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Ontwerpen op Academisch niveau 

Prof.dr. Rutger van Santen 
Rector Magnificus Technische Universiteit Eindhoven 

"Kennisinten.1ief ontwerpen wordt in het algemeen beschouwd als een van de 
voomaamste aandachtsgebieden van technische universiteiten. 
Studeren aan een TU is in een aantal gevallen synoniem met 'opgeleid war
den tot academisch ontwerper'. 
'Ontwerpen' is een synthetische activiteit die gericht is op de totstandkoming 
van nieuwe of gewijzigde (technische) artefacten, processen of systemen, met 
de bedoeling orn waarden te creeren conform vooraf gestelde eisen en wen
sen." 

Dit citaat ontleen ik aan een nota van professor Anthonie Meijers en 
dr.ir. Kees van Overveld, die eerder dit jaar in het platform 
Academische Vorming aan onze universiteit aan de orde kwam. 

De leden van dit platform buigen zich over een onderwerp dat niet 
bepaald diep geworteld is in de traditie van onze instelling. Daarmee 
bedoel ik het nadenken over onszelf en reflecteren op wat ons, als tech
nische universiteit, nu zo bijzonder maakt ten opzichte van andere 
hoger onderwijs instellingen. 

'Bijzonder' bedoel ik hier niet in de betekenis die gemakkelijk 
geinterpreteerd kan worden als borstklopperij. Ik heb het over wat ons 
onderscheidt van de anderen. We zijn immers een bijzonder soort 
universiteit. 

In onze missie staat dat onze drijfveren liggen in het technisch weten
schappelijk onderzoek en dat onze ambities zich uiten in het kennisin
tensief ontwerpen. Die twee elementen, en ook hun relatie, zijn terug te 
vinden in ons onderwijs. 
Jk heb net zomin als u de presentaties van de jonge prijswinnaars van 
vanmiddag al gehoord, maar ik durf te wed den dat ook zij gegrepen 
zijn door die onderzoekkoorts , die ik maar al te goed ken uit mijn eigen 
wetenschappelijke loopbaan. 
Het diepe gevoel dat je doordringt wanneer je op het punt staat een 
wetenschappelijke vraag of een onderzoeksprobleem op te lossen. 
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Wanneer ik onze universitcit bijzonder noem, dan doe! ik op de toepas
sing van kennis die ons onderscheidt van een klassieke universiteit. We 
zijn een ontwerpgerichte universiteit: we 'meten' niet alleen om te 
'weten', we 'denken' ook om daarna te kunnen 'doen'. De technisch 
wetenschappelijke kennis die we bier in huis ontwikkelen en die we op 
onze studenten overdragen, is bedoeld om toegepast te worden. 

Wat ons heel duidelijk onderscheidt van andere universiteiten is het 
grote aantal deeltijdhoogleraren. 
Specialisten die met een been in het bedrijfsleven staan en met het 
andere in de academische wereld. 
Zij zijn het met name die een belangrijke rol spelen in het toepassings
gericht onderzoek en in het overdragen van praktijkervaring op ont
werpgebied. De brede wetenschappelijke basis en het langlopende 
onderzoek wordt gedragen door onze voltijdshoogleraren. 

Door deze combinatie spelen we een belangrijke rol in wat vandaag de 
<lag met de modieuze term 'kenniseconomie' aangeduid wordt. 

Reflectie op ontwerpen 
Ik vertelde u dat we dezer dagen bezig zijn om de essentie van het ont
werpen op academisch niveau onder de loep te nemen. Ook al behoort 
zelfreflectie niet tot de meest populaire bezigheden in de ingenieurs
wereld, ze kan we] degelijk leiden tot meer inzicht, en op deze wijze tot 
kwaliteitsverbetering. 
Oat geldt zowel voor de reflectie van de individuele ontwerper op zijn of 
haar ontwerpwerk als ook voor de reflectie van de universiteit op onder
wijs en onderzoek ten aanzien van ontwerpvaardigheden en ontwerp
methodes. 

Wat bij die exercitie meteen opvalt, is dat ieder vakgebied zijn eigen 
invulling aan de term 'ontwerpen' of 'design' geeft. 
We zullen vanmiddag met de verschillende visies van onze gastsprekers 
geconfronteerd worden. 

Voor een architect is het ontwerpen van een nieuw museum iets anders 
dan wat het ontwerpen van slim spierweefsel voor een hartklep is voor 
een biomedisch technoloog. 
Een werktuigbouwer die een nieuw transmissiesysteem ontwerpt, doet 

Prof.dr. Rutger van Santen 



wat anders clan een informaticus die software voor diagnostische appa
ratuur ontwikkelt. 
Een chemicus die aan moleculair doosje ontwerpt om in het lichaam 
medicijnen te distribueren, beweegt zich in een andere wereld clan een 
industrieel ontwerper die een intelligente badkamerspiegel ontwerpt. 

De faculteiten waarin al deze verschillende soorten ontwerpers opgeleid 
worden, maken dee] uit van een instelling. De buitenwereld mag er op 
rekenen dat het academisch niveau van al onze opleidingen vergelijk
baar is, hoe verschillend ze qua inhoud ook mogen zijn. 

Gemeenschappelijke criteria voor ontwerpen 
Is het mogelijk om toetsbare criteria te formuleren, die toepasbaar zijn 
in alle technische ontwerpdomeinen en die daarenboven ook een zo 
gelijk mogelijke interpretatie kennen in al die domeinen? 
Natuurlijk moet een ontwerper beschikken over een aantal intellectuele 
basisvaardigheden, over een onderzoekende houding, over een 
'ontwerpende' houding, over disciplinaire kennis, vakoverstijgende 
vaardigheden en professionele vaardigheden. 
Ik zal u in deze korte inleiding niet de complete lijst voorschotelen. 

Ik noem u echter een paar opvallende criteria die een academisch 
ontwerper kenmerken. 

Disciplinaire bagage 
Orn te beginnen beschikt een academisch gevormd ontwerper over de 
benodigde disciplinaire bagage. Vakinhoudelijke kennis, vaardigheid 
maar ook een bepaalde houding en besef van vak-ethiek horen daartoe. 
Inzicht in de relaties tussen de eigen discipline en andere vakgebieden 
horen er zeker ook bij. 

Modelleervaardigheid 
Een ontwerper is in staat om in termen van modellen te denken. Met 
model wordt hier bedoeld: de combinatie van een doelstelling ('waar
voor client het model?') een set van veronderstellingen ("wat wordt in 
het model voor waar aangenomen?") en de feitelijke inhoud ('wat 
beweert het model over de werkelijkheid"). Ook hier geldt weer: ieder 
vakgebied hanteert zijn eigen context. 
Voor een architect is die logischerwijze anders clan voor een scheikundige. 
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Van analyse naar synthese 
Ontwerpen verschilt fundamenteel van onderzocken. De centralc docl
stelling van het ontwerpen is niet het achterhalen van 'ware' kennis, 
maar het realiseren van de meest gewenste optic uit een verzameling 
van mogclijke toekomsti ge werkelijkhedcn voor een door de ontwerper 
gedcfinieerd probleem. 
Een academisch gevormd ontwerper werkt aan nieuwe oplossingen, iets 
wat hem of haar onderscheidt van ontwerpers op hbo-niveau. 

Vaardigheid in het nemen van beslissingen 
Ontwerpen betekent: beslissingen nemen, vaak in overleg met belang
hebbenden. Een ontwerper heeft vaak de keuze uit een reeks van kandi
daatoplossingen voor een probleem. Het gaat er om, de juiste keuze 
ook te rechtvaardigen. 

Persoonlijke professionele vaardigheden 
Orn een goed ontwerper te warden, moet hij of zij beschikken over een 
aantal persoonlijkheidskenmerken, die in de opleiding verder ontwik
keld worden tot professionele vaardigheden. U moet hierbij denken aan 
kenmerken als leergierigheid, pragmatisme, vasthoudendheid, een 
kritische houding, nauwkeurigheid, verantwoordelijkheidsbesef, zelf
kennis , overtuigingskracht, inzicht in teamrollen en communicatieve 
vaardigheden. 

Dames en heren, 
Ik vind het als rector magnificus van groot belang, dat we er in slagen 
om een hoog niveau in onze opleidingen te handhaven. Het is onze 
taak om onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte academici, breed 
inzetbare specialisten, kortom eigentijdse ingenieurs op te leiden. 

De prijswinnaars, maar ook de andere kandidaten die net niet die eer
ste prijzen in de wacht sleepten , vormen een bewij s voor de stelling dat 
de kwaliteit hoog blijft. 
Wanneer we ook in de komende jaren aan het front willen blijven ope
reren, clan moeten we blijven investeren in het Ontwerpgericht 
Onderwijs, in zowel onze bachelor- als masteropleidingen, maar ook in 
bijvoorbeeld het door-ontwikkelen van onze ontwerpersopleidingen tot 
een post-master niveau dat richting een ontwerpdoctoraat gaat. 
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We mogen daarbij als universiteit de lange termijn niet uit het oog ver
liezen. 
lk sluit af met een citaat uit 1984 van een van mijn voorgangers als 
rector, professor Stan Ackermans, wiens naam verbonden is met het 
academisch en vooral ook het post-academisch ontwerpen aan onze 
i nstelling. 

"De snelle evolutie van wetenschap en samenleving en de moeilijke situatie 
die telkens om noodverbanden vraagt, maakt ons steeds meer geneigd om 
voornamelijk naar de korte termijn te kijken. 
Dan nemen we een wetenschappelijke vorming die een mensenleven lang 
waarde houdt, niet zozeer tot richtsnoer voor het onderwijs, als wel het jimc
tioneren van de afgestudeerde in zijn eerste werkkring." 
De essentie is, in de woorden van Ackermans, dat wij onze studenten 
niet opleiden voor een baan, maar voor een loopbaan. 

Hoezeer het van bel;mg is dat de afgestudeerde al in zijn eerste werk
kring een onderscheidende bijdrage kan leveren, is de uitdaging die 
ons vandaag bezig houdt, het vinden van de juiste balans tussen direct 
inzetbare kennis en vaardigheden, en een wetenschappelijke houding 
die gericht is op de opties en de consequenties voor langere termijn. 
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