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Zeer gewaardeerde dames en heren, 

Het leven van Leonardi da Vinci is voor de ingenieur van deze tijd nog 

altijd een boeiend verhaal. De luitspelende ingenieur - zoals hij door 

Calder {1} genoemd wordt - voorzag reeds dat het vernuft van de mens 

in staat zou zijn een IIvo ll edig ontpersoonlijkt gedrocht" te creeren, 

dat diens totale vernietiging potentieel in zich had. Voorwaar een nog 

actuele gedachte, nu ongeveer vijf eeuwen later! Toch betreft het niet 

Leonardo da Vinci zelf, waarmee ik mijn betoog over het onderwijs in 

de afdeling derWerktuigbouwkunde van deze Technische Hogeschool bij U 

zou willen inleiden, doch een vriend en vertrouweling van hem genaamd 

Marc Antonio della Torre. 

Hij was van prinselijke huize en reeds op twintigjarige leeftijd hoog

leraar in Padua. Hij was een vooraanstaand filosoof en samen met 

Leonardo wijdde hij zijn aandacht vooral aan de menselijke anatomie. 

In 1509 werd Marc Antonio beschuldigd van kuiperijen tegen de staat en 

moest hij vluchten naar Pavia, waar hij wederom als hoogleraar werk

zaam was. Na een tijd berichtte hij aan zijn bijna dertig jaar oudere 

vriend Leonardo dat het universiteitsleven er verre van rustig was. 

De studenten rebelleerden er tegen de senaat, omdat zjj verontrust wa

ren door de politieke wisselvalligheden van hun tijd. Zij protesteerden 

fel tegen het verstarde systeem en de langdradige wijze van onderwijs 

geven, waarbij voora! de colleges het moesten ontgelden. Men eiste in

spraak, hield betogingen op straat en IIs it-ins" in de paleizen der 

rijken. Kortom, U bemerkt dat de situatie niet zo veel verschilt van 

die op vele universiteiten en hogescholen uit onze tijd. 
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Een oppervlakkige conclusie uit dit verhaal zou kunnen zijn dat het de 

universiteiten en hogescholen kennelijk nog steeds niet gelukt is om 

een goed onderwijssysteem te maken. Deze opmerking slaat echter de 

onderwijsplank geheel mis! 

Een meer juiste gedachte is dat goed onderwijs altijd in beweging dient 

te zijn, omdat het vandaag mensen opleidt voor de wereld van morgen, 

die vaak fel verschilt van die van gisteren. Het onderwijssysteem 

vormt als het ware steeds de "floating bridgell tussen het heden en de 

toekomst. Welnu, verstarring betekent in dit beeld dat de brug niet op 

tljd verlegd wordt. Verzet hiertegen is dan ook njet tijdgebonden, doch 

treedt op als het nodig is. 

De geschetste Ilmobiliteit li is een noodzakelijke voorwaarde voor een 

goed onderwijssysteem. Maar er is meer nodig voor het predikaat "goed". 

Gaan wij eens even aan de kant van de onderwijsvragende student staan. 

De unieke enkel ing die zich aanbiedt om het door ons ontworpen systeem 

te doorlopen. De belangrijkste krachten die de normale student in zich 

heeft om zijn eigen identlteit te ontwikkelen zijn zelfbepaling en spon

taniteit {2}. Wanneer nu het onderwijssysteem de student er toe aanzet 

om zich aan te passen, kan dat beschouwd worden als het hanteren van een 

uitwendig middel tot beinvloeding. In een onderwijssysteem dat een ont

wikkellng van de authentieke identiteit van de onderwijsvragende student 

voorstaat is dit middel njet te tolereren. Het euvel van de gevraagde 

aanpassing bestrijkt een groter terre n in onze samenleving dan aIleen 

het onderwijs en is moeil ijk te onderkennen. Oit laatste komt nlet aI

leen omdat deze maatschappij individualLteit niet aanmoedigt, doch ook 

omdat zij succesvolle aanpassing vaak beloont in de vorm van materieel 

en sociaal welzijn. 
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Uit het voorgaande zal het U duideliJk zijn, dames en heren~ dat ik 

IImobiliteit ll en "nonconformismell twee basisvoorwaarden acht voor een 

goed onderwijssysteem. 

De afdeling der Werktuigbouwkunde beraadt zich al enkele jaren over 

de vernieuwing van haar onderwijsprogramma. De onderwijscommissie 

van der Mooren heeft hiertoe de aanzet gegeven. Het werk van deze 

commissie, neergeslagen in twee discussienota's {3} {4}, heeft in de 

afdeling geleid tot een verbreding en verdieping van het inzicht in 

de problematiek van het onderwijs. 

De thans zittende onderwijscommissie heeft onlangs een nieuw voorkan

didaatsleerplan ontworpen {5}. Dit werk zou ik graag nader bij U wil

l en in 1 e i den. 

Het huidige leerplan is qua opzet ongeveer 15 jaar oud. Een belangrijke 

overweging bij de vernieuwing van het leerplan is geweest, dat de waar

de van de fenomenologische basiskennis in steeds sneller tempo vermin

dert, terwijl het aanbod van nieuwe kennis in hetzelfde tempo toeneemt. 

Daarom is in het nieuwe curriculum meer plaats ingeruimd voor nieuwe 

wiskundige, fysische en werktuigkundige methoden, die waarschijnlijk 

over enkele decennia nog efficiente gereedschappen zullen zijn voor de 

werktuigbouwkundig ingenieur. De nieuwe curriculum-opzet is derhalve 

gericht op onderwijs van een hoger abstractieniveau dan het huidige. 

Dit betekent niet dat de studie uitsluitend toegankelijk gemaakt wordt 

voor studenten van het allerhoogste niveau. De opleiding dient naar de 

mening van de onderwijscommissie gericht te zijn op het direct daarop

volgende ingenieursni·eau. Uiteraard moet aan de extra begaafden aile 

gelegenheid worden geboden, om zich tot het voor hen bereikbare niveau 
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te bekwamen. 

Logischerwijs bevat het thans ontworpen voorkandidaatscurriculum nog een 

aanzienlijke hoeveelheid fenomenologische basiskennis teneinde de stu

dent in die fase de gelegenheid te geven de verworven inzichten en vaar

digheden te leren hanteren bij de behandeling van niet te grote opgaven 

en problemen. Op basis daarvan leert de student in de ingenieursfase van 

de opleiding, met toenemende zelfstandigheid een samengesteld technisch

wetenschappelijk probleem compleet te behandelen. De door de student in 

zijn voorkandidaats-studie verworven kennis en zijn vermogen tot analy

seren, synthetiseren en uitwerken tot praktische bruikbaarheid worden 

daardoor operationeel gemaakt, op een zodanige wijze dat hij ook buiten 

het vakgebied creatief werkzaam kan zijn. De afdeling der Werktuigbouw

kunde is ervan overtuigd dat de student op deze wijze optimale ontpiooi

ingskansen aangeboden krijgt. 

Waarde toehoorders> 

Het maken van een nieuw leerplan is geen al1edaagse bezigheid voor een 

afdeling. Er is echter weI een overeenkomst tussen het ontwerpen van een 

onderwijssysteem en een technisch systeem. Uiteraard betreft deze overeen

komst de methode, niet de verwerkte informatie en de middelen. 

Deze gedachte is ontleend aan een rapport van Rosenstein {6}, die aan de 

Universiteit van Californi~ met een groot aantal medewerkers gedurenQe 

lange tijd gewerkt heeft aan het ontwerpen van een nieuw onderwijssysteem. 

Dit systeem is opgebouwd uit een - niet te groot - aantal stammen of sub

systemen, die beschouwd kunnen \A/orden als verzamelingen "bewerkingenll 

(cursussen in de brede zin van het woord) die het "aankomend produkt ll 

(de onderwijsvragende student) dient te ondergaan. De integratie van 
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subsystemen dient via een iteratief proces tot stand te komen. 

Aanvankelijk is de onderwijscommissie gestart met twee stammen 

te weten 

- methoden uit de ontwerpleer, 

- methoden voor de modelvorming en analyse; 

kwantificering en verificatie. 

Weldra bleek dat overgegaan diende te worden op een veel groter aantal 

groepen, die leder een veel kleiner aspect van het voorkandidaatsonder

wijs van de afdel ing als hun werkterrein toegewezen kregen. Hiervoor zijn 

twee redenen aan te geven 

op deze wljze kon zeer snel de Informatie over het 

systeem verkregen worden, 

- de werkwijze bood de mogelijkheid om een groot aantal 

mensen uit de afdelingsgemeenschap in een vroeg stadium 

intensief bij de curriculumbouw te betrekken. 

Deze groepen - In het vervolg "taakgroepen" genoemd - werden door de on

derwijscommissie in overleg met velen uit de afdeling gekozen en samenge

steld (figuur 1). 

De onderwijscommisiie was van mening dat met deze achttien groepen aIle 

wezenl ijke aspecten van het onderwijssysteem aan de orde konden komen. 

Elke taakgroep bestond uit vier tot zes personen, waaronder een voorzit

ter. In totaal waren ruim tachtig mensen bi] dit werk betrokken. De caak

groepen werden aan het werk gezet door middel van een door de onderwijs

commissie opgestelde lijst met vragen over het desbetreffende gebled. 

Ter il1ustratie ziet U in figuur 2 de vragenlijst. waarmee de taakgroep 

"ma teriaalkundeJi haar werkzaamheden nen is. 



r-- ----- ---------------- - - - - ------, 
I • toegepaste wiskunde • toepassing mechanica-kinematica I 
: in de werktuigbouwkunde . I. 

I • toegepas te informatica I 
• elektrotechniek 

I I 
I • toegepaste fysica I 
I • methodologie bij ontwerpen 
I ~ 

I 
• mechanica-kinematica I 

• werktuigkundige funktiti:Hementen 
I • materiaalkunde I 
I • komplexiteit en inhoudsvolgorde I 
I • experimenteren en ontwerpoefeningen : 

practica I 

• model vorming 
productietechniek 

• maatschappij en techniek I 

• ingenieursmethoden 
I 
I 
I 

• modelvorming • praktijkervaring I 
I energietechniek I 
I t b h'" • informatieverzameling I • sys eem esc rlJvmg I L _________________________________ J 

Fig. 1 Tookgroepen veer de bouw van het voorkandidaatscurriculum van de 
afdeling der Werktuigbeuwkunde. 
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r------ -- --------, 
I 
I 
I 

Vragen: 

1. Wat zijn de eigen methoden, technieken e.d. van de 

materiaalkunde in het kader van de basisopleiding 

tot werktuigbouwkundig ingenieur? 

2. Wat is de relatie van de ma teriaalkunde tot de 

basisvakken, zoals fysica, chemie enerzijds en tot 

de werktuigkundige vakgebieden zoals produktietechniek, 

energietechniek en produktontwerp anderzijds ? 

3.0p welke wijze zoudE'n de onder vraag 2 genoemde 

verbanden expliciet gemaakt kunnen worden in de 

basisopleiding tot werktuigkundig ingenieur ? 

Hint: Geef bij de beantwoording aan wat de prioriteit 

van elk element is in de volgende zin: 

- onm isbaar, 

- belangrijk, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

-interessant doch niet strikt nodig I 
______________________ J 

Fig. 2 Eerste vragenli)st voar de 

taakgroep "materiaalkunde" 
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De taakgroepen kregen spelregels mee waarbinnen de hun opgedragen 

werkzaamheden uitgevoerd dienden te worden. Deze spelregels hadden 

zowel betrekking op de vragen en antwoorden, als op de werkwijze in 

ruime en administratieve zin. 

De eerste antwoorden van de taakgroepen gaven de onderwijscommissie 

reeds een grote hoeveelheid informatie. De inzichten, die hierbij uit 

een taakgroep naar voren kwamen werden geevalueerd en getoetst aan de 

informatie uit andere taakgroepen. Het overleg tussen een aantal taak

groepen werd op gang gebracht. De meeste groepen werden voorzien van 

nieuwe vragenlijsten die wederom binnen de eerder genoemde spelregels 

beantwoord dienden te worden. 

Met deze vragen werd getracht een gerichtheid op het toekomstige curri

culum te bewerkstel1 igen. Daartoe werd aan aIle taakgroepen een notitie 

over de structuur van het curricu-Ium gezonden. Uiteengezet werd dat in 

deze fase de taakgroepen vooral dienden te zoeken : 

- naar generalisaties van methoden en werkwijzen, 

die in de verschillende vakken voorkomen. 

- naar de toepasbaarheid van algemene werkwijzen 

in technische vakgebieden, 

- naar de noodzakelijke basisgereedschappen, 

- en tenslotte ook naar de globaJe volgorde van de 

onderwijspakketten. 

Er werd bij aangetekend dat in de beginfase van de studie ruime aandacht 

gegeven diende te worden aan basisgereedschap. Zo spoedig mogelijk daar

na dienden dan algemeen bruikbare werkwijzen v~~r het oplossen van werk

tuigkundige problemen aan de orde gesteld te worden. 

Tenslotte werd aan de taakgroepen voorgesteld om in de laatste fase van 
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de kandidaatsstudie basisgereedschap en algemene methoden in de verschil

lende vakgebieden te gebruiken voor de toepassing van specifieke theo

rieen en werkwijzen. Opgemerkt werd eveneens dat het werken in een vak

gebied op het hier bedoelde niveau aileen mogelijk is indien in de vooraf

gaande fasen enkele fenomenologische inJeidingen aanwezig zijn. 

Geacht gehoor~ 

Op een gegeven ogenblik was zoveel informatie verkregen dat het "vraag en 

antwoord"-proces met de taakgroepen kon worden gestopt en de onderwijscom

missie kon beginnen om met de verkregen informatie en binnen het kader van 

een aantal uitgangspunten, het curriculum te construeren. Van deze uitgangs

punten is tijdens de bouw van het leerplan niet afgeweken. Zij betreffen 

een zevental zaken die ik graag kort met U wil bespreken. 

~1!9~Dg~e~Q! 

De - in het voorgaande reeds aangeduide - basisfilosofie 

bij de bouw van het curriculum is dat generalisaties van 

methoden en werkwijzen uit verschillende vakgebieden na

gestreeft worden en dat de toepasbaarheid van algemene 

werkwijzen en gereedschappen in technische vakgebieden 

mogelijk is. 

~~_~1!9~Dg~e~Q! 

Per semester zijn er slechts een beperkt aantal onderwijs-

blokken, zeg 4 a 5. De huidige situatie, waarbij per semes

ter soms een veelvoud van deze getallen aan vakken voorko

men, acht de onderwijscommissie ongewenst zowel om redenen 

van onderwijskundige als van organisatorische aard. 
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In het vervolg zal voor de genoemde onderwijsblokken 

de term hoofdblokken gebruikt worden. 

~!:_!:!H9~!::!9§Q!:!!:!! 

Een hoofdblok is een samenhangend stuk onderwijs dat 

op duidel ijke wijze gestructureerd is. De verantwoor

del ijkheid voor de concrete, gedetail1eerde inhoud 

van een hoofdblok berust bij het docententeam van dat 

hoofdblok. Gegarandeerd moet worden dat een dergel ijk 

team op basis van deskundigheid is samengesteld. De 

vakgroepen van de afdel ing der Werktuigbouwkunde en 

de onderwijscommissies van de toeleverende afdellngen 

doen voorstellen voor de bemanning van de docenten

teams. 

V~~r een hoofdblok wordt in zijn geheeJ beoordeeld of 

de gesteJde doe len bereikt zijn. Er wordt dus per 

hoofdblok maar een cijfer aan de examenvergadering 

doorgegeven. 

~~_!:!l!g§Qg§Q!:!!:!! 

Een hoofdblok mag zich aileen baseren op de inhoud van 

voorgaande hoofdblokken, dus niet op de inhoud van paral

lel lopende hoofdblokken. 

2~_!:!Hg§!}g2e!:!Q! 

Het leren experimenteren en het ontwikkelen van communica-

tieve vaardigheden zijn voorbeelden van onderwijsdoeJen 

die nlet automatisch in 6~n hoofdblok gerealiseerd worden. 

De onderwijsdoeJen van deze soort zullen als z.g. ,[roene 

d door de verschillenae hoofdb okken heen geweven 

moeten worden. 
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§~_!;!Hg~!:!9~Q!dD! 

De onderwijsbelasting van de student dient vastgesteld 

te worden. De vorige onderwijscommissie glng er van uit, 

dat de student 1900 uur per jaar ter beschikking van 

zijn studie zou kunnen stel len in de vorm van 44 weken 

van 44 uur. De commissie CVHWO gaat uit van een studie

last van 1700 uur per jaar, waarbij aangetekend moet 

worden dat dit dan wei IIharde uren" dienen te zijn. 

Uit een eind vorig jaar verschenen nota {7} bl ijkt dat 

bij de zusterafdelingen in Delft en Twente gerekend 

gaat worden met een effektieve studietijdsbesteding van 

circa 1600 uur per jaar. 

Het zal U duidelijk zijn, dames en , dat een dal lng 

van het aantal uren dat een student per jaar ter beschik

king van zijn studie kan stellen, gecembineerd met de 

wens van de beleidsbepalende overheden om bij herprogram

meringsactiviteiten de cursusduur zo kert mogel ijk te 

houden, een ernstig gevaar voor het niveau van een oplei

ding kan inhouden. In dit verband is het automatisch 90ed

keuren door de genoemde overheden van ontwerp-programmals 

die niet meer dan vier cursusjaren vragen, nlet aileen een 

schoolvoorbeeld te noemen van de in het begin van mijn be

toog aangeduide beioning voor succesvol1e aanpassing, doch 

tevens een uitermate bedenkelij 

het niveau van een opleiding. 

zaak met betrekking tot 

De onderwijscommissie van de afdel 1n9 der Werktuigbouwkunde 

is er in dit voorkandidaatscurriculum van uitgegaan dat de 

maximale onderwijsbelasting Vd~ e student circa 1900 uur 



- 12 -

per jaar mag zijn en dat deze op de volgende wijze 

is uit te rekenen 

oefenmiddag - 4 SBU. 

Er wordt van uitgegaan dat een semester maximaal uit 

dertien cursusweken bestaat. 

Z~_~Bg2Q9§e!;!tH 

De onderwijscommissie is van mening dat eerst in het 6e 

semester - d.w.z. in de tweede helft van het derde 

studiejaar - keuzeblokken in het studieprogramma opge

nomen mogen worden. De keuze dient dan slechts een be

perkte te zijn in de zin van IIkiezen voor een hoofdblok 

met een zekere kleur". 

De onderwijscommissie stelt uitdrukkel ijk dat de in deze 

fase gemaakte keuze geen enkele afstudeermogelijkheid 

uitsluit. 

Dames en Heren" 

Binnen de kaders van de genoemde uitgangspunten heeft de onderwijscommis

sie de informatie die door de taakgroepen bijeengebracht was, verwerkt 

tot een ruwe schets van het voorkandidaatsleerplan voor de afdeling der 

Werktuigbouwkunde. De schets is daarna met ajle taakgroepen besp:~(;Ken. 

Deze gesprekken leverden vee1 nuttige kritiek op, die gedeeltel ijk reeds 

verwerkt kon worden. De onderwijscommissie is van mening dat in dit leer

plan met de wens van velen reken ng is gehouden. Het is evenwel goed om 

te bedenken dat juist in een democratische structuur als de onze niet 

ieders wens volledig vervuld ken worden. 



- 13 -

De onderwijscommissie sluit echter niet uit dat bij de afsluitende 

discussies in de afdeling nog kleine wijzigingen in dit curriculum 

aangebracht zullen worden. Op langere termijn zal een mechanisme 

moeten ontstaan om het leerplan "mobiel" in de eerder aangeduide zin 

en toch coherent te doen zijn. 

Het is hier niet de plaats om gedetailleerd in te gaan op dit nieuwe 

leerplan. In figuur 3 is eenglobale omschrijving.van de hoofdblokken 

per semester gegeven. Tevens is de studiebelasting vermeld in de 

eerder gedefinieerde SBU-eenheid. 

U herkent in deze figuur de hoofdblokken, waarvan ik gesproken heb. 

Vrijwel ieder hoofdblok bestaat zowel uit een aantal uren colleges, als 

uit oefenmiddagen en instrukties. De studiebelasting per hoofdblok is 

voor het totaal van oefeningen en colleges aangegeven. 

In de figuur zijn verder een aantal stromen te onderscheiden. AIle 

onderwijs dat bijvoorbeeld onder het hoofd "FYSICA II voorkomt heet de 

"FYSI CA-stroom". Op deze wijze zijn er in de schets een vijftal stromen 

aan te wijzen. 

De verantwoordelijkheid voor 

- de structuur van en de onderlinge afstemming 

binnen een stroom, 

- de relatie met andere stromen en "groene draden ll
, 

- de afstemming van inhoud en toets van de hoofd-

blokken, 

berust per stroom bij een z9. 

Bij een van de uitgangspunten heb ik U reeds gewezen op een aantal onder

wijsdoelen die als Ilgroene draden" door het curriculum heen in de ver

schillende hoofdblokken mede berelkt moeten worden. 
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WISKUNDE FYSICA ONTWERP- WERKTUIG- MAATSCHAP 
stroom stroom KUNDE BOUWKUNDE PU 

stroom stroom stroom 

o o (l 
" .~ '"- ~" ,-----. 

SEMESTE~\ WI-10 1338 SBU FY-10 1208 SBU ON - 1 0 j169 SBU WE-10 1143 SBU 

etunktll.'s van €'en van- e dis.cr~tl.' mE'chonis:he e anoiy5~ !.'n~ntl1t>se • hIS torie en overzlcht 
858 SBU .,j abele systemen von technl e sys- e maatscooppelljke-

.linl"Olre olge-bro • e~nhedE'n temen implicaties 

.dlfferentia al verge- e funktie-"E'IE'menten _ bewerking sproCE's-
. STUDlEJAAA! ! IjKJOgen - informatica seon 

29 SBU \ WI-20 1338 SBU FY-20 1195 SBU ON-20 1195sBU WE-20 1143 SBU 
SEMESTER 2 • funkties van meer- .1-dimE'nsionale _ voor! zl.'!hng ON-10 • mao tschappl.'lijkl.' 

871 SBI 
dere voriabelen continue fysische : implicatiE's. pro-

• reE'ksE'n systemen 

I 
' jectE'n 

ecomplexE' getall€'n I_ produktiE' werktuigl.'r 
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Voor het operational iseren en bewaken van deze doe len worden een drie

tal Ilgroene draad"_groepen voorgesteld te weten : 

- Socia1e vaardigheden. Het opdo('n van communicati('vC:' 

vaardigheden in woord en geschrift behoort hiertoe, 

terwij1 het voora1 in deze tijd nodig is om op te 

merken dat de vaardigheid luisteren hierbij niet 

uitgesloten wordt. 

- Maatschappel ijk verantwoordelijkheidsbesef. Deze 

groep bevordert de aandacht voor maatschappelijk 

verantwoordel ijkheidsbesef in de hoofdblokken. 

Zij behartigt ook de belangen van de afdel ing der 

Werktuigbouwkunde in de door de onderafdel ing der 

Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen verzorgde 

MAATSCHAPPIJ-blokken. Deze "groene draad"_groep is 

dus tevens een stroomgroep. 

- Experimentele vaardigheden. Deze groep dient er 

voor zorg te dragen dat in de verschillende theorie

ondersteunende practica expl iciet en gecoordineerd 

onderwijs in experimenteervaardigheid verzorgd wordt. 

Daarnaast zullen bepaalde laboratoriumsituaties mede 

door deze groep ingericht worden met het doel het 

technisch inzicht van de student te bevorderen. 

De onderwijscommissie pleit tenslotte nog voor de instell ing van ~wee 

werkgroepen 

- Onderwijsbesturing. Deze wer reep meet de middelen 

scheppen die nodig zijn voar de best~ring van het 

onderwijssysteem. 
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- Onderwijskundige aspecten. Deze werkgroep adviseert 

de docententeams over didactische problemen en over 

de wijzen waarop bepaalde doelen bereikt en getoetst 

kunnen worden. Naar de mening van de onderwijscommis

sie dient deze groep uit ervaren docenten te bestaan, 

terwijl de groep onderwijsresearch hierin door middel 

van een adviseur vertegenwoordigd kan zijn. 

Waa~de toehoo~de~s~ 

Mijn betoog had als doel U enig zicht te geven op recente onderwijsacti

viteiten in de afdel ing der Werktuigbouwkunde. Het zal U duidelijk zijn 

geworden dat dit herprogrammeringswerk niet klaar is. Het uitwerken van 

deze plannen samen met de service-verlenende afdel ingen zal ons de ko

mende jaren nog intensief bezighouden. Toch hebben wij de goede hoop 

dat het nieuwe voorkandidaatscurriculum in september 1976 operationeel 

wordt voor wat het eerste jaar betreft. 

In de daarop volgende jaren zal dan geleidel ijk het gehele nieuwe voor

kandidaatsleerplan ingevoerd worden. 

Daarnaast zal in de komende jaren het nakandidaatsonderwijs ruime aan

dacht in de afdeling gaan krijgen. Bij dit onderwijs, waar het vooral 

gaat om keuzevakken en afstuderen, zul1en het vaststellen en het bewakeii 

van de differentiatie en het niveau de belangrijkste zaken zijn. 

Als ik toch op dit moment een balans opmaak, dan betreft dit de werk

wijze die de afdel ing bjj haar herprogrammeringsaktiviteiten tot nu toe 

gevo I gd heeft. 

Het werken met taakgroepen heeft snel een verzamel ing van adequate in

formatie opgeleverd en een groot aantal mensen van de afdel ingsgemeen-



- 17 -

schap direct betrokken bij de bouw van dit leerplan. Door dit laatste 

mag men verwachten dat zij ook voldoende gemotiveerd zjjn om daad

werkelijk aan de operational isering ervan te zullen meewerken. Ook 

heeft de werkwijze de onderlinge relatie van een aantal mensen en 

groeperingen aanzienlijk verbeterd. Concluderend zou ik willen stel

len dat het werken met taakgroepen in aIle opzichten aan de verwach

tingen voldaan heeft. 

Ik zou mijn betoog willen beeindigen met een citaat van Clark Moustakas, 

die de spanning tussen creativiteit en conformisme in een onderwijs

proces, zoals ik U die in het begin van mijn betoog heb aangeduid, op 

de volgende wijze heeft verwoord 

Wij kunnen een ander ts leren. 

Wij kunnen leren mogelijk 

informatie te ver8chaffen~ een bepaalde 

te scheppen~ voor een atmosfeer te zorgen~ 

materiaal en mogelijkheden t8 en door 

zelf aanwewig te 

Het leerproces ze een 

ervaring. 

Ik dank U allen zeer voor Uwaandacht. 
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