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Bekendmaking benoeming tot Universiteitshoogleraar



Dames en heren, namens het College van Bestuur heet ik u allen graag 
van harte welkom bij de opening van het academisch jaar 2004 – 2005 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Een bijzonder woord van welkom zou ik willen richten tot mevrouw 
Van Gennip, staatssecretaris van Economische Zaken. We zijn verheugd 
dat u ons vandaag toe wilt spreken over het proces dat van Nederland 
en Europa een vooraanstaande kenniseconomie moet maken en over 
de rol van de regio daarin. Daarmee onderstreept u het belang dat de 
regering terecht hecht aan de ontwikkeling van de kenniseconomie en 
aan de in dat kader vooraanstaande positie van Eindhoven als Brainport, 
als kern van toptechnologieregio Zuidoost-Nederland en als hoeksteen 
van de driehoek Aken-Leuven-Eindhoven en als linking-pin tussen Delft-
Twente-Eindhoven.

Zoals u weet, wordt in deze regio 3,2% van het bruto regionaal product 
besteed aan R&D, terwijl Nederland als geheel slechts een percentage 
van 1,9 van het bruto nationaal product haalt. Bijna een derde van de 
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totale Nederlandse R&D-uitgaven wordt in deze regio besteed.
Van de R&D-uitgaven door bedrijven in Nederland wordt zelfs bijna 
45 % in deze regio uitgegeven. Qua patenten en productinnovaties 
loopt Eindhoven in Nederland ver voorop. Philips Research en de TU/e 
scoren op de Science Impact Index van de Europese Unie bovendien een 
respectievelijk vierde en gedeelde twaalfde plaats. De TU/e is op deze 
index de best scorende Europese universiteit na Cambridge en Oxford. 
Volgens het European Innovation Scoreboard is Noord-Brabant dankzij 
de regio Eindhoven ook nog eens derde op de ranglijst van innovatieve 
Europese regio’s.

We zijn verheugd dat ook de regering dit herkent en inziet dat de regio 
Eindhoven een unieke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van 
Nederland tot een kennis- en innovatieland. We hebben bovendien goede 
hoop dat de regio op concrete steun van de overheid mag rekenen bij het 
uitbouwen van haar positie als Europees kennis- en technologiecentrum.

Er is echter ook reden tot zorg. Want waar de regering er enerzijds blijk 
van geeft de kenniseconomie een warm hart toe te dragen, kondigt zij 
anderzijds bezuinigingen aan die diezelfde kenniseconomie in het hart 
treffen. Zo wordt de Technische Universiteit Eindhoven de komende 
tijd wederom getroffen door generieke bezuinigingsmaatregelen ten 
nadele van de universiteiten die het ons moeilijk maken te functioneren 
op een wijze die door het regionale en nationale bedrijfsleven van ons 
wordt verlangd. De regering wil, naar wij horen, bijvoorbeeld generiek 
stoppen met de bekostiging van hoger onderwijsstudenten van buiten 
de Europese Unie. Dit voornemen heeft ernstige gevolgen voor de 
regio Eindhoven. Zonder studenten van buiten de EU kunnen wij niet 
voldoen aan de behoefte van de regionale industrie aan technologische 
onderzoekers en ontwerpers.

Wij selecteren bijvoorbeeld in China de beste studenten, die na het
behalen van hun mastertitel doorstromen in onze ontwerpersopleiding-
en en promotieprojecten en daarna gaan werken bij de R&D-centra 
van de regionale industrie. Als wij in deze behoefte van de regionale 
ontwerpindustrie niet meer kunnen voorzien, dan wordt men wel haast 
gedwongen zijn R&D-activiteiten naar het buitenland te verplaatsen.
U begrijpt: daarmee wordt de regio Eindhoven niet echt geholpen. Ik 
doe dus een dringend beroep op de regering om ervoor te zorgen dat 

het eventuele wegvallen van bekostiging voor niet-EU-studenten in ieder 
geval voor de technische universiteiten volledig wordt gecompenseerd 
door beurzen. En meer in het algemeen zou ik de regering willen 
vragen: Put your money where your mouth is; steunt u ons als techno-
logisch-industrieel hart van Nederland alstublieft in plaats van dat u 
ons met voortdurende bezuinigingsmaatregelen confronteert. Ik reken 
daarbij, mevrouw Van Gennip, op uw steun.

Uw collega Marc Rutte van Onderwijs Cultuur en Wetenschap heeft 
recent een goed voorbeeld gegeven door de drie technische universiteiten 
6 miljoen euro toe te zeggen voor het initiatief een gezamenlijke 
Graduate School te realiseren. Dat initiatief is genomen in het kader 
van het Sectorplan van de drie TU’s dat er, zoals u weet, op is gericht 
de drie TU’s samen te brengen in één federatief verband met optimale 
afstemming van onze zwaartepunten.
Dames en heren, het programma vandaag heeft een bijzonder 
karakter. Wij vinden het van belang de betrokkenheid van studenten 
bij academische plechtigheden te vergroten. Daarom hebben wij de 
Federatie van Studieverenigingen aan onze universiteit gevraagd een 
deel van de organisatie van deze openingsceremonie op haar schouders 
te nemen. Wat dat voor effect heeft gehad, zult u straks na een muzikaal 
intermezzo, vertolkt door onze vaste organist Ruud Huijbregts, zelf 
kunnen merken. Voor het zover is, spreken echter eerst staatssecretaris 
mevrouw Van Gennip en onze eigen rector magnificus prof. Van Santen 
u toe. Mevrouw Van Gennip zoals gezegd over de kenniseconomie en 
prof. Van Santen over de noodzaak van onderwijsvernieuwing. Daarna 
zal prof. Dewilde, voorzitter van Technologiestichting STW, prof. Van 
Roermund onderscheiden met zijn zeer eervolle benoeming tot Simon 
Stevin Meester 2004 en zal rector magnificus prof. Van Santen de eerste 
universiteitshoogleraar van onze universiteit bekendmaken.

De rector zal tot slot officieel het nieuwe academisch jaar openen. 
Daarna wordt u uitgenodigd in de Senaatszaal met ons het glas te heffen 
op het nieuwe academisch jaar onder de klanken van Lijn 7.

Ik geef nu echter graag eerst het woord aan mevrouw Van Gennip.  
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Dames en heren, studenten, hoogleraren, leden van het college van 
bestuur, medewerkers en relaties van de TU Eindhoven.

Wetenschappelijke kennis en vaardigheden spelen van oudsher een 
rol bij de inrichting van onze maatschappij. Kennis en de toepassing 
daarvan zijn belangrijk voor de manier waarop wij ons brood verdienen. 
En voor de welvaartsgroei en sociale cohesie. Zowel in Nederland – kijk 
naar Philips, de Deltawerken, onze voedingsmiddelenindustrie – als 
voor Europa. 

Kennis is niet zaligmakend
Goed, zullen de studenten onder u zeggen. We gaan ons best doen.
Hard studeren, kennis vergaren, dan komt het allemaal wel goed.
Met ons. En met de Nederlandse economie. Maar zo eenvoudig ligt het 
niet. Het gaat niet alleen om kennis; het gaat ook om de toepassing 
ervan in producten voor consumenten en bedrijven. Om het delen van 
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kennis met anderen. Het combineren van kennis met kennis uit andere 
disciplines. Daar is een bepaalde houding, mentaliteit en cultuur voor 
nodig. Een houding, mentaliteit, cultuur die wordt gekenmerkt door 
creativiteit en ondernemingszin. Behalve bij de factor ‘kennis’, wil ik 
vanmiddag daarom stilstaan bij creativiteit en ondernemingszin.

Florida/ creativiteit
Eerst die creativiteit. De Amerikaanse econoom Richard Florida heeft 
onderzoek gedaan naar het belang van de creatieve sector voor stedelijke 
economieën. En wat blijkt? Steden waar veel creatievelingen wonen, 
doen het economisch beter.

Begin dit jaar sprak ik in Silicon Valley met Paul Horn, topman bij IBM 
Research. Zijn boodschap was dat innovatie niet altijd en per definitie de 
uitvinding van volstrekt nieuwe dingen betreft, maar plaatsvindt op het 
snijvlak van uitvinding en visie. Horn trok daarbij een parallel met een 
vioolthema van Pagnini, dat in successievelijke variaties van Brahms en 
Rachmaninoff ineens als een totaal nieuw muziekstuk klinkt. Pagnini is 
overigens een componist van al 35 jaar oud. Een soort DJ Tiësto dus.
Het bewijst voor mij eens temeer dat technologie en de mensen die zich 
daarmee bezighouden zeer creatief zijn. 

Tekort aan ondernemingszin
Het blijkt dat Nederland op de creativiteitsranglijst van Richard Florida 
hoog scoort. Veel mensen in Nederland oefenen een creatief beroep uit. 
Ook met onze kennis, is niet zoveel mis.
Op ondernemingszin scoren we helaas een stuk lager. Twee van de drie 
Nederlanders staan positief tegenover het starten van een eigen bedrijf. 
Maar dit wordt niet omgezet in daden: slechts 1 op de 20 Nederlanders 
denkt erover om een eigen bedrijf te beginnen, een van de laagste scores 
binnen de OESO. Misschien heeft het te maken met die oer-Hollandse 
nuchterheid van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’. Maar 
mijn boodschap is: wijk af van het gemiddelde. Excelleer!

De eerste mens op Mars is een Nederlander 
De eerste uitdaging die op ons bordje ligt, zou bijvoorbeeld kunnen 
zijn: het zetten van de eerste mens op Mars. Als we er met z’n allen 
in ons land achter zouden gaan staan, zou het kunnen. We hebben 
genoeg talent en kennis in huis. Wat ik wil zeggen is: we moeten 

ambities stellen en daarvoor gaan. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de 
Lissabondoelstelling. Die inhoudt, dat we tussen nu en 2010 van Europa 
de meest innovatieve regio in de wereld maken. Sommige mensen 
zullen zeggen dat we 2010 niet halen. Ik ben het daar niet mee eens. Als 
we die ambitie nu al opgeven, als we nu al besluiten om onze talenten 
en kennis hier niet voor te gebruiken, halen we het zeker niet. Dat zou 
jammer zijn voor de EU en jammer voor Nederland. En het is vooral 
jammer omdat we dan onze doelstellingen voor welvaart en welzijn niet 
halen met alle gevolgen van dien.

Condities concreet; hoe komen we in Lissabon
Kennis, creativiteit en ondernemerschap zijn onze voertuigen op de weg 
naar Lissabon. Maar wat betekent dat nu concreet voor u en voor mij?

Kennis
Allereerst de koppeling van kennisnetwerken. De studenten onder u 
denken misschien dat ze aan de TU Eindhoven gaan studeren. Maar 
eigenlijk gaan jullie aan alle TU’s van Nederland, van Europa en van
de wereld tegelijkertijd studeren. Innovatie internationaliseert immers.
En kennis stroomt over de hele wereld.

Onderzoek en ontwikkeling vindt niet meer plaats in grote bedrijfs-
laboratoria, maar in netwerken van wetenschappers en universiteiten
op nationaal en Eurregionaal niveau. Zulke netwerken moeten we zelf 
bouwen. Om dat te stimuleren, is Economische Zaken voorzitter van
een regiegroep Innovatieregio Zuidoost-Nederland. Met het bouwen van 
die netwerken zijn we ook al bezig. De plannen voor de samenwerking 
tussen de 3TU’s zijn een goed voorbeeld. En kijk naar onze regionale 
innovatieclusters van kennisinstellingen en bedrijven. Rond Twente, 
maar ook rond Eindhoven-Leuven-Aken. 

Ik vind het dan ook fantastisch dat uw universiteit bij mijn ministerie 
een voorstel heeft ingediend voor een beleidsexperiment. Ik ga dat 
voorstel ook goedkeuren. Want met dit experiment kunnen we komen 
tot een actieve kennisvalorisatie binnen de TU/e. Daarmee bedoel ik het 
omzetten van kennis in welvaartsgroei. Waarbij het niet alleen gaat om 
kennisoverdracht naar het grootbedrijf en het bestaande midden- en
kleinbedrijf, maar juist ook naar starters. Dit kan een model opleveren
waarmee ook de andere TU’s hun voordeel kunnen doen.
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Bovendien leidt dit experiment tot een gezamenlijk structureel samenwer-
kingsverband, dat de regionale initiatieven op startersgebied bij elkaar
brengt en zorgt voor krachtenbundeling en synergie. Te beginnen in 
Zuid-Nederland. Maar met als doel om ook te komen tot samenwerking 
op transnationaal niveau in de driehoek Eindhoven, Leuven en Aken.

Creativiteit
Dat wat betreft kennis. Dan kom ik nu op creativiteit. Dát we creatief
zijn, heb ik u zojuist verteld. Maar de kunst is om die creativiteit ook 
goed te gebruiken. Daar is een cultuuromslag voor nodig bij diverse 
instanties. Niet in de laatste plaats bij u, studenten en universiteiten. 
Excellente bedrijven hebben immers excellente kennis nodig. Competitie 
en uitblinken moeten weer belangrijker worden. 

Nog niet zo heel lang geleden hingen binnen de universiteiten de cijfers 
voor tentamens gewoon op naam: hoogste cijfer bovenaan, laagste onder-
aan. Tegenwoordig gaat dit op studienummer zodat anoniem blijft wie 
beste is en wie slechtste. 

Ondanks de vaak goede kwaliteit van het hoger onderwijs, is er onvol-
doende kwalitatieve differentiatie in het aanbod. Wij spreken op EZ
wel eens van een ‘hoogvlakte zonder toppen’. Nederlandse kennis-
instellingen moeten zich in kwaliteit niet alleen regionaal en nationaal 
meer van elkaar gaan onderscheiden. Om uit te blinken in kwaliteit 
moeten instellingen tevens meer ruimte krijgen om hun (top)studenten 
te selecteren. Daar hoort ook selectie aan de poort bij. Dat stimuleert 
studenten ook extra om goed over hun studiekeuze na te denken en om 
goed te presteren. Vanuit het kabinet komen dan ook mogelijkheden 
voor het hoger onderwijs om te experimenteren met collegegeld-
differentiatie en selectie aan de poort. Op basis van de resultaten worden
de mogelijkheden aan het einde van de kabinetsperiode mogelijk verruimd.

Er hoort ook bij dat studenten, universiteiten en maatschappij creatiever 
met hun kennis omgaan. Veel meer kennis gaan uítwisselen. Het is nu 
nog te veel eenrichtingsverkeer: kennis stroomt van universiteit naar 
maatschappij, maar niet andersom. Gelukkig gebeurt er al het nodige. 
Waarbij de TU Eindhoven vaak voorop loopt. Nog niet zo lang geleden 
kreeg ik een rondleiding over de high-tech campus, waar Philips en de 
TU nauw samenwerken. Ik was echt onder de indruk van de faciliteiten 
die ik daar zag. En eind september zullen de eerste innovatievouchers 
worden uitgedeeld, waarmee ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf op een eenvoudige manier bij een kennisaanbieder naar 
keuze kennis inkopen en onderzoeksvragen uitzetten. 

Ook binnen overheid en bedrijfsleven moeten we zoeken naar wegen om 
creatiever en innovatiever te werken. Net als in de VS kan de overheid 
launching customer zijn. Zo kan de overheid zorgen voor uitmuntende 
ICT-voorzieningen binnen het rijksapparaat. Door onder andere 
aansluiting van alle rijksgebouwen op breedband, om te beginnen in 
Den Haag. Niet alleen creëert de overheid hiermee een grote vraag 
naar een breedband glasvezelnetwerk, maar zij stimuleert tevens de 
ontwikkeling van innovatieve diensten rondom breedband. 

Verder gaat het kabinet experimenteren met een methode waarbij 
publiek gefinancierd onderzoek meer wordt uitbesteed bij het midden- 
en kleinbedrijf. In de VS bestaat een dergelijke regeling al langer: de 
SBIR-regeling. Hiermee worden middelgrote en kleine ondernemingen 
veel meer - en vooral veel eerder - bij het innovatieproces betrokken. 
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Maar niet alleen de overheid moet innovatiever werken. Dit geldt ook 
voor het bedrijfsleven. Het grote knelpunt voor starters is het vinden 
van de eerste klant. Juist hier kunnen grotere R&D-bedrijven goed werk 
verrichten door op te treden als launching customer voor startende 
ondernemers. 

Ondernemingszin
Ten slotte ondernemingszin. Wie van jullie wil straks ondernemer 
worden? Wie begint straks als technostarter z’n eigen bedrijf?
Als je op een gemiddelde universiteit vraagt hoeveel studenten een
eigen bedrijf willen beginnen, steken er maar negen van de honderd
hun hand op. “Waarom zou je 80 uur per week in je eigen bedrijf
steken – denkt u misschien - terwijl je ook een goed betaalde baan bij 
Philips of Shell kunt krijgen?” is een veel gehoorde vraag. Het probleem 
zit ‘m in de Nederlandse cultuur. Die is helaas vaak risico-mijdend. 
Lef en uitblinken worden ook nauwelijks beloond. Dat is lastig. Want 
als je een eigen bedrijf begint, komt het bij uitstek aan op lef tonen en 
durven uitblinken. Iets nieuws durven ondernemen en accepteren dat 
het ook fout kan gaan zie je bijvoorbeeld in de VS door alle lagen van de 
samenleving heen. “The fastest way to succeed is to double your failure 
rate” heeft Thomas Watson van IBM eens gezegd en dit weerspiegelt 
precies de mentaliteit die nodig is voor vernieuwend ondernemerschap. 
We moeten toe naar een cultuur waarin een faillissement in het verleden 
als een aanbeveling geldt. We moeten met ons allen meer waardering 
krijgen voor pioniers. Er moet waardering komen voor mensen die 
grenzen verleggen en baanbrekende ideeën naar de praktijk vertalen. 
Zoals de jonge startende technologiebedrijven. Of de mensen van de 
NUNA, die met een zonne-auto eerst Australië en later Europa hebben 
veroverd. Philips was een eeuw geleden een typische technostarter. 
Crucell is hét voorbeeld van risico’s nemen.

Eind oktober komen hier in Eindhoven pioniers die een eigen bedrijf 
zijn begonnen. Pioniers uit Europa, de VS, Japan en Singapore. Zij gaan 
jullie vertellen ‘what it takes to be successful’, maar vooral wat zij er zo 
leuk aan hebben gevonden.

Ondernemingszin begint in het onderwijs. Daarom heb ik samen met 
minister Van der Hoeven het actieprogramma Ondernemerschap & 
Onderwijs gestart en New Venture, een ondernemingsplanwedstrijd, 

georganiseerd. Ik heb begrepen dat de TU Eindhoven hier zeer actief
in is met een derde van de indieners. 

Wat gaan we concreet doen?
1 We gaan met universiteiten en scholen (van MBO, HBO tot WO)   
 prestatieafspraken maken over bijvoorbeeld het aantal opleidingen  
 met ondernemerschap in het vakkenpakket of het aantal starters   
 vanuit het onderwijs.
2  We hebben nu ruim 100 goede voorbeelden liggen van lespakketten.  
 Die gaan we via roadshows door het hele land verspreiden zodat   
 meer scholen hiermee aan de slag kunnen. Zo stimuleren we een   
 ondernemende houding.
3 Creativiteit en ondernemendheid zijn belangrijke aspecten van
 een ondernemende houding. Dat kan alleen goed worden over-
 gedragen als de docenten dit zelf uitstralen. Daarom gaan we in   
 de docentenopleidingen ondernemerschapsstages inbouwen.

Ondernemen houdt niet op bij de landsgrenzen. Juist hier in de 
driehoek Eindhoven-Leuven-Aken wordt dit dagelijks bewezen. Begin 
volgend jaar wil ik experimenteren met een leerstoel internationaal 
ondernemerschap. Zo kunnen we de buitenlandse expertise bij bijvoor-
beeld Harvard of MIT op gebied van ondernemerschapsonderwijs nog 
beter gebruiken voor onze Nederlandse universiteiten. 

Samenvattend: meer ruimte voor kennis, creativiteit en ondernemer-
schap. Meer waardering voor een nieuwe generatie vernieuwers. Voor 
pioniers die grenzen verleggen en baanbrekende ideeën naar de praktijk 
vertalen. U, studenten en wetenschappers. U bent de creatieve klasse. 
U bent innovatief. U bent de economische toekomst van Nederland. 
Gebruik die talenten en maak van Nederland een welvarend, dynamisch 
en creatief land. Dan kunnen we ook straks nog onze scholen, zieken-
huizen en pensioenen betalen.

Dames en heren, studenten, het kan niet gek genoeg. Haal dus niet 
alleen je tentamens. Maar haal het beste uit jezelf! Dank u wel.
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Mevrouw de staatssecretaris, dank voor uw inspirerende woorden 
van zojuist. Ze passen geheel bij de drie sleutelkenmerken van de 
Eindhovense ingenieur; visionair, probleemoplossend en ondernemend.

Geachte dames en heren, ik wil vanmiddag in mijn toespraak kort 
ingaan op de noodzaak van voortgezette onderwijsvernieuwing. 
Ook de studenten die hier vanmiddag aanwezig zijn, wil ik duidelijk 
maken dat dit nodig is ondanks de goede scores van de TU/e in 
onderwijsevaluaties en ondanks de kwaliteit van onze afgestudeerden. 
Ik zal vanmiddag een aantal thema’s aanstippen die in dat kader van 
belang zijn. Meer dan aanstippen zal het overigens niet worden. 
 
Welke thema’s acht ik met betrekking tot onderwijsvernieuwing
van belang? 
1 Een betere aansluiting tussen VWO en Wetenschappelijk Onderwijs;
2 Doorzetten van de flexibilisering van de bacheloropleidingen die aan  
 onze instelling is ingezet; 
3 De modernisering en vitalisering van de lerarenopleiding.
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Een onderwerp waar ik verder graag over zou willen spreken, betreft 
de versterking van de relatie tussen productinnovatie en lange termijn 
vernieuwend onderzoek.

Successen van de universiteit
In 2006 zal deze universiteit haar vijftigjarig bestaan vieren. In die halve
eeuw heeft de TU/e veel ingenieurs afgeleverd die nu topposities bekleden
in belangrijke maatschappelijke en industriële organisaties. Onze primaire 
taak is en blijft het opleiden van ingenieurs die de technologie creëren 
die nodig is voor een duurzame toekomst van onze samenleving. 

Ook dit jaar heeft zich weer een nieuwe generatie enthousiaste eerste-
jaars studenten gemeld die we zullen laten kennismaken met inspirerend
en vooraanstaand technisch wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. 
Onderzoek heeft in onze opleidingen een essentiële, doch afgeleide 
functie. Wij zijn een onderzoeksgedreven, ontwerp-georiënteerde 
universiteit. Onderzoek op hoog niveau is vooral nodig om inter-
nationaal concurrerende masters, promotie- en ontwerptrajecten 
te bieden, die onze studenten opleiden in specialisaties die, na een 
voorafgaande brede academische vorming in de bachelorfase, optimale 
kansen verschaffen op een aantrekkelijke baan in bedrijfsleven en 
maatschappelijke functies. Op onderzoeksgebied hebben we een hoge 
internationale status verworven en dat wordt ook in eigen land erkend. 
Niet voor niets zal professor Arthur van Roermund van de faculteit 
Elektrotechniek zo dadelijk de STW Stevin leermeesterprijs krijgen 
uitgereikt en zullen we daarna bekend maken wie de eerste TU/e 
universiteitshoogleraar zal worden.

Veranderingen binnen de universiteit
We boeken successen op onderzoeksgebied, maar dat neemt niet
weg dat de noodzaak voor onderwijsvernieuwing groot is. Aan die 
noodzaak liggen vooral externe maatschappelijke en politieke redenen
ten grondslag (1). Veranderingen zijn nodig ondanks de hoge 
waarderingscijfers die een aantal van onze opleidingen, zoals 
Werktuigbouwkunde en Scheikundige Technologie, in nationale
en internationale studenten-enquêtes krijgen.

De faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie
en Technologie Management zijn bezig met de grootste onderwijsver-

nieuwing sinds hun ontstaan. Andere faculteiten initieerden al eerder
belangrijke curriculaire aanpassingen. Dit jaar wordt universiteitsbreed 
het Bachelor-Major-Minor-systeem en een gemeenschappelijk 
vakkenstelsel voor wiskunde ingevoerd. Dit gaat gepaard met grote 
roostertechnische veranderingen. Deze veranderingen worden in 
belangrijke mate ingegeven door ontwikkelingen in het VWO in het 
laatste decennium die de aansluiting op het universitaire onderwijs 
hebben bemoeilijkt.

Ik ga daar wat nader op in. In het huidige voorbereidend onderwijs is 
een belangrijk uitgangspunt “leren te leren”. Dit kan geen eindterm 
zijn voor universitair onderwijs en zeker niet voor technisch weten-
schappelijk onderwijs. Wetenschappelijk bèta-onderwijs is niet proces-
maar output-georiënteerd. Dit geldt in extremo voor de ingenieur (2).
Een succesvol onderzoek of een geslaagd ontwerp is bepalend voor de 
mate van succes.

Een recente enquête door de opleidingen Werktuigbouwkunde en
Biomedische Technologie is in deze context interessant. Aan eerste- 
en tweedejaars studenten werd gevraagd om stimulerende dan wel 
remmende factoren van de VWO-opleiding te noemen. Succesvolle 
studenten uitten als meest algemene klacht dat het VWO slecht
voorbereidt op de noodzaak van presteren en op het hoge studietempo 
dat aan een technische universiteit verlangd wordt. Naar hun smaak 
werden ze op het VWO in huidige NT- en NG-profielen te weinig 
uitgedaagd. Dit vraagt niet alleen om aanpassing op het VWO, maar
ook om expliciete aandacht voor deze problematiek bij de ingenieurs-
opleidingen. In de beroepspraktijk is prestatiegerichtheid immers juist 
essentieel.

Innovatie en onderwijs
Zoals we ook in de toespraak van de staatssecretaris konden horen, is 
het voor ons land van groot belang dat kennis leidt tot maatschappelijke 
innovatie en nieuwe bedrijvigheid. In onze regio is daarom een 
stimuleringsprogramma van start gegaan onder de naam Incubator 3+,
waarin de TU/e participeert. Binnen de universiteit gebeurt dit in het
kader van het TU/e Innovation Lab. Meer dan 75 technostarters hebben
zich aangemeld en 13 initiatieven zijn inmiddels voorzien van preseed
kapitaal. 
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prof.dr. Rutger A. van Santen

Wij delen de opvatting dat het belangrijk is dat ondernemingszin 
meer aandacht krijgt in het onderwijs. Het zal de staatssecretaris 
van EZ goed doen om te horen dat we in onze bacheloropleidingen 
ondernemerschapminoren aanbieden. Een aantal faculteiten kent 
ook in de masterfase ondernemerschapspecialisaties. Innovatie wordt 
echter ook bepaald door maatschappelijke factoren waar de primaire 
universitaire processen weinig rechtstreekse invloed op hebben (3).
Gezien de grote samenhang tussen economische regelgeving, maat-
schappelijke cultuur en technologische vernieuwing, zijn de huidige 
sterke banden tussen universiteit, industrie en Brabantse overheid van 
groot belang. Zo mogelijk dienen die banden verder te worden versterkt.
Een belangrijke maatschappelijke factor die het totstandkomen van 
innovatie positief beïnvloedt is een hoog werkethos. Prestatiedrang en 
commitment horen daar bij. Ik gaf eerder al aan dat ons VWO-systeem 
hier thans een negatieve invloed op lijkt te hebben. Maar de recente
veranderingen hebben ook positieve kanten. Zo wijst een recent rapport 
van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid er op dat
persoonlijke waarden, die thans als positief worden ervaren, zoals onaf-
hankelijkheid, zelfstandigheid en vrijheid in onze huidige cultuur
mogelijk ook een positieve motivatie zouden kunnen zijn voor vrij
ondernemerschap. We kunnen constateren dat de studiehuis-
veranderingen geleid hebben tot een mondiger en autonomer student.  
De uitdaging tot ondernemerschap en risico’s durven nemen ligt er nu.

Relatie met industriële research
Veel van onze afgestudeerden hebben hun weg gevonden binnen 
de Nederlandse industrie. De relatie tussen de universiteiten en de 
industrie werd intensiever in de jaren zestig toen de Nederlandse 
industrie sterk groeide. Sinds de beginjaren, die we ruwweg rond 1900 
kunnen situeren, hadden de vijf grote industriële laboratoria (Shell, 
Philips, Unilever, AKZO en DSM) al een grote behoefte aan academisch 
opgeleide natuurwetenschappers en ingenieurs. In de jaren zestig waren 
veel hoogleraren bij natuurwetenschappelijke faculteiten ook in deeltijd 
verbonden aan deze researchlaboratoria, die in die tijd een veel betere 
infrastructuur hadden dan de universiteiten.

Universiteiten werden en worden nog veelal gezien als toeleveraars 
van researchers. Voor toegepast onderzoek, innovatie en industriële 

bedrijvigheid zorgde het industrieel/maatschappelijk complex.
Wij lijken nu in een overgangssituatie terechtgekomen te zijn. 
Fundamenteel vernieuwende onderzoeksactiviteiten verschuiven van 
industrie naar universiteiten. Ook op het grensvlak van wetenschap 
en technologie zien we ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, zoals de 
privaat-publieke Top Technologie Instituten. In Eindhoven kennen we 
het succesvolle Dutch Polymer Institute.

De jubilerende Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging heeft 
recent een scenario-analyse gemaakt ter gelegenheid van haar 100 jaar 
bestaan (’100 years KNCV, Chemistry in 2030’, KNCV 2003).
In deze studie zijn de ontwikkelingen voor innovatie geanalyseerd 
als functie van twee maatschappelijke parameters. De ene parameter 
betreft maatschappelijke cultuur: consumptiemaatschappij versus 
maatschappelijke cohesie en solidariteit. De andere parameter betreft de 
wetenschappelijk-industriële cultuur: domineert wetenschapsideologie 
of technologie, waarbij de laatste te identificeren is met industriële 
research. De conclusies van deze analyse zijn fascinerend en relevant 
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voor onze universitaire onderzoeksstrategie. Ik zal een aantal conclusies
samenvatten voorzover die betrekking hebben op de consumptie-
maatschappij, waarmee onze maatschappij het meest overeenkomt.
In de door consumptie en technologie gedomineerde maatschappij is 
de industrie primair gericht op behoeftebevrediging van de consument. 
Deze laatste is vooral geïnteresseerd in een hoge levensstandaard 
en kwaliteit. Er is vanwege krachtige consumentenorganisaties veel 
nadruk op veilige processen en producten. Wanneer consumptie- en 
wetenschapscultuur domineren, zien we sterke innovaties via spin-
offs gebaseerd op steeds nieuwere persoonsgerichte producten, zoals 
informatie en communicatie. Wetenschap bloeit en krijgt een steeds 
holistischer karakter. Er is veel creativiteit, trial en error, maar weinig 
diepgang en langetermijnplanning. Onderwijs is sterk gekoppeld aan 
onderzoek. Vooral het kunnen leggen van verbanden en het sociaal en 
cultuur vaardig zijn, zijn gewaardeerde eigenschappen.

De Eindhovense keuze voor onderzoek en ontwerp, waarbij de nadruk 
ligt op productinnovatie past goed in deze visies. Een cross-disciplinaire 
en holistische aanpak is noodzakelijk. Dit is een van de hoofdredenen 
dat we begonnen zijn met het onderzoeksprofileringsproces van het 
afgelopen jaar, waarbij cross-disciplinair onderzoek werd benadrukt.
Bij technologische vernieuwing ligt de nadruk op veiligheid van 
productie en processen. In onze consumptiemaatschappij worden 
echter langetermijnonderzoek en duurzaamheidsaspecten kind van de 
rekening als universiteiten niet op het belang van beide blijven hameren. 
Over de verantwoordelijkheid van de universiteit meer in het volgende.

Universitaire verantwoordelijkheid voor de lerarenopleiding
Traditioneel werd de opleiding tot leraar in het voorbereidend weten-
schappelijk onderwijs en in het hogeschoolsysteem opgevat als een
belangrijke primaire taak van de universiteit. Zo werd de onderwijs-
vernieuwing van de nieuwe HBS aan het einde van de 19e eeuw 
uitsluitend tot stand gebracht door leraren met een academische exacte 
opleiding. Enkelen werden daarna hoogleraar. Beroemde voorbeelden 
zijn de Nederlandse Nobelprijswinnaars Lorentz en van ’t Hoff (4). 
Aan het begin van de 21 eeuw is het aantal bèta-studenten in de 
universitaire lerarenopleidingen zeer gering met als gevolg dat het 
merendeel van de eerstegraads leraren in de exacte vakken wordt 
opgeleid via het HBO. Die geleidelijke verschuiving binnen het huidige 
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onderwijs vindt moeizaam aansluiting bij de grote technologische 
vernieuwingen van nu. Jongeren hebben thans wel al heel vroeg contact 
met moderne ICT, wat een heel andere manier van omgaan met nieuwe 
informatie en zelfs een ander maatschappelijk gedrag impliceert. Susan 
Greenfield (’Tomorrow’s people, Allen Lane 2003’), neuroscientist en 
directeur van de Londense Royal Institution, stelt dat de gemakkelijk 
via het Web toegankelijke informatie, het ad-hoc (dat wil zeggen zonder 
beargumenteren) beantwoorden van vragen zal bevorderen. Zij ziet als 
mogelijk maatschappelijk gevaar dat via ICT verkrijgbare informatie 
te gemakkelijk voor waar wordt geaccepteerd. Met enige overdrijving 
zou dit een terugkeer betekenen tot de middeleeuwse situatie waar 
overgeleverde teksten zonder meer als gegeven worden beschouwd en 
als basis van studie worden gezien.

Onderwijs zal juist de kritische verworvenheden van humanisme en 
verlichting in het informatietijdperk blijvend dienen uit te dragen, zodat
de positieve en gewenste gevolgen van ICT hiermee vruchtbaar worden
gebruikt. Het huidige onderwijs in de natuurwetenschappen is gebaseerd
op een curriculum dat vooral ontwikkeld is in het begin van de 20e eeuw. 
Dat wil zeggen in een denkwereld die sterk verschilt van die van het ICT-
tijdperk. Het onderwijs sluit niet alleen qua referentiekader slecht aan bij 
de jeugd van nu, maar ook nog eens qua methodologie. Het ICT-tijdperk 
en de veranderde visie op natuurwetenschap en technologie eisen een 
grondige revisie van het aanbod van natuurwetenschappelijk onderwijs.
Het beste aangrijpingspunt voor een nieuw onderwijsmodel is het
ontwerpen van een algemeen vormende nieuwe universitaire bachelor-
opleiding die met specialisatiemogelijkheden toegang geeft tot een breed 
spectrum aan masteropleidingen (6).

Wij zullen deze maand overgaan tot de instelling van een projectgroep 
om deze plannen verder uit te werken.

Ik heb gezegd.

prof.dr. Rutger A. van Santen

VWO van vakinhoudelijke gedrevenheid naar onderwijskundige be-
geleiding impliceert bovendien een toenemende afwezigheid van het
bèta-rolmodel in het voorbereidend onderwijs. Het initiatief voor 
de noodzakelijke verdere onderwijsvernieuwing van het voortgezet 
onderwijs wordt thans vooral bij de scholen gelegd. Dit is op zichzelf 
uitstekend, maar geeft gezien de geringe instroom van leraren exacte 
vakken met een universitaire eerstegraads bevoegdheid ook aanleiding 
tot grote zorg. Mag het lerarenberoep onderwijskundig dan belangrijk 
versterkt zijn, vakinhoudelijk is het vooral reproductief geworden. Er is 
daarom behoefte aan een herziening van de huidige opleidingsstructuur 
van de eerstegraads leraar.

In de regio Zuidoost-Brabant is het initiatief genomen door de 
TU/e en Fontys Hogescholen om een gemeenschappelijke 1e graads 
masteropleiding op te zetten, met de bedoeling leraren op te leiden die 
vakinhoudelijk en onderwijskundig onderlegd zijn om binnen het VWO 
onderwijsvernieuwende activiteiten succesvol uit te voeren. Ik zie het als 
een universitaire plicht dit tot een succes te maken en hiertoe de nodige 
middelen te verwerven of vrij te maken.

Eindhoven University College of Engineering Science and Technology
In dat kader past ook ons recent bekendgemaakte initiatief om de 
oprichting van een University College of Engineering Science and 
Technology te verkennen. Het is een fundamentele taak van de univer-
siteit om inhoudelijke vernieuwing van onderwijs in wetenschap en 
technologie te initiëren, niet alleen voor de universitaire opleidingen
zelf maar ook ten behoeve van het VWO. Dit is dan onder meer
relevant wanneer zoals nu wetenschap en technologie (en hiermee
de maatschappij) belangrijke vernieuwingen ondergaan. Universitaire 
onderwijsvernieuwing kan later gevolgd worden door vernieuwing in
het voortgezet onderwijs. 

De vakinhoud van de exacte vakken aan het begin van de 20e  eeuw 
werd in grote mate bepaald door de natuurwetenschappelijke kennis en 
ontdekkingen uit die periode, nu meer dan honderd jaar geleden. De 
maatschappelijke cultuur (5) van nu is in een eeuw enorm veranderd. 
Veel van die vakinhoud (en de vorm waarin kennis wordt aangeboden) 
is nu nog aanwezig in het exacte onderwijs, maar de opwinding over 
onderwerpen van toen is begrijpelijkerwijs vaak verdwenen. Het exacte 
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Technologiestichting STW heeft prof.dr.ir. Arthur van Roermund van de 
Technische Universiteit Eindhoven vanwege zijn grote verdiensten in 
de micro-elektronica benoemd tot Simon Stevin Meester 2004. Tijdens 
de opening van het academisch jaar heeft prof. Van Roermund zijn 
prijs van een half miljoen euro en de bijbehorende bronzen sculptuur 
in ontvangst genomen. De hoogleraar mag het geld vrij besteden aan 
toepassingsgericht onderzoek.

Arthur van Roermund (1951, Delft) is voltijds hoogleraar ‘Elektronische 
circuits voor systemen met gemengde signalen’ aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Hij werkt in zijn groep ‘Mixed-signal Micro-
electronics’ aan de faculteit Elektrotechniek van de TU Eindhoven 
aan interface-elektronica. De hoogleraar houdt zich bezig met de 
communicatie van de moderne digitale chips met de buitenwereld. 
Die communicatie kan extern op verschillende manieren plaatsvinden: 
draadloos, elektrisch of optisch. In alle gevallen gebeurt het via een 
analoog signaal. De analoge interface-elektronica verzorgt de vertaalslag 
van digitale bitstroom naar analoog signaal en terug. Deze elektronica, 

Voordracht bij de Opening Academisch
Jaar 2004/2005 van de
Technische Universiteit Eindhoven

Technologiestichting STW
Uitreiking onderscheiding Simon Stevin Meester 2004 
aan prof.dr.ir. A.H.M. van Roermund
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ook wel front-end genoemd, zou idealiter geïntegreerd moeten zijn op
de digitale chip. Van Roermund zoekt naar intelligente interface-
elektronica. Deze elektronica moet op elk moment kunnen meten welke 
fabricage-onnauwkeurigheden zijn opgetreden en wat de momentane 
toestand is van het IC en van de interne en externe omgevingsfactoren. 
Op grond van al deze gegevens moet de elektronica ook zelfstandig het 
systeem real-time kunnen aanpassen en optimaliseren. Dit vereist naast
extra analoge faciliteiten ten behoeve van meten en aanpassen, een hoop 
extra informatieverwerking. Hiervoor wordt weer digitale elektronica 
ingezet. Op deze manier kan door een optimale samenwerking van 
analoog en digitaal de interface-elektronica sterk verbeterd worden. 
Chips moeten steeds meer kunnen, en steeds kleiner worden. Dit uit 
zich in meer en snellere transistoren en dus ook steeds hogere bitstromen
die moeten worden aan- en afgevoerd. Hiervoor moet de nauwkeurigheid
voor de analoge interface-elektronica echter exponentieel toenemen. 
Momenteel vormt in veel systemen deze analoge interface-elektronica
al de bottle-neck. Nieuwe elektronica, die weinig last heeft van storingen 
door de signalen op de chip zelf of vanuit de omgeving, en die zichzelf 
kan aanpassen aan een veranderende omgeving, moet deze problemen 
gaan oplossen. En als het even kan, moet deze elektronica weinig 
batterijen verbruiken en goedkoop te produceren zijn. 

Delft en Eindhoven 
Nadat Arthur van Roermund cum laude was afgestudeerd in Elektro-
techniek aan de TU Delft trad hij in 1975 in dienst bij het Philips 
Natuurkundig Laboratorium. Na zijn cum laude promotie in 1987 aan 
de Katholieke Universiteit Leuven stapte de elektrotechnicus over van 
Philips naar de Technische Universiteit Delft. Daar werd Van Roermund 
voltijds hoogleraar Elektronica. In 1999 ging hij terug naar Eindhoven 
en werd voltijds hoogleraar aan de TU/e. De belangrijkste onderwerpen 
van Van Roermund’s huidige onderzoek zijn hoog-frequente zend-
ontvangapparatuur, analoog-digitaal en digitaal-analoog omzetters. 
Sinds zijn aantreden als hoogleraar in Delft heeft Van Roermund bij 
STW 23 voorstellen ingediend, waarvan er 17 zijn gehonoreerd. Op dit 
moment is hij betrokken bij zes lopende STW-projecten. De hoogleraar 
werkt in zijn projecten intensief samen met de industrie, hanteert een 
strakke aanpak en weet doorgaans uitdagende en tegelijk haalbare 
doelen te stellen. Bovendien hebben zijn STW-projecten geleid tot
een kleine 140 wetenschappelijke publicaties en een tiental patenten. 

Technologiestichting STW
Technologiestichting STW stelt zich ten doel om technisch-weten-
schappelijk onderzoek en de toepassing daarvan te bevorderen. STW 
tracht haar doel te bereiken door het stimuleren van en het verlenen van 
steun aan technisch-wetenschappelijk onderzoek. Bijzondere aandacht 
gaat daarbij uit naar de overdracht van de verworven kennis naar de 
maatschappij, het bedrijfsleven, de overheid en naar andere terreinen 
van wetenschap.
Het Simon Stevin Meesterschap is een eretitel die Technologiestichting 
STW jaarlijks uitreikt aan prominente technisch-wetenschappelijke 
onderzoekers die niet alleen excellent onderzoek verrichten, maar ook 
het bedrijfsleven voor hun onderzoeksresultaten weten te interesseren. 
Bovendien zijn zij in staat jonge onderzoekers te enthousiasmeren voor 
een carrière in de wetenschap. Het Simon Stevinprogramma van STW 
loopt sinds 1998. Met de uitreiking van het Meesterschap aan prof. Arthur 
van Roermund is het totaal aantal Simon Stevin Meesters op elf gekomen.
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Dames en heren, graag maak ik van deze academische plechtigheid 
gebruik om u voor te stellen aan de eerste onderzoeker die aan onze
instelling voor een periode van vijf jaar een zogenaamde ‘universiteits-
leerstoel’ zal gaan bekleden.

De TU/e zal met de instelling van (maximaal vijf van) deze leerstoelen 
de komende jaren een extra kwaliteitsstimulans geven aan het weten-
schappelijk onderzoek en onderwijs. De universiteitsleerstoelen zijn 
ingesteld om topwetenschappers in eigen huis een blijk van erkenning 
te geven en hen door extra middelen in staat te stellen een bijdrage 
te leveren aan de verdere ontwikkeling van een onderzoeksgebied 
waarmee de universiteit zich wil profileren. De leerstoelen kunnen ook 
worden ingezet om topwetenschappers van buiten de instelling voor de 
ontwikkeling van een nieuw onderzoeksgebied aan te trekken.

Van de benoemde kandidaten wordt een kwalitatieve stimulans voor het 
onderwijs verwacht, bijvoorbeeld in de vorm van een ‘Masterclass’.

Voordracht bij de Opening Academisch
Jaar 2004/2005 van de
Technische Universiteit Eindhoven

Universiteitshoogleraar TU/e
Considerans benoeming prof.dr. E.W. Meijer
tot universiteitshoogleraar TU/e 
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Om in aanmerking te komen voor een benoeming als universiteits-
hoogleraar moet aan een aantal criteria zijn voldaan. Ik noem er vier.
1 zeer hoge scores bij citaties
2 zeer hoge scores bij onderzoeksbeoordelingen
3 verwerving van zeer hoogwaardige 2e geldstroomprojecten,
 dan wel Europese projecten
4 (inter)nationale erkenning blijkend uit prestigieuze wetenschaps-  
 prijzen, invited lectures, visiting professor ships.

Het is me als rector van deze universiteit een eer en een genoegen om 
u vanmiddag voor te stellen aan de eerste TU/e-universiteitshoogleraar, 
professor E.W. Meijer.

Bert Meijer is sinds 1991 als hoogleraar Organische Chemie verbonden 
aan onze faculteit Scheikundige Technologie en sinds 1997 aan de 
faculteit Biomedische Technologie. Daarnaast is hij deeltijdhoogleraar 
Macromoleculaire Chemie in Nijmegen. 

Ik citeer nu uit de considerans die naar aanleiding van de benoeming 
van Bert Meijer als universiteitshoogleraar is samengesteld. 

“Bert Meijer (geboren in 1955) was na zijn promotie (cum laude) aan de 
Rijksuniversiteit Groningen zeven jaar werkzaam bij Philips Research in 
Eindhoven en daarna ruim drie jaar bij DSM Research in Geleen. Bert
Meijer geldt als één van de grondleggers van de macro-organische chemie. 
Die tak van de chemie bevindt zich in het gebied tussen de organische 
chemie en de polymeerchemie, waarbij relatief grote moleculaire 
structuren centraal staan. De assemblage van deze moleculen in goed 
gedefinieerde, zogenaamde supramoleculaire architecturen leidt tot 
functionele objecten.   

Een recente doorbraak is de creatie van een nieuw type polymeer, 
waarbij de lange ketens zijn gevormd door eenheden verbonden door 
viervoudige waterstofbruggen. Dit geeft zeer dynamische systemen die 
reageren op externe stimuli. Nieuw zijn ook zijn activiteiten binnen 
de faculteit Biomedische Technologie. Hier worden supramoleculaire 
systemen ingezet om drug delivery systemen, alsmede imaging (MRI) te 
verbeteren, en om nieuwe materialen te maken voor ‘tissue engineered’ 
hartkleppen.

Opmerkelijk is de schoolvorming rond Bert Meijer, dat wil zeggen de 
toestroom van briljante jonge wetenschappers die met hem samen-
werken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de Pionier-subsidies voor René 
Janssen en Rint Sijbesma, de VIDI-subsidies voor Albert Schenning en 
Nico Sommerdijk en meest recent de EURYI-award voor Schenning.

De bestuurlijke activeiten van Bert Meijer omvatten het wetenschappelijk 
directeurschap van de onderzoekschool Polymeer Technologie Nederland
gedurende vele jaren, het lidmaatschap van de KNAW, en het voorzitter-
schap van het gebied Chemische Wetenschappen van NWO.

Bert Meijer ontving diverse onderscheidingen, waaronder de gouden 
KNCV–medaille in 1993, de Arthur K. Doolittle Award van de American 
Chemical Society in 1995, de Silver Medal van de Macrogroup UK in
2000, en in 2001 de Spinoza-premie. Met behulp van deze laatste prijs 
heeft Bert Meijer het Junior Researchers Instituut van de TU/e opgericht. 
In dit instituut kunnen studenten Scheikundige Technologie en
Biomedische Technologie al vroegtijdig in hun studie wetenschappelijk 
onderzoek doen. Studenten ontwikkelen nieuwe methoden en stoffen. 
Bovendien verdienen ze er geld mee. Dit initiatief wordt in de wandel-
gangen ook wel het Spinoza-instituut genoemd.

Daarnaast stond Meijer aan de wieg van twee uit het onderzoek voort-
gekomen bedrijven, SyMO Chem BV en SupraPolix BV.”

Geachte professor Meijer, beste Bert en Iektje, ik wil jullie graag uit-
nodigen om hier op het podium te komen en daarmee de benoeming tot 
de eerste TU/e-universiteitshoogleraar te aanvaarden. Bij dit bijzonder 
ambt hoort een speciaal door kunstenaar Jos Reniers te vervaardigen 
beeldje. Je weet dat de TU/e een onderzoeksgedreven, ontwerpgerichte 
technische universiteit is en ik wil je daarom graag nu het eerste ontwerp 
voor dit beeldje overhandigen en je veel succes wensen bij de verdere 
invulling van de leerstoel.
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De bèta-problematiek
Om demografische redenen daalt de instroom van jongeren. Echter,
de instroom van studenten in de klassieke bètavakken, zoals scheikunde, 
natuurkunde en wiskunde en techniekvakken, zoals werktuigbouwkunde 
en elektrotechniek, daalt veel sneller dan op demografische gronden 
verwacht mag worden.

De voornaamste veranderingen binnen het voorbereidend weten-
schappelijk onderwijs zijn, naast de invoering van de basisvorming en 
het studiehuismodel, de introductie van een aantal verplichte onderwijs-
delen met vier verschillende profielen, Economie en Maatschappij, 
Cultuur en Maatschappij, Natuurwetenschap en Gezondheid en 
Natuurwetenschap en Techniek.

Dit staat tegenover de vroegere indeling van A- en B-afdelingen of de 
alpha- en bètarichtingen, waarbij alpha-onderwijs de nadruk legde op 
letteren en geesteswetenschappen en de A-afdeling van de vroegere HBS
op handelskennis. De B- en bètarichtingen legden de nadruk vooral op 
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de natuurwetenschap. Terwijl in het verleden de verdeling van leerlingen 
over de twee afdelingen ongeveer 50/50% was, zien we thans een 
procentuele afname van het aantal leerlingen in de natuurprofielen tot 
zo’n 40%. Het aantal leerlingen dat Natuur en Techniek volgt is 10%, 
Natuur en Gezondheid 30%. Hoewel de omvang van het verplichte 
profielonderdeel al was verkleind, zal de totale omvang per vak verder 
worden gereduceerd. Bovendien worden maar drie vakken verplicht.
Bij het profiel Natuur en Gezondheid vervalt bijvoorbeeld het vak natuur-
kunde. Leerlingen zullen met keuzevakken hun profielkeuze verder 
kunnen verdiepen.

De aandacht voor leercompetenties heeft de zelfstandigheid, de communi-
catievaardigheid en het vermogen tot informatieverwerving belangrijk 
verbeterd. Echter de verschuiving van de leraarsfunctie naar die van 
coach, heeft een nadelige invloed op het leermeester-gezel relatie-aspect, 
wat van aantoonbaar belang is voor de leerling die zich in een vak wil 
verdiepen.

De grotere aandacht voor de context en de toepassing van de leerstof en 
vooral de grotere gerichtheid op de vaardigheid, in plaats van het begrip, 
blijkt een nadelig effect te hebben op de motivatie van getalenteerde 
leerlingen. Leerstof wordt vaak saai en weinig uitdagend gevonden. 
Zo is er bijvoorbeeld sprake van een problematiek die leidt tot een 
spagaat bij het schoolvak scheikunde, waar onderwijsvernieuwing heeft 
plaatsgevonden, zonder dat de eindexaminering wezenlijk is veranderd. 
Hierdoor is inhoudelijke onderwijsvernieuwing nauwelijks mogelijk.
De onderwijsinspectie heeft recent gerapporteerd dat met name het 
wiskunde-onderwijs te weinig abstract en te gefragmenteerd wordt 
gegeven om zelfs degene die enige wiskundeaanleg heeft, te inspireren. 
De keuze voor techniek en natuurwetenschap hangt nauw samen met
de waardering voor wiskunde.

Analyses van de Stichting Axis geven aan dat leerlingen de relatie tussen 
het natuurwetenschapsonderwijsprogramma en de maatschappij vaak 
niet begrijpen en bij studiekeuze daarom vooral kiezen voor bredere 
studies waarbij de relatie (en dus het belang) duidelijker is, zoals 
Biomedische technologie, Bouwkunde, Technologie management of 
Vliegtuigbouw.

In het studiehuis wordt veel aandacht gegeven aan beroepskeuze. Dat 
kan bij leerlingen angst genereren om te vroeg een verkeerde keuze te
maken, terwijl ze niet weten dat universitaire studies juist sowieso breed 
zijn opgezet. Ook tijdens hun voortgezette studie willen leerlingen zolang
mogelijk een definitieve keuze voor eventuele specialisatie uitstellen, 
uit angst in een fuiksituatie te geraken. Door de industrie geïnitieerde 
programma’s zoals Jetnet geven industriële onderzoekers de ruimte om 
vanuit hun beroepspraktijk leerlingen voor natuurwetenschappelijke 
toepassing en praktijk te interesseren. Ook zijn er soortgelijke 
programma’s vanuit universiteiten opgezet in hun regionale onderwijs-
omgeving. Dit laatste is vooral ingegeven om hierdoor naamsbekendheid 
te creëren en universitaire instroom te verhogen.

Om de aansluiting tussen VWO en Hoger Onderwijs te verbeteren, 
hebben veel universiteiten masterclasses voor geïnteresseerde 
leerlingen geïntroduceerd. Binnen het universitaire stelsel is veel 
gedaan om ook door onderwijskundige en curriculaire aanpassing 
de aansluiting met het VWO te verbeteren. Zo zijn practica veelal 
aangevuld met Project Gestuurde Onderwijsvormen. Vroeg in de 
curricula zijn onderwijsonderdelen ingebouwd die een oriëntatie 
bieden op onderzoek en beroep. Studiebegeleiding, vooral in het eerste 
jaar gericht op voortgang van de studie, krijgt veel aandacht. Recent 
is ook aan de TU/e de inrichting van brede bacheloropleidingen en 
een geflexibiliseerde disciplinaire bacheloropleiding met een Major-
Minor-structuur tot stand gekomen. Ondanks deze maatregelen zien de 
universiteiten de afgelopen jaren een toenemende vermindering van het 
studierendement, vooral na het afschaffen van de prestatie-studiebeurs.

De studieduur wordt in het algemeen langer. Zo is bijvoorbeeld het 
typische rendement van de propedeuse aan de TU/e thans nog geen 
40%, en dat pas na drie jaar. Het rendement van degenen die het 
propedeuse-examen hebben gehaald, is ongeveer 80%, maar dat pas
na zeven jaar. Een belangrijke aanvullende reden voor de langere studie-
duur is het gegeven dat de meerderheid van studenten naast de studie 
een deeltijdbaan tussen 10-20% van de werktijd heeft. Dit terwijl
studieprogramma’s uitgaan van een nominale werkweek van 40 uur.

Ook zijn curriculaire aanpassingen aan het veranderde kennisniveau 
gerealiseerd. Voorgestelde veranderingen en reductie van de VO-
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profielen zullen de situatie niet verbeteren omdat men nu, vanwege 
de verschillende invulling van vrijekeuzeruimtes, een studentaanbod 
krijgt dat sterk gedifferentieerd is qua kennis. De invoering van 
harmonisatieprogramma’s lijkt daarom onvermijdelijk.

Wetenschap versus ontwerp;
onderwijskundige theorie en technologisch onderwijs
In de techniek en technologie gaat het om het ontwerp en de fabricage 
van apparaten en artefacten die een gewenste functie vervullen. Dit
gaat verder dan een wetenschappelijk resultaat dat veelal een nieuw ver-
worven inzicht, idee of theorie behelst en dat objectief en verifieerbaar is.

Binnen onze universiteit doet zich bij benoeming van ontwerpgerichte 
ingenieurs in een wetenschappelijke rang vaak het probleem voor dat
weliswaar een schitterende portfolio van ontwerpen kan worden vertoond,
maar dat analyses in de vorm van wetenschappelijke artikelen vaak ont-
breken, hoewel in technische vakbladen het ontwerp uitvoerig besproken 
kan zijn.

Wetenschappelijke analyse, veelal reductionistisch en abstract, verdraagt 
zich blijkbaar niet altijd met de synthetische, holistische aanpak van 
een ontwerp. Herkennen we hier niet een soortgelijke relatie waarin de 
musicologie staat tot het componeren of het uitvoeren van muziek?
Kunnen musicologische criteria worden opgelegd om een compositie te 
beoordelen? Het verschil tussen ontwerp en kunst is natuurlijk dat een 
technisch ontwerp niet alleen het resultaat is van compositie maar ook 
van modelmatig ontwikkelingswerk, waarbij toetsing plaatsvindt aan 
huidige technologische kennis.

In ons benoemingsbeleid voor de wetenschappelijke staf dienen ook
ontwerpgerichte criteria en niet uitsluitende klassieke wetenschaps-
excellente criteria te worden meegenomen. De cruciale vraag is of een 
onderwijskundige theorie kan worden ontworpen die op onderwijs-
kundige procescriteria een ingenieursopleiding kan beoordelen. Dat 
terwijl de opleiding door docenten wordt geleid die zelf productgericht 
zijn. Wij zijn kritisch over de huidige voorgestelde opleidingsaccreditatie-
aanpak, die zich vrijwel geheel richt op procesbeoordeling, waarvan de 
toegevoegde waarde aan het primaire proces twijfelachtig is. Terwijl de 
taal van de accreditatie die van de onderwijskundige is, is de taal van 

het primaire proces die van de technoloog. Dit zijn twee verschillende 
werelden.

Wanneer zo’n onderwijskundige theorie al zou kunnen worden 
ontwikkeld, komt al snel de vraag op of de concepten dan nog over-
draagbaar zijn aan de docenten, die de studenten opleiden in een op 
output en inzicht gerichte cultuur. 

En de derde vraag die men kan formuleren: kan zo’n theorie voor een
specifieke opleiding geldig zijn voor alle bètavakken? Terwijl wiskunde
(de taal van de ingenieur) prescriptief is, is de taal van de onderwijs-
kundige empirisch en descriptief. Wat nodig is voor de onderwijskundige
analyse is een beschrijving van de bèta-activiteit. Een filosofie van tech-
niek en wetenschap kan deze geven. Echter, ook hier blijft een bekende 
uitspraak van een theoretisch natuurkundige gelden: de aard van de
fysica blijkt niet uit de interpretatie van de wiskundige formuleringen, 
maar blijkt uit het gebruik ervan.

De metataal van een vakgebied is essentieel, ook wanneer aan een 
niet-vakgenoot moet worden uitgelegd waarom een wetenschappelijke 
activiteit of techniek ook buiten het vakgebied betekenis heeft. Metataal 
is onmisbaar bij activiteiten die cross-disciplinair zijn, integrerend en 
gericht op praktische realisatie. Men kan elkaar dan niet meer verstaan, 
alleen in termen van het vak zelf. De drie basisdisciplines van de 
ingenieur, zoals die zich in de 19e eeuw ontwikkelden, waren dan ook 
taal, wiskunde en tekenen. Het ingenieursvak is in essentie kwantitatief 
en heeft de wiskunde als basis; taal maakt echter interpretatie mogelijk 
en daarmee discussie in kwalitatieve termen. Tekenen wordt gezien als 
de basis voor ontwerp.

Innovatie en economische bedrijvigheid
Vanwege de soms eenzijdige aandacht voor het universitaire onderzoek 
als motief voor innovatie en economische bedrijvigheid, wil ik in het 
volgende in vogelvlucht een aspect van de economische geschiedenis van 
Nederland toelichten, dat de complexiteit van deze relatie illustreert.

Om te beginnen een recent bericht uit de NRC (10 juli 2004). 
“Het aantal allochtonen dat een bedrijf begint, is relatief veel groter 
dan het aantal autochtonen”. Als belangrijke redenen voor de popu-
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lariteit van het starten van een bedrijf worden gezien de inspiratie 
door succes, de geldverschaffingscultuur door familieleden en 
het doorzettingsvermogen. Verder speelt de unieke positie van 
allochtonen een rol, die weliswaar steeds beter opgeleid zijn, maar 
onvoldoende gewaardeerd worden op de arbeidsmarkt. De drie steeds 
weer terugkerende elementen zijn: handel (geld, kapitaal), industrie 
(kennis) en markt (consumptie) (zie bijvoorbeeld ook de serie Techniek 
in Nederland, Stichting Historie der Techniek, uitgegeven door de 
Walburgpers).

Zo lezen we bij Israel (J.I. Israel The Dutch Oxford Republic, University 
Press 1995), hoe in 1580 de Hollandse Gouden Eeuw begon met een, 
vanwege de oorlog, grote immigrantenstroom vanuit de toen rijke 
Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen, Gent) naar het weinig ontwikkelde 
noorden. Hiermee ging een kennis- en kapitaalstroom gepaard met 
handelsroutes, financierings- en zeevaarttechnieken die na verloop van 
tijd de Hollandse dominantie van de Oost-Indische handel genereerde. 
Hier werd de basis gelegd voor de welvaart in de 17e eeuw en latere 
eeuwen. Hierbij was sprake van een handelsmonopolie in handen van 
de koopmanmagnaten, verenigd in de VOC (Verenigde Oost-Indische 
Compagnie), waarmee de staat zich vereenzelvigde. In het begin van de 
17e eeuw bestond 90 % van de bevolking in Amsterdam uit immigranten 
aangetrokken door de vele economische mogelijkheden die de rijke en 
expanderende economie bood.

Het technologisch hart van de wereld was in 1720 de Zaanstreek met 
de meer dan duizend fabrieksmolens voor de koloniale producten, 
scheepsbouw en toeleverende industrie. Voor de fabriekswindmolen 
waren een honderd jaar eerder reeds patenten ingediend bij de Staten 
van Holland onder meer door Nederlands eerste ingenieur Simon 
Stevin. Er was hierbij vooral sprake van verwerkende industrie op basis 

van koloniale producten, scheepsbouw en toeleverende industrie.
Honderd jaar later werd deze technologievoorsprong tot een nadeel. 
In noordelijk Nederland kwam pas in 1880 de op de stoommachine 
gebaseerde industriële revolutie op gang. De economische neergang in 
de 18e eeuw was niet alleen het gevolg van erosie van de handelsroutes 
door oorlogen met Frankrijk en Engeland, maar ook van een ver-
schuiving van investeringen van handel naar bankierswezen, waarbij
met Nederlands kapitaal vooral de Engelse oorlogen werden gefinancierd.

De door sommigen wel zo genoemde ‘tweede Nederlandse Gouden 
Eeuw’ rond 1900 had een lange aanloop gehad. In 1841 schreef Potgieter 
nog in Jan, Jannetje en hun jongste kind over Jan Salie, die nog te
beroerd was om zijn aandelenportefeuille bij te houden. Holland was 
weliswaar nog steeds een van de rijkste gebieden ter wereld, maar 
fabrikant worden was wel het laatste dat de op rust gestelde kapitaal-
bezitter wilde. In 1824 stichtte Koning Willem I (met inzet van veel eigen 
kapitaal), de Nederlandse Handelsmaatschappij en werd in Indonesië 
het cultuurstelsel gestart met verplichte landbouw van exportproducten. 
Dit leidde tot opdrachten voor de Nederlandse industrie, tot de bouw 
van schepen en de productie van katoen. Er was echter een gebrek aan 
wetenschappelijke kennis en technici.

Na 1850 was het vooral het economische vrijheidsbeginsel van Thorbecke 
en niet alleen dat van de koning dat de basis legde voor de latere welvaart.
Vele tolheffingen en ook invoerrechten werden afgeschaft. Dat gaf ge-
legenheid aan de Rotterdamse haven zich te ontplooien. Tussen 1870 
en 1910 bestond in Nederland geen octrooiwet. Het gaf vele nieuwe 
ondernemingen die in Nederland in deze periode startten en de ruggen-
graat van onze economische bedrijvigheid vormden, de gelegenheid
buitenlandse patenten te ontduiken en processen te dupliceren. Het 
heeft geleid tot het ontstaan van margarine, gist en spiritusindustrie. 
Ook de oprichting van de lampenfabrieken van Philips werd hierdoor 
mogelijk. Thorbecke realiseerde zich het belang van kennis van handel 
en industrie en initieerde het middelbare schoolsysteem dat vrijwel 
onveranderd tot omstreeks 1970 bleef bestaan en dat leidde tot het hoge 
ontwikkelingsniveau van de Nederlandse samenleving.
De basis van de welvaart was Nederlands-Indië dat werd bestuurd als win-
gewest en dat de grondstoffen leverde voor de Nederlandse industrie en 
de aardolie (Koninklijke Olie/Steel, tabak, suiker, katoen, koffie, thee, etc.)
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de veranderingen en de drijvende krachten die het gevolg waren van de 
geschiedenis van het universitair onderwijs. Met grof penseel gestreken, 
domineerden tot de 19e eeuw de humaniora.
Dat wil zeggen de letteren en geesteswetenschappen, ook wel aangeduid 
als de alfawetenschappen.  In de 19e eeuw kwamen de exacte vakken 
hierbij en op scholen als de HBS en de technische hogescholen die toen
ontstonden, domineerde de bètacultuur. De hervormingen in het voor-
bereidend onderwijs aan het einde van de 20e eeuw zijn sterk bepaald 
door de toen heersende onderwijskundige inzichten. Gevoegd bij 
indeling van het schoolprogramma in vier profielen betekent dit een
versterking (en mogelijk bestuurlijke dominantie) van vooral de socio-
logische en maatschappijgerichte vakken.

T. Langendorf in “De kunst van Innover”, (Sdu Uitgevers, Den Haag, 
1997), heeft alfa-, bèta- en gammaculturen eens paradigmatisch 
samengevat (zie tabel: vergelijking van α-, β- en γ-cultuur).
Vooral interessant is zijn observatie van verschillen in methoden en 
werkwijzen en wat als resultaat wordt gezien. Erkenning van deze 
verschillen is van groot belang indien we onderwijs geven in de 
profielen zoals deze thans in het onderwijs zijn gekozen. Wonderlijk 
genoeg komen deze verschillen nauwelijks aan de orde. Dit geldt ook 
voor het herkennen van de cultuur waarin onze jeugd thans opgroeit. 
Hier zien we natuurlijk ook belangrijke veranderingen. De 19e en 20e 
eeuw waren de eeuwen waarin verschillende generaties van industriële 
revolutie elkaar opvolgden. Vooral aan het einde van de 19e eeuw tot het 

Eén groot maatschappelijk probleem had de maatschappij van vóór 1914, 
het jaar van het uitbreken van de eerste wereldoorlog, niet opgelost. Dat 
was de tweedeling tussen rijk of welvarend en arm.
Mede door het educatiesysteem waartoe steeds grotere groepen uit de
maatschappij toegang kregen, veranderde de economische orde in de
periode 1914-1945 van een liberale, economische orde naar, zoals Van
Zanden (J.L. van Zanden in “The industrial revolution in national context”
(Ed. M. Teich, R. Porter) Cambridge University Press 1996) dat noemt, 
een economie met anti-marktkrachten: de nationale verzorgingsstaat, 
de toenemende macht van de vakbonden en het industrieel groot-
bedrijf met interne markten. Geheel in de lijn van deze traditie roept 
onder meer minister Brinkhorst in NRC Handelsblad van 6 juli op 
tot een versterkte interne markt, minder regeldruk, versoepeling van 
de arbeidsmarkt en de industrieel-wetenschappelijke netwerken om 
antwoord te geven op de toenemende concurrentie uit Azië. 

Technologie bestaat niet alleen uit het vinden van technische oplossing-
en, maar ook uit het vermogen deze te ontwikkelen tot een product 
geschikt voor maatschappelijk gebruik. Dit innovatieproces is niet 
zonder maatschappelijk risico, gezien de noodzaak van materiële en 
personele investeringen gebaseerd op een vaak onzekere markt. De 
geschiedenis leert dat een aanvankelijk monopolie een belangrijke 
risicoverlagende factor is en dat een zekere markt vaak het gevolg is 
van opdrachten van de overheid of van interne opdrachten van grote 
industriële bedrijven.

De middelbare school aan het begin van de 20e eeuw
De latere Nobelprijswinnaar Debije bezocht aan het begin van de 20e 
eeuw de middelbare school in Maastricht, waar de directeur in de 
natuurkundeles maar ook in publieke lezingen enthousiast vertelde
over recente ontwikkelingen in het werk van Röntgen. Deze onderwijs-
cultuur was algemeen in Europa. Zo zat de latere Nobelprijswinnaar 
Pauli in Wenen aan het begin van de 20e eeuw in een gymnasiumklas, 
waaruit later meerdere vooraanstaande fysici voortkwamen. Al zeer jong 
werden de leerlingen met geavanceerde wiskunde geconfronteerd.

Culturele veranderingen
Een belangrijk inzicht, waarop het straks te bespreken natuurweten-
schap en techniek onderwijsvoorstel is gebaseerd (6), is het begrip van 
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midden van de 20e eeuw was er een groot geloof in de zegeningen van 
natuurwetenschap en techniek. Deze leidden naast belangrijke nieuwe 
bedrijvigheid ook direct tot een betere levensstandaard en gezondheid. 
Vooral vanwege het groeien van de milieuproblematiek begon dit te 
veranderen aan het einde van de 20e eeuw. Thans kunnen we spreken
van een post-industriële periode en bevinden we ons in het midden van
de Informatie- en Communicatie-technologierevolutie en aan het begin 
van, wat velen denken, een bio-informatica tijdperk.

Het bèta-onderwijs richtte zich vooral op de ingenieurskennis, waar taal, 
tekenen en wiskunde de basis van zijn. De beginjaren van de 20e eeuw 
zagen in Nederland een sterke ontwikkeling van de scheikunde en de 
natuurkunde. De leraren van wat toen middelbare school werd genoemd, 
hadden college gevolgd bij de Nobelprijswinnaars die de grondleggers 
waren van die zich sterk ontwikkelende nieuwe natuurwetenschappen. 
Het door hen ontwikkelde onderwijsmateriaal weerspiegelt in sterke mate 
de visie op de chemie en natuurkunde van die tijd.

Moderne ontwikkelingen impliceren een belangrijke andere filosofie en 
denkwijze over natuurwetenschap dan aan het begin van de 20e eeuw.
Hier willen we vooral ook de ontwikkeling van de moleculaire biologie, 
met haar sterke relaties naar de informatica en de natuurkunde,  en 
de wis- en natuurkunde van complexe systemen noemen. Het laatste 
impliceert een holistische opvatting van de fysische wereld in plaats van 
de dominant reductionistische visie die zich in het begin van de 20e eeuw 
ontwikkelde.

Ontwerp van een nieuw Natuurwetenschap- en Technologiebasiscurriculum
Doel van ons onderwijs is de student op te leiden voor een duurzame 
toekomst in deze eeuw, die is begonnen als de eeuw van de informatie-
en communicatietechnologie. Biomoleculaire kennis en nanotechnologie
worden de basis van een volgende grote technologische verandering. 
Vanwege de snelle en algemene informatie-uitwisseling zullen techno-
logische veranderingen elkaar snel blijven volgen. Conceptuele basis-
kennis en nieuwe competenties zijn nodig om met de veranderende 
informatie om te gaan. Echter degene die zich een belangrijke positie in
deze wereld wil verwerven, zal ook over de competenties moeten beschik-
ken deze informatie te interpreteren en van een context te voorzien en 
methoden te ontwikkelen om op basis hiervan inzicht te verwerven.

Duurzame wetenschap betekent ook het aanleren van de natuurweten-
schappelijke competenties, die de natuurwetenschap en de technologie 
zelf verder ontwikkelen. Zoals duidelijk zal worden, zijn deze belangrijk 
verschillend van onderwijscompetenties, zoals leervaardigheden, waarop 
zich het huidige onderwijs vooral richt. We doelen hier op methoden om
met grote hoeveelheid informatie om te gaan en deze informatie in ons 
voordeel te gebruiken bij het beantwoorden van een bepaald gestelde 
vraag.

Het is hier dat we ons uitgangspunt voor het onderwijs vinden: het 
leren ontwikkelen van methodologieën om oplossingen te vinden 
voor een gesteld probleem. Het niveau van leerling bepaalt of dit zich 
zal beperken tot het toepassen van aangeleerde methoden of dat zich 
de competentie ontwikkelt deze zelf te ontdekken. De ontwikkeling 
van natuurwetenschap en technologie kan worden gezien als het 
ontdekken van nieuwe methoden (vaak apparatuur, soms wiskundige 
technieken) waarmee tevoren onoplosbaar geachte problemen worden 
opgelost. Technologie ontwikkelt zich dan op basis van deze nieuwe 
wetenschappelijke doorbraak. Wetenschap ontstaat wanneer wordt 
onderzocht op welke bredere klasse van problemen deze techniek van 
toepassing is. Dit is het proces van generalisatie en theorievorming, 
dat helpt in te zien voor wélk type van probleem wélke methoden de 
meest geschikte oplossingsroute aangeven. Terwijl de wetenschap zich 
bezighoudt met vragen naar de algemene geldigheid van methode 
of theorie en naar de relatie van wetmatigheden, begint technologie 
met de vraag naar de betekenis van een gevonden oplossing voor een 
maatschappelijk probleem. Technologie ontwikkelt zich in de context 
van een toepassingsgebied. Methodologisch onderwijs dient zich op 
tenminste drie onderwerpen te concentreren:
1 Informatieverwerking/Theorievorming
2 Ontwerp van Artefacten en Producten/Architectuur
3 Proces- en Materiaalontwerp/Schaaleffecten

Deze drie methodologische thema’s maken het behandelen van een 
breed spectrum van natuurwetenschappelijke methoden en concepten 
mogelijk in samenhang met technologisch product- en procesontwerp. 
Een vraagstelling die zich oriënteert op vragen en antwoorden over het 
heelal, de aarde en het leven creëert een brede context. De brede keuze 
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van onderwerpen hangt samen met zowel disciplinaire als professionele 
eindtermen. Het uitgangspunt wordt dan de vraagstelling. Waarom is 
een bepaalde vraag van belang? Soms is hiertoe een historisch pers-
pectief essentieel. Welke methode werd ooit ontdekt of ontwikkeld om 
op de vraag een antwoord te vinden. Wat was hiervan de implicatie?
Wat werd hierdoor technologisch mogelijk?

Wij stellen een aanpak voor die essentieel verschilt van de context-
concept voorstellen zoals die bijvoorbeeld recent zijn uitgewerkt in het 
SLO-rapport “Chemie tussen context en concept”, dat verscheen in 2003.
De aanpak die we voorstellen is methodegericht. De formulering van 
een vraag behoeft betekenis en dus een context. Het antwoord krijgt ook 
betekenis wanneer het geplaatst wordt in de context van de vraag. Onder 
concept wordt verstaan een generiek, organiserend idee. Hiermee staat 
het concept in een geheel andere context dan de aanvankelijke vraag. 
De generieke concepten zijn onderdeel van een abstracte modelmatige 
voorstelling van een aspect van de fysieke werkelijkheid en daarmee 
moeilijk rechtstreeks te relateren aan een andere context, waarbinnen
de vraag is ontstaan. Het concept wordt gerelateerd aan de basisprincipes 
van natuurwetenschappelijke methoden en daarmee samenhangende 
theorieën. Vanwege hun generaliserende aard zijn die vaak van een 
ander niveau van abstractie dan de contextgelieerde vraagstelling.

Terwijl conceptontwikkeling een analytische, reductionistische en 
vaak abstracte aanpak vraagt, is de ontwerpgerichte aanpak juist een 
synthetische holistische methodologie die niet gericht is op begrip 
maar op realisatie van een toepassing. Die vaak in de context staat van 
een bepaalde vraagstelling. Bij technologie gaat het om de betekenis 
van voorwerpen en producten, waarbij appreciatie en maatschappelijke 
relevantie en ethische vragen van belang worden. Wetenschap is in 
dit kader wellicht veeleer een esthetische activiteit te noemen. Inzicht 
in een gevonden antwoord geeft vaak een ervaring van verwondering; 
generalisatie, nieuwe verbanden en wiskundige bewijzen appelleren 
soms aan emoties van schoonheid.
De aanpak die wij voorstaan, maakt onderscheid tussen de wereld die we 
zonder modelvoorstelling direct ervaren, een ervaring die expressie vindt 
in de kunst en de abstracte wereld, die naar ons inzicht is geconstrueerd 
door generalisatie van succesvolle analytische oplossingsmethoden. 
Fysische theorieën, met abstracte concepten als uitgangspunt leiden tot 

operationele wiskundige modellen, die voorspellingen mogelijk maken 
van de fysische werkelijkheid.

Andere uitgangspunten die eindtermen bepalen, zijn inzichten als:
-  Wat kan ik weten; wat beperkt de voorspelbaarheid van kennis;
-  Hoe kom ik te weten?
-  Wat kan ik maken; wat zijn de grenzen aan maakbaarheid;
-  Wat is mijn relatie tot de wereld;  Hoe beïnvloed ik de wereld;
 waar zijn mijn grenzen?
- Wat zijn de vragen en problemen waar een oplossing nodig is,
 die nog niet is gevonden?

We onderscheiden in algemene zin:
- Theoretische ideeën en principes. De wereld van het abstracte;
- Praktische systemen en systeemkennis, techniek;
- Kennis van de wereld;
- Succesvolle theoretische kennis die leidt tot voorspelbaarheid en   
 mechanistische kennis. De werking van een systeem wordt in   
 fysische termen beschreven;
- Succesvolle praktische kennis die leidt tot maatschappelijk
 nuttige artefacten; 
- Toepassingskennis weet waartoe iets kan worden gebruikt.

Praktische kennis is vaak niet herleidbaar tot mechanistische principes 
vanwege de complexiteit van de toepassing. Er is sprake van empirisch 
gevonden methoden. Visie, oplossingsgerichtheid en ondernemerszin 
zijn belangrijke persoonlijkheidseigenschappen die zullen worden 
gestimuleerd.
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