt af en stroomt dan terug. Ondertussen 
komt ze in contact met de opstijgende damp, waardoor 
de vloeistof weer warmer wordt, zodat de vfuchtigste 
component weer kan verdampen. Om het contakt 
tussen de terugstromende v/oeistof en de opstijgende 
damp te bevorderen is het opperv/ak d.m. v. 
g/asuitsteeksefs in de rectificeerkolom zo groot mogefijk 
gemaakt. Tens/otte za/ de damp niet meer 
condenseren en gaat dan via de thermometer naar de 
koeler. De temperatuur loopt snel op en zal een 
bepaalde waarde bereiken, die zolang, er damp van 
eenzelfde component doorstroomt, constant blijlt. Het 
is we/ zaak dat de kookpunten van de verschillende 
componenten niet al fe dicht bij e/kaar liggen want enz. 
enz. 

De oorsprong van die onzekerheid is: gebrek aan 
ervaring, oak aan leaservaring. De oud-HTS-ers die 
hier komen studeren, accentuaren de achtergrond van 
dat tekort: zij blijken wei concrate dingen en processen 
in schrijfopdrachten fe hebben verwerkt, in radicale 
tegenstelling tot de VWO-Ieerlingen. Die zijn niet 
dommer dan HTS'ers, hun leraren hebben niet gefaald, 
maar de prille TH-student kent zichzelf niet als 
taalgebruiker in de 'echte' wereld. Had hij maar een 
keer een brommer voor de klas gahad of zijn racefiets. 
Daarbij komt dat hij ook niet weet hoe anderen het 
gedaan hebben, en wat 'normale' moeilijkheden zijn an 



welke strategie je moet volgen. 
Ik beweer niet dat ze het allemaal op het atheneum 
gehad moeten hebben. De taalproblemen nemen, net 
als denkproblemen, een ander karakter aan naarmate 
je moeilijkheden moet verwoorden. 
Maar wenselijk blijft voor hen wei: meer non-verba Ie 
realiteit binnen de horizon ook, of juist, van het 
taalonderwijs. De ouderejaars blijken, merkwaardig 
genoeg. weer met problemen te zitten. Zij willen in 
meerderheid informatie over '" interpunctie en over het 
schrijven van brieven. De puntkomma lijkt wei een 
zwaartepunt daarin. Oorzaak: zij moeten hun verslagen 
zeit tikken en op die schrijfmachine staat de ; 
nadrukkelijk aandacht te vragen. Ouderejaars vragen 
niet naar spelling. maar naar oplossing van 

structuurproblemen. Zij redden zich wei met schrijven. 
Verrassand en positief is de ontdekking dat hat kritisch 
studaren en met verantwoordelijkheid werken in het lab 
de taalgebruiker in de a.s. ingenieur ook doet graeien. 
Het is bijzonder plezierig met hem samen-te werken 
aan zijn onderwerpen. 
Misschien zou een VWO-Ieraar zijn Qud-Ieerling 
nauwelijks herkennen in de toegewijde. zwoegende 
auteur. Is dat nou die nauwelijks gei'nteresseerde van 
vroeger? Inderdaad. maar hij heeft wei andere dingen 
binnen zijn horizon. 
Mag de wereld waarin je iets doet, iets maakt, iets 
voell en iets ziet ook binnen het taal· en 
tekenonderwijs waarneembaar en bespreekbaar 
worden? 
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Vreemde-talenonderwijs aan de TH Eindhoven 
W.H.J. Kuipers 
8eheerder Talenpracticum 
Vakgroep Toegepaste Taalkunde 

1. Voorgeschiedenis 

Sinds het begin van het ruim 25-jarig bestaan van de 
TH Eindhoven manifesteerde zich een groeiende 
behoefte aan taalkundige hulp bij het opstellen van 
publicaties en voordrachten in het Nederlands. Met het 
toenemen van internationale contacten en door het 
groeiende bestand aan vreemdtalige vakliteratuur 
breidde deze behoefte zich uit tot de vreemde talen, 
hoofdzakelijk Engels, maar ook Duits en Frans. 
Studieverenigingen organiseerden cursussen voor een 
reeks van talen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een 
excursie in het buitenland, maar meer nag vanuit een 
algemene behoefte aan mondelinge 
vaardigheidstraining als compensatie voor een al te 
eenzijdige concentratie op schriftelijk taalgebruik. 
Het veefvuldig volgen van de taalcursussen op 
grammofoonplaten in de Centrale Bibliotheek leidde tot 
de overdracht van deze cursussen aan de 
uitleendiscotheek van het Studium Generale. Deze 
stelde een Subcommissie Talen In. 
Na aansteliing van een vaste beheerder voor het 
talenpracticum, stelden de studieafdelingen van de 
Technische Hogeschool na een onderlinge 
ruilverkaveling een veel grotere instructieruimte ter 
beschikking. Deze ruimte, op de achtste verdieping van 
het hoofdgebouw, werd ingedeeld in drie lokalen: 
a. practicum voor individuele taalverwerving en 
vaardigheidsontwikkeling, in de wandeling genaamd: 
'Talenpracticum voor Zelfstudie'; 
b. compleet audio-aelief-comparatief praelicum voor 
klassikaal onderwijs; 
c. video-practicum voor de ontwikkeling van 
vaardigheden in het Naderlands. 

2. Vakgroep Toegepaste Taalkunde 

Het sterk toegenomen gebruik van, en de vraag naar 
meer doelgerichte onderwijsvoorzieningen maakte een 
professionele aanpak noodzakelijk. Hiertoe vormde 
zich de Vakgroep Toegepaste Taalkunde voor zowel 
taalonderwijs als het daarvoor noodzakelijke 
onderzoek. 

3. Onderwqsvormen 

Het volgen van taa/colleges of van taalcursussen op 
magneetband is in principe facultatiet. Er zijn 
studierichtingen die het onder deskundige leiding 
oefenen in het houden van een afstudeercolloquium 
verplicht hebben gesteld. Studenten kunnen veelal het 
volgen van een taalcollege wei gehonoreerd krijgen als 
keuzevak in de nakandidaatsfase. Het tentamen 
bestaat uit een schriftelijk en mondeling gadeelte. Bij 
dit tentamen is in principe een afgevaardigde van de 
betrokken studierichting als gecommitteerde (Russisch) 
en/of native speaker (Engels, Frans, Spaans) 
aanwezig. 
Het onderwijsprogramma omvat: 
Nederlands 

Literatuurbeschouwing (algemene literatuur), 
Mondelinge Communicatie, Doelgericht Spreken, 
Instructie Stage-voordracht, Oefeningen Voordrachten, 
Leesvaardigheid, Discussie- en Vergadertechniek, 
Taalvaardigheid voor Bedrijfskundigen en 
Taalvaardigheid voor Bouwkundigen (het meest 
rendabel voor de eerste studiejaren). Wetenschappelijk 
Rapporteren en Wetenschapsvoorlichting publiceren 
aan een breed publiek over onderzoek). 

Vreemde Taien 
- Technisch-wetenschappelijk Engels en een 
zelfstudieblok Lees- en luistervaardigheid 
Technisch-wetenschappelijk Engels. 
De colleges duren 2 uur, bestrijken 2 semesters en zijn 
gericht op aelieve deelname door de studenten. Het is 
een erkend keuzevak voor de studierichtingen 
Bedrijfskunde, Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en 
Scheikunde. 
- Frans in Wetenschap, Techniek en Bedrijf, met het 
accent op algemene spreekvaardigheid. 
3-urige werkcolleges over 2 semesters. Erkend 
keuzevak voor de studierichtingen Bedrijfskunde, 
Bouwkunde, Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde; 
tevens een zelfstudieblok Lees- en luistervaardigheid 
T echnisch-wetenschappelijk Frans. 
- Technisch-wetenschappelijk Russisch, lezen van 
vakliteratuur. 2-urige werkcol/eges over 2 semesters. 
Erkend keuzevak voor Elektrotechniek, Natuurkunde, 
Scheikunde, Werktuigbouwkunde en Wiskunde (zie 
voor een beschrijving van de didactiek: Wouters, 
1980). 
- ~aans, omgangstaal. 
2~e werkcolleges over 2 semesters. Erkend 
keuzevak voor Bedrijfskunde, Elektrotechniek en 
Werktuigbouwkunde. 
- Itafiaans, geschreven en gesproken omgangstaal. 
2-urige werkcolleges gedurende 1 semester. (Nog) 
geen erkend keuzevak. 
- Nederlands als tweede taal voor buitenlandse 
studenten en statleden (buiten curriculum om). 
Het onderwijs in een aantal van deze talen is voorwerp 
geweest van onderzoek en het ontwikkelen van 
cursusmateriaal. Zie voor een overzicht de lijst van 
interne publikaties aan het slot van deze bijdrage. 

4. Resultaten taalverwerving 

De resultaten van het 'zelfstudie-systeem' voor het snel 
aanleren van een nieuwe taal zijn opvallend goed bij 
onze studenten. Dit houdt echter geen garantie in voor 
deelnemers met minder, minder recente of geen 
schoolervaring in taalverwerving die bovendien niet 
geoefend zijn in het ontdekken van systemen. 
Bovendien zal men het spontaan zeit spreken van een 
vreemde taal aileen maar in groepen kunnen oefenen. 
Hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor de colleges, 
die zoveel magelijk uitgaan van de vakachtergronden 
van de studenten. Ais docent Spaans ga ik wat dieper 
in op het onderwijs in deze taal. 
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5. Spaans 

Het college Spaans is ingericht op de algemene 
omgangstaal, en vervolgens op het taalgebruik tijdens 
een stage in €len Spaanstalig bedrijf of instituut. 
De basisopleiding duurt twee semesters, een college 
duurt 2 UUf, in totaal maximaal 2 x 14 x 2 = 56 
werkuren + ongeveer 28 uur voorbereiding door de 
cursisten, hetgeen het totaal aantal uren op maximaal 
84 brengt. 
Gebruikt wordt de cursus Eso deel I, bestaande uit 
43 lessen. Aan de hand van deze methode is het 
inderdaad mogelijk gebleken de cursisten de 
noodzakelijke spontanileit mee te geven om zich van 
deze taal le bedienen, zeker niet in de laatste plaats 
door middel van een nagenoeg optimale vrije 
exploitatie van het geleerde tijdens en na de 
voorgeprogrammeerde oetenstof. 
Aangezien ook het Spaans €len vrij keuzevak is voor 
een aantal studierichtingen, moeten de studenten voor 
het behalen van studie-eenheden €len tentamen 
afleggen. Dit tentamen bestaat uit een schriftelijk 
gedeelte van 1 uur, onmiddellijk gevolgd door een 
mondelinge test, waarin 1 x beluisterde teksten worden 
besproken. De gehele mondelinge test vindt in het 
Spaans plaats, in principe in het bijzijn van een 
Spaanstalige gecommitleerde van €len van de 
studie-afdelingen. In het studiejaar 1980/1981 slaagden 
(aile) 16 kandidaten voor dit tentamen, met een 
gemiddeld cijfer 8. 
Na een voortgezette opleiding van een semester, 
schreef een van de kandidaten zijn stage-rapport in het 
Spaans. Dit rapport bevat geen storende taalfoutertltl 
is door het Spaanse bedrijf goedgekeurd. ., 

Interne publikaties over vreemde-taalverwerving aan de 
TH Eindhoven 

Onderzoek en Ontwikkeling 
1. Ulijn, J.M., Verslag van het tweede internationale 
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Frans als technisch-wetenschappelijke vaktaal', 
uitgevoerd bij CREDIF te Parijs en St.Cloud, november 
1969. 
3. Ulijn, J.M., Evaluatie van €len audia-visuele cursus 
Nederlands vaor Filippijnse verpleegsters, oktober 
1970. 
4. Ulijn, J.M., Vreemde-talenonderwijs aan de 
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Technische Hogeschool Eindhoven, verslag van €len 
enquete onder staf en studenten, juni 1971. 
5. Dekker, W.P.M. den, Verbeeck, J. en Hilhorst, K., 
Thema's uit wetenschap en techniek voor een cursus 
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6. Ulijn, J.M., Wolfe, S. en Donn, A., The effect of 
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Cursusmateriaal (niet genummerd) 

Engels 
Allen, R.L., Heynick, F. et aI., Working 
Technical/Scientific$entences, juni 1980, (dict.nr. 
1220). 
Heynick, F. (ed.), Technical/Scientific Articles, voorjaar 
1981. 
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stage-rapporten, september 1981, (dict.nr. 1223). 
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Ledieu, J., Rapport d'etude sur renseignement du 
frant;ais, langue de specialite (waarin Franse lees- en 
luisteroefeningen), juni 1971. 
Sampie, G., Themes de conversation frant;aise a 
I'usage d'eleves-ingenieurs, juni 1974 (dict.nr. 1104). 
Bosch, A.J., Wiskundig Frans (Ned.-Frans), maart 1981 
(dict.nr. 1115) 
Sciences, Techniques et Societe, Series de textes a 
lire et a eeQuter (voorjaar 1982). 1. Mecanique 
(R.J.M.H. Clevers), 2. Electroteehnique (G.J.A. 
Ydema), 3. Ingenierie Industrielle (K. Dekker) 
(diet.nr. 1228, 1227, 1226). 

Russisch 
Wouters, P.MA, Schema's, oefeningen en hulplijsten 
behorende bij de eursus Leesvaardigheid 
Techniseh-Wetenschappelijk Russisch, 1978. 
Wouters, P.M.A., Vakgerichte feesvaardigheid, 
Levende Talen, 1980,353,558-561,355,810-814, 
356,910-913,1981,358,93-96 (extern). 

Nederlands als Tweede Taal 
Kuipers, W.H.J., Bandcursus Col/egetaal Neder/ands: 
Wiskunde, 4e oplage, augustus 1979. 
Kuipers, W.H.J., Bandcursus Col/egetaal Nederlands: 
Natuurkunde, februari 1969. 
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