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Woord vooraf

Dit boek komt voort uit een onweerstaanbare nieuwsgierigheid en een sterke geboeidheid door inge-
nieurs die zich inzetten voor het opleiden en vormen van de nieuwe generatie ingenieurs. Wat be-
weegt hen om de «harde» techniek met het «zachte» onderwilzen te vervlechten. Hoe, onder welke
condities en waarom doen ze dat zo en wat vinden zij van hun leerlingen? Deze studie begon met een
veelheid aan vragen die zich tildens het onderzoek verder in vele richtingen vertakten. Nieuwsgierig-
heid is een persoonlijke drijfveer en deze drijfveer verbindt ons, een ingenieur met een fascinatie voor
de «zachte» wetenschappen en een vormingswerker met een fascinatie voor de «harde» techniek. Van-
uit het gezamenlijk begeleiden van werktuigbouwkundige afstudeerders ontstond het idee tot het
doen van onderzoek naar de cultuur binnen een ingenieursschool en het schrijven van een disserta-
tie. Maar het schrijven van zo'n dissertatie met z'n tweeen, daarbij in aanmerking genomen het on-
derzoeksthema en onze persoonlijke betrokkenheid, zou complicerend kunnen ziln voor de persoon-
lijke verhoudingen en wetenschappelilke distantie. Achteraf kunnen wij stellen dat deze elementen
een diepere, inspirerende en motiverende betekenis hebben gekregen in het verdere verloop van ons
onderzoek.

Het doen van een uitgebreid en langdurig wetenschappelilk onderzoek als hogeschooldocent, gecom-
bineerd met het geven van onderwijs is binnen de hogescholen niet voor de hand liggend. De hoge-
school kent geen infrastructuur en cultuur van promoveren. Daarom zijn juist in het begin het en-
thousiasme voor en het vertrouwen van enkelen in ons onderzoeksproject van doorslaggevende bete-
kenis geweest. Wij hebben hier de gelegenheid hen te bedanken.
Allereerst zijn dat Professor Paul Frissen en Professor Wynand Wijnen die bereid waren met ons op weg
te gaan. Wil ziIn getroffen door hun inspirerende persoonlijke betrokkenheid en hun wetenschappe-
lijke distantie. Hun voorbehoud en wetenschappelijke vrilheid, de vele discussies en suggesties, hun
plezier in en ironie over al te grote theorieen en hun precieze correcties van onze manuscripten gaven
dat vertrouwen en de impuls om datgene wat wij hadden gedaan te verbeteren. Aan het einde van het
traject hebben zil ervoor gezorgd dat wii drie maanden vrijgesteld werden van onze onderwijstaken
om de laatste hand aan dit boek te kunnen leggen.
Wij bedanken Harry Berkelaar, inspecteur van het hoger technisch onderwijs, voor zijn advies in het
prille begin van ons onderzoeksproject. Onze bijzondere dank gaat uit naar John Claessens en Frans
van Rijswijk, respectievelilk lid van het College van Bestuur en van de directie van de Faculteit Tech-
niek van de Fontys Hogescholen. Hun vertrouwen in ons project gaven zij onder meer vorm in daad-
werkelijk financiele ondersteuning, waardoor wij faciliteiten, tijd en ruimte kregen om het empirisch
onderzoek uit te voeren. Ook Marinus Jansen van de studierichting Werktuigbouwkunde memorise-
ren wij in dit verband.
Andere Fontys-medewerkers die ons hebben geholpen met de huisvesting van ons bureau of het op-
lossen van tal van praktische problemen bedanken wij eveneens. Wij noemen niet allen, maar denken
in het bijzonder aan Ine Swinkels - van Kool van de Mediatheek faculteit Gamma en Els Sprakel en Ad
Overweel van de studierichting Drama, die bereid waren ons binnen hun afdelingen te huisvesten.
Gedurende het empirisch onderzoek zijn wij bilgestaan door assistenten, die elk afzonderlijk een be-
langrilke bijdrage hebben geleverd aan het onderzoeksresultaat. Leoniek Verhage, Marie-Josd Groe-
nen, Anthony van Nistelrooij, Gerard Dikschei en Remco van Gils zijn wij hiervoor erkentelijk.
Ron Ter Borg heeft het manuscript van onze dissertatie van vele taalkundige kanttekeningen voorzien
en suggesties voor tekstverbetering gedaan. Daarbil heeft hij ons gewezen op mogelijke inconsisten-
ties of onhelderheden in het betoog. Ook Bill Kinlough bedanken wil voor 'his support'.

Zonder de medewerking van de vier ingenieursscholen waar wij gedurende een jaar cultuuronderzoek
hebben verricht, zou het gehele onderzoeksproject in het luchtledige ziIn blilven hangen. Onze waar-
dering voor de studierichtingsleiders die hun medewerking verleenden en de geinterviewden is groot,
zeker als men zich daarbij realiseert dat men zich open stelt voor diepgaand onderzoek over een lan-
ge periode. De openhartigheid van de docerende ingenieurs, de studenten en de medewerkers van de
instituten heeft ons verrast en hun inzet heeft ons vervult met respect.



1-ot Slot richten wil een speciaal woord van dank aan onze directe partners en kinderen. Zil zijn voort-
durend klankbord of deelgenoot geweest van theoretische worstelingen en praktische complicaties.
Daarnaast moesten zij ons vaak afstaan aan «de wetenschap». Vele malen vormden zil het emotione-
le „vangnet» onder dit omvangri Ike onderzoeksproject. Edith, Bowy, Jeroen, Femke en Monique, Irthe,
bebbe bedankt.
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Hoofdstuk 1

Inleiding en thematiek: aanleiding, inzet en opzet

1  Achtergronden en thema van de studie

'Ingenieurs, scholing en onderwijscultuur' is een studie naar de betekenis van cultuur en kwaliteit voor
de opleiding en vorming van ingenieurs. De motieven voor deze studie zijn maatschappelilk, weten-
schappelilk en persoonlilk van aard. Wil beiden ziIn als hogeschooldocent verbonden aan een werk-
tuigbouwkundige ingenieursschool van een (technische) hogeschool. Tijdens onze onderwijsloop-
baan heeft het hoger onderwijs ingrijpende organisatorische veranderingen doorgemaakt en is het ho-
ger technisch onderwils geconfronteerd met maatschappelijke en technische ontwikkelingen die ge-
volgen hadden en hebben voor de onderwijsuitvoering, en daarmee voor de opleiding en vorming van
ingenieurs door ingenieurs. In de laren tachtig raakten wij als respectievelijk onderwijsontwikkelaar
en interim-studierichtingsleider, en voorzitter van de medezeggenschapsraad betrokken bij de veran-
derende verhouding tussen overheid en instituten voor hoger beroepsonderwijs. Voor een van ons
gaat deze studie terug op een fenomenologische analyse waarin Techniek, asymmetrie van macht en
de macht-onmachtsparadox van de organisatie in samenhang en vanuit cultureel, intermenselijk en
intramenselijk perspectief werden bestudeerd. (Blokhuizen, 1979) Onze weetgierigheid naar de sa-
menhang van deze veranderingen en onze verwondering over de ontwikkelingen binnen onze eigen
onderwijscultuur zijn niet alleen het vertrekpunt geweest; onze fascinatie voor techniek, ingenieurs
en onderwils tekenen deze gehele studie.

In het begin van de jaren zeventig krijgt de maatschappelijke erkenning van de hts-opleiding als in-
genieurschool vorm in de titel ingenieur voor een afgestudeerde hts-er. De afkorting van deze titel is
'ing.', dit ter onderscheiding van een afgestudeerde van een technische universiteit die de titel'ir.' mag
voeren. In de jaren tachtig laten onderzoekingen zien dat er slechts 66n terrein aan te wijzen is waar
een duidelijk onderscheid in technische inhoud en niveau tussen de ir.- en ing.-functie aanwezig is.
Dit  is het terrein van de research waar circa  16% van de ingenieurs werken. 'Op andere, belangrijkere
werkterreinen van ingenieurs blijkt een scherpe scheidslijn minder duidelilk te trekken.' (Lintsen,
1985: 72, 75 e.v.). Lintsen geeft aan dat het benadrukken van het wezenlijke verschil tussen de kwali-
teiten en functies van ir. en ing. bij de tu-ingenieur dient ter rechtvaardiging van historisch verwor-
ven privileges wat betreft maatschappelijke status en positie. Binnen de hogescholen zijn het vooral
ir.'s die ing.'s opleiden en vormen.
Van de werktuigbouwkundige ingenieurs, de grootste beroepsgroep van ingenieurs (ibid: 126 e.v.), zijn
er van de 100 circa 80 opgeleid binnen de (technische) hogescholen (21 opleidingen) en 20 binnen de
technische universiteiten (3 opleidingen). Over de werktuigbouwkundige ingenieursscholen, zo blijkt
uit ons vooronderzoek, zijn er nationaal en internationaal nauwelijks cultuur-sociologische studies
voorhanden. Nederlandse studies van ingenieursscholen beperken zich doorgaans tot de universitai-
re variant en zijn meestal geschiedkundig en niet specifiek werktuigbouwkundig georienteerd. Bij be-
studering van de onderwijscultuur op ingenieursscholen binnen de hogescholen komen, zo is onze
veronderstelling, zowel de (genoten) opleiding en vorming van de ir. als die van de ing. tot uitdruk-
king.

Deze studie is een onderzoek naar de betekenis van cultuur en kwaliteit voor de ingenieursopleiding.
In de jaren tachtig zien wij binnen de organisatietheorie aandacht voor twee grote thema's, namelijk
de thematiek van de «organisatiecultuur» en de thematiek van «kwaliteit», die steeds meer met elkaar
verweven raken. Het kwaliteitsdenken komt oorspronkelijk voort uit de techniek en draagt aanvanke-
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lijk het karakter van controle en bewaking, vooral op het toepassingsgebied van controle van het ge-
leverde technische materiaal tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. In de tweede fase van het kwali-
teitsdenken gaat het om het effectiever maken van controle-processen waardoor in feite een samen-
hangend model voor kwaliteitsbeheersing ontstaat. In de derde fase richt men zich op kwaliteitsbor-
ging, op de relaties tussen de kwaliteit van het product en de kwaliteit van de organisatie, dat wil zeg-
gen de organisatie van het fabricage- en ontwikkelingsproces. In de jaren tachtig verschuift de aan-
dacht binnen het kwaliteitsdenken naar de zogenaamde kwaliteitszorg en daarmee naar de culturele
factor of de organisatiecultuur. Kwaliteitszorg is dan een proces van continue en systematische zorg.
Deze zorg is een houding van werknemers en een cultureel aspect van de organisatie. Het instrumen-
tarium van de kwaliteitszorg, dat is ontleend aan de cybernetica, maakt deel uit van een kwaliteits-
technologie. Deze technologie draagt technische, organisatorische en culturele aspecten in zich.

In het begin van de jaren tachtig verschijnt «kwaliteit van onderwijs» op de onderwijsagenda en groeit
binnen enkele jaren uit tot het centrale onderwijsthema. Het waarborgen van kwaliteit behoeft vol-
gens de overheid een herziening van de inrichting en sturing van het hoger onderwijs. De door het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen uitgebrachte HOAK-nota (1985) geeft aan hoe
de (vergroting van) autonomie en de kwaliteit van het hoger onderwils zouden kunnen worden ge-
waarborgd. In het sturingsconcept wordt de nadruk gelegd op de manipulatie van randvoorwaarden
boven de directe interventie in processen of het van tevoren regelen ervan. De overheid zal zich niet
langer richten op het stellen van randvoorwaarden vooraf, maar sturen op basis van output. De in-
stellingen voor hoger onderwils krijgen een interne bestedingsvrilheid over de zogenaamde «lump-
sum», maar moeten daarvoor wel rekenschap afleggen over de verdeling van taken en de kwaliteit van
de resultaten. Bij onvoldoende resultaat en kwaliteit volgt een sanctie in de zin van korting op finan-
ciering. De gevolgen van dit beleid zijn voor nieuwe (technische) hogescholen ingrijpend, zowel in
culturele als in organisatorische zin.
In 1986 wordt de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs ingevoerd (later gevolgd door de WHW). Vanaf
dat moment maakt het hoger beroepsonderwijs deel uit van het Hoger Onderwils en valt het niet meer
onder de Wet op het Voortgezet Onderwijs. De hogere technische school, de hts, wordt (technische)
hogeschool. Een van de doelstellingen is het hbo te ontwikkelen tot een vorm van hoger onderwijs,
dat gelilkwaardig is aan het wetenschappelilk onderwils. Naast het verlenen van ruimte voor eigen
ontwikkeling beoogt deze wet een grotere autonomie, het verschaffen van een gevarieerd onderwiIs-
aanbod en het harmoniseren van het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs.

Op grond van deze ontwikkelingen en overwegingen formuleerden wil als onderzoeksthema:

De  implictities  eit  betekenissen van  wijzigetide  opvtittitige„  over  „het  sttire,i  vtili  liet  onderwils»  en  tie
daarmee samenliangende opvatti,igen over de kwaliteit eti kwaliteitszorg voor het werklitigbouwktin-
clig hoger berc,epsondenvij3, de oticienvilsorganisatie e,i tie organisiltiectiltuur.

Wil beperken ons in onze keuze tot de werktuigbouwkundige ingenieursscholen, enerzijds om het on-
derzoeksveld niet te groot te maken en anderziIds uit persoonliIke voorkeuren. De werktuigbouwkun-
digen vertegenwoordigen, zoals gezegd, de grootste beroepsgroep onder de ingenieurs en de werk-
tuigbouwkundige opleidingen kennen een lange traditie.

Door de grote nadruk die na het verschijnen van de HOAK-nota op kwaliteit en kwaliteitszorg wordt
gelegd, zou de indruk kunnen ontstaan dat het een geheel nieuwe activiteit betreft. Het tegendeel is
echter waar, zegt Vroeilenstijn 'Faculteiten, vakgroepen en individuele docenten hebben altijd veel
belangstelling gehad voor de kwaliteit van het onderwilzen en onderzoek  (...) Het belangrijkste ver-
schil tussen vroeger en de huidige situatie is dat er gestreefd wordt de evaluatie en de kwaliteitsverbe-
teringsactiviteiten systematischer plaats te laten vinden.' (Vroeilenstijn, 1990: 274).
Percepties van kwaliteit zien wil als culturele voortbrengselen. Binnen elke onderwijscultuur, zo ver-
onderstellen wil, ziin er percepties van wat als goede kwaliteit en wat als mindere kwaliteit wordt ge-
zien. Deze percepties beYnvloeden in normatieve zin de wilzen van het gezamenlijk doen en laten, de
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wijzen van opleiden en vormen van ingenieurs binnen de ingenieursscholen. Zij conditioneren als het
ware het gedrag. Kwaliteit van onderwijs binnen een onderwijscultuur vatten wij op als een institutie,
dat wil zeggen als een algemeen voorkomend patroon van denken, doen en gevoelen, als een funda-
mentele betekenisstructuur. Als «kwaliteit» een institutie, een antropologische grondstructuur is, dan
is «kwaliteitszorg» daarvan een cultuurhistorische verbilzondering die men in een bepaalde onder-
wijsorganisatie op een bepaald moment in de geschiedenis kan tegenkomen en bestuderen. Instituties
kan men slechts kennen en empirisch bestuderen, zegt Zilderveld, door de instituten heen. 'Het gaat
bij instituties en instituten nooit om waarheid, goedheid of slechtheid, schoonheid of lelilkheid, doch
om geldigheid (legitimiteit) of ongeldigheid (illegitimiteit).' (Zijderveld, 1983: 55)
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat verschillende participanten in het onderwijs verschillen-
de opvattingen hebben over het onderwijs en dat de geldigheid van hun opvattingen verschilt. Deze
verschillen in geldigheid weerspiegelen asymmetrieen van macht, gestratificeerde structuren van on-
gelilke kansen en mogelilkheden binnen een onderwijscultuur.
Door het bestuderen van percepties van kwaliteit van onderwijs krijgen wij niet alleen inzicht in de
betekenis van deze opvattingen, maar tevens toegang tot de onderwijscultuur en daarmee inzicht in
de betekenis van deze cultuur voor de vorming van ingenieurs. Kwaliteit van onderwijs is voor ons als
het ware het voertuig waarmee en vanwaaruit wij de onderwijscultuur exploreren en in kaart brengen.

Vanuit deze overwegingen formuleren wij de meer specifieke onderzoeksvraag:

Op welke wilze percipieren onderwilsparticipanten binnen de werktuigbouwkundige onderwijscultuur
en met name de opleiders van werktuigbouwkundige ingenieurs binnen de (technische) hogescholen de
kwaliteit va, i hun onderwijs.7

Met onderwijsparticipanten bedoelen wii bijvoorbeeld ook het management van de onderwijsinstitu-
ten en de studenten. Van de onderwilsparticipanten ziin het de onderwijsgevenden, de docenten, die
de opleiding en vorming persoonlilk vormgeven. Hun opvattingen over kwaliteit van onderwiIs lilken
ons van bijzonder belang

2  Inzet van de studie

De inzet van deze studie is cultuurwetenschappelijk. Wil hopen bij te dragen tot het vergroten van in-
zichten in en verdere theorievorming over het opleiden en vormen van ingenieurs binnen ingeni-
eursscholen. Deze opleiding en vorming zien wij binnen de context van technische, maatschappelij-
ke, organisatorische en onderwijskundige veranderingen. Eveneens hopen wij bij te dragen tot de
theorievorming over en het vergroten van inzicht in de wilzen waarop een onderwilscultuur kan wor-
den benaderd en bestudeerd.
Als docenten binnen een werktuigbouwkundige ingenieursschool maken wij deel uit van de te onder-
zoeken cultuur en daarmee zijn wij direct betrokkenen. Maar onze houding als sociale wetenschappers
is die van de distantie, een houding die ten grondslag ligt aan iedere wetenschappelijke activiteit,
waarin de wetenschapper zich los maakt van de rol als direct betrokkene en van het beperkte perspec-
tief dat die rol biedt. Wil zouden deze studie willen kenschetsen als een gedistantieerde bestudering en
analyse van de werktuigbouwkundige onderwilsrealiteit, zowel in haar structurele vormen als in haar
culturele inhoud. Wat binnen de ingenieursscholen vanzelfsprekend is, is voor ons object van onder-
zoek.

Met betrekking tot het opleiden en vormen van ingenieurs, kwaliteit van onderwijs en onderwilsor-
ganisatie nemen wij noch een normatieve noch een instrumentele positie in. In dezen past ons be-
scheidenheid gezien de tot nog toe gebrekkige theorievorming over de relatie tussen ingenieursvor-
ming en onderwilscultuur en de weinige empirische studies die over de vorming van ingenieurs be-
schikbaar zijn. Frissen betwilfelt zelfs of een instrumentele conceptie van cultuur verenigbaar is met
het diepgewortelde karakter van cultuur (Frissen,  1989:  17).
Wij zijn niet probleemoplossend gericht, noch definieren wi) wat kwaliteit van onderwils is. Wil ge-
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ven ook geen instrumentaties, handelingsvoorschriften voor bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering, ver-
beteringen van de ingenieursopleidingen, verbeteringen van posities van bepaalde onderwilspartici-
panten enzovoort. Dergelilke vragen worden niet gesteld noch beantwoord. Deze studie gaat aan der-
gelijke probleemformuleringen vooraf. Begrippen die wi i in deze studie hanteren, zijn normatief neu-
traal, dat wil zeggen theoretisch en analytisch. Van eventuele normatieve connotaties distantieren wil
ons.
De socioloog Elias wijst op het dilemma en de mogelijke gevolgen van een gedistantieerde positie voor
de onderzoeker. Volgens hem bestaan groepsbeelden en de rechtvaardigingen en argumenten die
groepen voor zichzeif fabriceren, meestal uit een samenstel van werkelijkheidsgetrouwe waarnemin-
gen en collectieve fantasieen. Wat een wetenschappelilk onderzoeker doet, zegt hij, is het scheiden
van fantasieen van waarnemingen en de groepen een spiegel voorhouden zoals ze gezien zouden kun-
nen worden door een niet sterk gernvolveerd lid van de groep. Hij zegt dat er in alle menseliIke groe-
pen een punt is dat niemand door zich te distantieren kan overschrilden zonder voor zijn eigen groep
een gevaarlijke ketter te worden, hoe consistent en hoe zeer in overeenstemming met de waargeno-
men feiten ziIn ideeen ook mogen ziln en hoe dicht ze wat wij «waarheid» noemen ook kunnen be-
naderen. (Elias, 1971: 22) Door in het openbaar zijn bevindingen kenbaar te maken zou hij de sa-
menhang en solidariteit van zijn groep kunnen verzwakken. Door een meer betrokken positie in te ne-
men en zijn autonomie in denken deels op te geven, zou hil een mogelijke uitsluiting kunnen voor-
komen. Het kan ook zijn dat zijn bevindingen niet buitengesloten kunnen worden, omdat de onder-
zoeker zelf bijvoorbeeld onderwijsparticipant is, maar dat zijn boodschap evenmin erg welkom is.
Groeperingen en individuen verschillen echter aanzienlijk in de sociale maatstaven van distantie die
besloten liggen in hun denk- en spreekwijzen en hun openheid voor het toelaten van bevindingen
over hun eigen sociaal-culturele werkelijkheid.
De inzet van deze studie is echter niet het ontmaskeren van mythen of het doorprikken van collectie-

ve fantasieen, dat zou ons inziens getuigen van een ongepaste impliciet normatieve positie. De inzet
van deze studie, deze cultuuranalyse, is rationeel «Verstehen» in navolging van Weber en in de tradi-
tie van de cultuursociologie. Wij zijn gericht op het doorzien en begrijpen van betekenisvolle relaties
en correlaties in de ingenieursonderwilswerkelilkheid. De culturele analyse moet inzicht bieden in cul-
turele determinaties en karakteristieken (Frissen, 1989: 18) in relatie tot onderwijsbedoelingen, het
curriculumontwerp, het vormgeven van onderwijsinteracties en de onderwilsorganisatie. Dit «Verste-
hen» kan niet los worden gezien van machtsverhoudingen, machtsstrijd en processen van bureaucra-
tisering binnen het hoger onderwils. «Verstehen» is ons uiteindelijke kennisdoel. In de sociologie als
cultuurwetenschap gaat het primair om heuristisch nut, het verwerven van rationeel -Verstehen., en
niet om politiek of beleidsmatig nut. (Zilderveld, 1983: 36)

3  Opzet van de studie

Voor een cultuurwetenschappelijke bestudering van de onderwijscultuur binnen ingenieursscholen
zijn vele benaderingen mogelijk. Historiserend onderzoek met diachrone analyses van ingenieurs-
scholen, empirisch onderzoek met synchrone analyses van ingenieursscholen of theoretisch onder-
zoek op beschikbaar materiaal, elk van deze benaderingen geven vele mogeli jkheden tot onderzoek en
tot onderzoeksinstrumentaties en zij hebben alle ook hun beperkingen. Naarmate de problematisering
van het onderzoeksthema complexer en gedetailleerder wordt uitgewerkt, is er des te meer tijd nodig
voor onderzoek; des te omvangrijker wordt ook het onderzoeksmateriaal. Conditionerend voor de
mate van complexiteit van deze studie is allereerst de omvang en duur van het promotieonderzoek ge-
weest. Een tweede factor is het nagenoeg ontbreken van secundair materiaal over onderwijsculturen
binnen ingenieursscholen.
Bij het hierboven geformuleerde onderzoeksthema en de concrete onderzoeksvraag gaven wij al onze
keuze voor ingenieursscholen binnen technische hogescholen en werktuigbouwkunde als uitgangs-
punten aan. Aan de opzet van deze studie liggen nog andere keuzen en vertrekpunten ten grondslag:

•  We streven naar een conceptualisering van het begrip onderwijscultuur binnen werktuigbouwkun-



Inleiding mi thematiek                                                                                                                          7

dige ingenieursscholen voor de theoretische verkenningen, de theorievorming en de methodologie
van het empirisch onderzoek.

•  Theorievorming en empirisch onderzoek ziin vooral gericht op de onderwijscultuur en ingenieurs-
vorming op het niveau van ingenieursscholen, en op sturing en bureaucratiseringsprocessen bin-
nen hogescholen. Deze studie is niet gericht op het onderling vergeliiken van studierichtingen of
hogescholen.

•  Het empirisch onderzoek is in eerste instantie gericht op de percepties van docenten; in tweede in-
stantie op de percepties van studenten en instituten. De empirische onderzoekingen naar het werk-
tuigbouwkundig onderwijzen kunnen bildragen tot inzichten in achterliggende waarden-orienta-
ties van onderwijsgevenden en de inrichting van het werktuigbouwkundig onderwijzen.

•  De bevindingen binnen de werktuigbouwkundige ingenieursscholen kunnen bijdragen tot verbe-
terde inzichten in de onderwijscultuur en ingenieursvorming binnen andere ingenieursscholen. De
werktuigbouwkunde is een gevalsstudie.

•  Het historiserend onderzoek gaat, op deelonderwerpen na, niet verder terug dan tot het begin van
de jaren tachtig.

•  Het empirisch onderzoek is etnografisch van aard en beoogt het verkrijgen van een beeld met vele
facetten, vanuit een veelvoud aan perspectieven. Dieptestudie (cases) en survey-achtig onderzoek,
kwantitatieve en kwalitatieve methoden en benaderingen vullen waar mogelijk elkaar aan.

De opzet van deze studie kunnen wij globaal weergeven in twee cycli. De eerste cyclus verloopt als
volgt: theoretische verkenningen aan de hand van literatuuronderzoek, het formuleren van richting-
gevende begrippen en vragen, het conceptuele kader en aanpak van empirische onderzoeken, het ver-
zamelen van materiaal, en het uitwerken van resultaten van de empirische onderzoekingen. Dit re-
sulteert in de zogenaamde onderzoeksdocumenten. In de tweede cyclus wordt de literatuur opnieuw
diepgaand bestudeerd en het empirisch materiaal op basis van voortschrildend inzicht en theorievor-
ming nogmaals geanalyseerd. De tweede cyclus resulteert in dit boek, dat bestaat uit drie delen: theo-
retische verkenningen, empirische onderzoekingen en slotbeschouwing.

deel  1:  Theoretische verkenningen
Dit deel bestaat uit de hoofdstukken 2,3,4 en 5. Hoofdstuk 2 begint met een explicatie van theoreti-
sche posities ten opzichte van het kenobject en de gevolgen daarvan voor het conceptuele raamwerk
van de studie, de theorievorming, de onderzoeksbenaderingen en onderzoeksstrategie. Vanuit drie
handelingsmotieven komen wij tot een analytische beschouwing van de werktuigbouwkundige on-
derwilswerkelilkheid als een culturele, een maatschappelijke en als een technische handelingspraktijk.
1n de hoofdstukken 3,4 en 5 worden deze aspecten van de onderwijswerkelijkheid beschreven als fac-
toren en theoretisch uitgediept.
In hoofdstuk 3, Culturele Factor, introduceren wij verschillende cultuurbenaderingen en de betekenis
van de culturele factor voor de onderwijsorganisaties. Opvoedings- en onderwilsculturen worden naar
voren gehaald en de rol en functie van opvoeding en onderwijs worden toegespitst op het hoger tech-
nisch onderwijs in Nederland. Aspecten van kennis en leren en de betekenis van de docent werktuig-
bouwkunde als culturele actor daarbinnen worden uitgelicht.
In hoofdstuk 4, Technologische Factor, gaan wij in op bijdragen van de techniekfilosofie en sociolo-
gie. Nadere beschouwing van werktuigbouwkunde, technieken en technologieen laten technologie
zien als sociaal-culturele en technische handelingspraktijk. De drievoudige verschijningsvorm van
technologie vatten wil samen in de actor-script-instrumentmetafoor. Beschrijvingen van technologie-
als-actor respectievelilk als-script en als-instrument laten verschillende waardencomplexen zien en
daarmee tevens verschillende orientaties op het beroep en de opleiding van ingenieurs. Vanuit analy-
ses van de ingenieursheuristiek, ingenieursrationaliteit en vestingmentaliteit bespreken wij de bete-
kenis van de technische habitus voor de rationaliteit van het werktuigbouwkundig onderwijzen.
In hoofdstuk 5, Maatschappelijke Factor, beschrijven wij de betekenis van de maatschappelilke factor
voor het werktuigbouwkundige ingenieursonderwijs. De onderwijswerkeliikheid zien wij als een
maatschappeliIke werkelilkheid die zelf weer deel uitmaakt van een omvattende maatschappij. Vanaf
het begin van de taren tachtig inventariseren wil de maatschappeliIke, de didactisch-pedagogische en
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technologische invioeden vanuit de overheid en maatschappelijke en technisch-maatschappelijke be-
langengroepen. Markant is de opkomst van en de modernisering en schaalvergroting binnen de ho-
gescholen, ofwel de emancipatie van het hbo, en het verdwijnen van de oude hts. Uitgebreid gaan wil
in op onderwilskundige en innoverende impulsen vanuit technisch-maatschappeliike actoren (en
hun gevolgen voor het onderwijs), die de werktuigbouwkundige ingenieursopleidingen stimuleren tot
beweging en verandering in de door hen gewenste richting. Wij signaleren in deze ontwikkelingen
tendensen tot bureaucratisering en radicalisering.
Wil besluiten hoofdstuk 5 met een synopsis van de theoretische verkenningen waarin wij drie radica-
le of ideaal-typische optieken, en de daarmee verbonden waardenhierarchieen, op de onderwijswer-
kelijkheid formuleren. (Daarbij onderkennen wij nog drie varianten of tussenvormen.) Verschillende
groepen van onderwijsparticipanten lijken verschillende optieken te prefereren en daarmee de onder-
wilswerkelilkheid en de kwaliteit van onderwijs vanuit verschillende waardenhierarchieen te perci-
pieren.

deel 2: Empirische onderzoekingen
De empirische onderzoekingen beschrilven wil in:
•   empirisch  deel 1: Instituutpercepties (hoofdstuk  7)
•  empirisch deel 2: Studentpercepties (hoofdstuk 8)
•  empirisch deel 3: Docentpercepties (hoofdstuk 9 tot en met 12).

Hoofdstuk 6 is het inleidende en overkoepelende hoofdstuk voor de empirische onderzoekingen, die
zowel cultuursociologisch als organisatiesociologisch van aard zijn Onderzoeksbenaderingen en stra-
tegie, alsmede de samenhang tussen de verschillende onderzoekingen en onze thematiek, worden nu
methodisch verantwoord. Uitgaande van de aspecten van de onderwilswerkelijkheid werken wij een
conceptueel of actorenmodel uit ten behoeve van deze kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekingen.
Instituut, Docent en Student zijn daarin de interne actoren van de werktuigbouwkundige onderwijs-
werkelilkheid. Daarnaast kent het model de externe actoren Techniek, Maatschappij, Overheid en Pro-
fessional. Voor de onderzoeken naar de percepties van kwaliteit van onderwijs vanuit het perspectief
van de interne actoren, de zogenaamde Instituut-, Student- en Docentpercepties, hanteren wij nage-
noeg hetzelfde model. Elk empirisch deel echter begint met een specifieke methodische inleiding en
verantwoording, omdat de onderzoekingen en deelonderzoekingen per empirisch deel in aard en be-
nadering kunnen verschillen.

Hoofdstuk 7 beschrilft de bevindingen van een onderzoek naar Instituutpercepties. Zeventien zelf-
evaluatie-rapporten van studierichtingen werktuigbouwkunde, die de hogescholen hebben geschre-
ven ten behoeve van de Visitatie van de Studierichtingen Werktuigbouwkunde, ziin object van ana-
lyse. Instituten geven in deze zelfevaluaties aan hoe zil het opleiden van hun ingenieurs, kwaliteit van
onderwijs enzovoort percipieren. Deze rapporten hebben wil geanalyseerd met behulp van het acto-
renmodel. Wij besluiten het hoofdstuk met het duiden van een vijftal algemene trends. Trends van
bureaucratisering en formele machtsuitoefening illustreren wij met een case-study van een intern bud-
getteringsmodel en een case-study van interne schriftelijke informatie- en communicatiestromen.
Hoofdstuk 8 beschrilft een uitgebreid onderzoek naar percepties van kwaliteit van onderwijs onder as-
pirant werktuigbouwkundige ingenieurs. Ook hier is het bovengenoemde actorenmodel het uitgangs-
model voor beschrijving en analyse. Voor dit onderzoek dat etnografisch en kwalitatief van aard is,
hebben wij een specifieke methodologie ontwikkeld waardoor het mogelijk is geweest om vele hon-
derden studenten in dit onderzoek te betrekken. De bevindingen zijn vormgegeven in vele «mental
maps», matrices en grafieken van enerzijds positief en anderzijds negatief gewaardeerde kwaliteiten
van onderwiIs. De meest opvallende bevindingen, waarderingen en paradoxen hebben wij uitgelicht
en tentatief geduid. Het hoofdstuk besluit met: motivatieverloop tildens de opleiding en latente crisis.
Hoofdstuk 9 is de inleidende en methodische uiteenzetting van ons hoofdonderzoek naar de percep-
ties van docenten. Het introduceert de lezer in de 47 richtinggevende vragen of onderzoeksthema's
achter het actorenmodel en de wijzen waarop wij de computer hebben gebruikt bij de kwalitatieve
analyses. Aan de hand van kwalitatieve en kwantitatieve analyses van de onderwilsretoriek en -prak-
tijk construeren wil antwoorden op deze richtinggevende vragen.
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In hoofdstuk 10 werken wij de richtinggevende vragen achter de actoren Student, Instituut, Overheid
en Professional uit en interpreteren we onze bevindingen.
In  hoofdstuk  11,  na de beschrilving van de docentenpercepties van Maatschappij en Techniek,  con-
fronteren wil de onderwijsretoriek met de onderwijspraktijk in de vorm van een onderzoek naar schrif-
telijke eindexamens en tentamens van 1915 tot 1994 en «de sommencultuur». In een tweede case gaan
wij in op waarderingen van kwaliteitsoptieken binnen de docentenpopulatie. Wii besluiten dit hoofd-
stuk met «drifts» en tegenstellingen binnen het ideologische curriculum.
Met hoofdstuk 12, Onderwijsinrichting en werktuigbouwkundige onderwilscultuur, sluiten wij het
empirische onderzoek af met de analyses van de rollen en de identiteit van de docent, de interne hie-
rarchisatie en stratificatie, de structuur van waarden en statustoekenning Van vakken en onderwijs-
vormen, en met het duiden van een informeel, gedifferentieerd stelsel van docentengedrag in relatie
tot de formele organisatie.

deel  3:  Slotbeschouwing
In hoofdstuk 13, de slotbeschouwing, komen wij tot een integrale interpretatie aan de hand van de
Technologische, Culturele en Maatschappelijke Factor. Vanuit deze drievoudige optiek wordt de va-
rieteit aan belangen, posities en preferenties in het opleiden en vormen van ingenieurs in kaart ge-
bracht en gerelateerd aan de structuur van de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid en han-
delingsperspectieven. Daarbil keren wij terug naar het onderzoeksthema en de specieke onderzoeks-
vraag en komen wi j tot een interpretatie van transformaties, bureaucratiseringsprocessen en crises bin-
nen de werktuigbouwkundige onderwilscultuur. De bevindingen worden uiteindelijk betrokken op de
moderniseringsthese.
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Hoofdstuk 2

Werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid:
drie aspecten

In deze studie beogen wij inzicht te krilgen in de vorming van ingenieurs binnen de werktuigbouw-
kundige onderwilscultuur. Wie onbevangen met deze cultuur in aanraking komt, wordt getroffen door
een overweldigende hoeveelheid gebeurtenissen en dingen die geobserveerd en geregistreerd kunnen
worden en door het verborgen of impliciete karakter van «culturele kennis». Oswald Werner zegt hier-
over: 'The ethnographer tries to obtain the cultural knowledge of the natives.' 'Native' is een techni-
sche term voor lid van een cultuur. Deze kennis is zelden of nooit volledig expliciet; naar hij zegt kun-
nen deze niet-expliciete aspecten van culturele kennis worden afgeleid uit gebeurtenissen, opmerkin-
gen en dingen. Dit vraagt om een systematische manier van kennisverwerving, omdat'the natives, by
definition, do not engage in systematic acquisition of knowledge.' (Werner & Schoepfle, 1987: 23)
Deze systematische manier van kennisverwerving begint al bij het vragen naar de uitgangspositie van-
waaruit geprobeerd wordt inzicht in werktuigbouwkundige onderwiiscultuur te verkrijgen; het begint
bil het vragen naar het perspectief vanwaaruit de kennisverwerving een aanvang neemt. Hoe ziet deze
eerste reductie van de complexiteit eruit; hoe kan de reductie van een zekere etnocentriciteit worden
verzekerd, want een etnograaf is niet geheel onbevangen, hij is geen tabula rasa, geen onbeschreven
blad. Deze reducties zijn onoverkomelijk en noodzakelijk, want een beschrijving die net zo rilk is als
de werkelijkheid zelf, is zowel onpraktisch alsook oninteressant. Het is de queeste van de weten-
schappen om op een betrouwbare wijze verslag te doen van de (culturele) werkeliikheid.
Wij geven hierbij gehoor aan Bourdieus pleidooi voor reflexiviteit. Dit houdt in dat onderzoek niet
kan worden beperkt tot het object van studie, maar dat ook de subjecten van studie in het onder-
zoeksproces moeten worden betrokken. leder onderzoek roept behalve vragen over het object ook vra-
gen op over de onderzoeker, en in het bilzonder over ziln of haar verhouding tot het object. Boven-
dien formuleert Bourdieu bondig: 'Het wetenschappelijke feit wordt veroverd, geconstrueerd en ge-
constateerd.' (Bourdieu, 1991: 9)
Wij zullen deze queeste, deze speurtocht aanvangen in de beste traditie van de antropologie en wel in

de vorm van «Grand Tour» observaties, gevolgd door «mini tour» observaties. Een Grand Tour is een
algemene rondleiding waarin eerst in grove trekken het veld wordt verkend. Daarna volgen mini tours,
waarbij bepaalde aspecten worden uitgelicht en in detail bestudeerd.

In dit hoofdstuk als Grand Tour beogen wij een tweeledige uiteenzetting. Enerzijds is deze explicatie
«meta-theoretisch», in die zin dat zij theoretische noties achter de verscheidenheid aan theorieen over
de sociaal-culturele werkelilkheid uiteenzet. Dit veld zullen wij in grote lijnen in kaart brengen en il-
lustreren aan de hand van enkele representanten. Vervolgens zullen wil onze positie daarin bepalen.
Wij lichten daarmee onze theoretische uitgangsposities toe. Anderzijds introduceren wij theoretische
noties die van belang ziln voor het conceptuele kader van ons empirisch onderzoek.
In de hoofdstukken hierna zullen wij drie aspecten van de werktuigbouwkundige onderwijspraktijk in
theoretische zin meer in detail verkennen, voordat wil de aanpak van ons empirisch onderzoek be-
schrijven.

1  Benadering van de werktuigbouwkundige sociaal-culturele onderwijswerkelijkheid

De werktuigbouwkundige onderwijspraktijk beschouwen wij voorlopig als een samenleving, een soci-
aal-culturele werkelijkheid. De wijzen waarop hedendaagse sociologen, antropologen, economen, his-
torici, filosofen, dat wil zeggen sociale wetenschappers, de sociaal-culturele werkelijkheid theoretisch



16                                                                                                                    Tizeoretisclze verkentlitige,1

benaderen, verschillen fundamenteel. Deze verschillen zi In terug te voeren tot opvattingen, onder-
stellingen of gissingen over de aard van kennis van deze werkelilkheid. Deze onderstellingen bieden
hun het kader waarbinnen zij hun theorieen ontwikkelen. Volgens Berting zijn de moderne sociale
wetenschappen daarom theoretisch pluralistisch. Naast elkaar komen binnen het geheel van sociale
wetenschappen verschillende metatheorieen of wetenschapsopvattingen voor die gebaseerd ziln op
verschillende, elkaar uitsluitende fundamentele onderstellingen. (Berting, 1993: 105)
Met Berting en vele anderen zien wii als de belangrijkste tegenstelling de benadering van de sociale
werkelijkheid als «natuur» tegenover «cultuur». Wij onderscheiden een objectivistische, positivisti-
sche optiek tegenover een perspectivistische optiek. De sociale werkelilkheid wordt enerzijds gezien
als «object», anderzijds vanuit «(inter)subjectief menselilk handelen». Het gaat om de tegenstelling
«de objectivistische benadering» tegenover de perspectivistische ofwel de fenomenologische of histo-
rische benadering, kortom «de (inter)subjectivistische benadering».
Bil de ontleding van de sociaal-culturele werkelilkheid als object domineren zelfstandige naamwoor-
den die verwilzen naar «objecten» binnen deze werkelijkheid. De werkelijkheid bestaat uit elementen,
componenten, systemen, strata enzovoort. Bij de (inter)sublectivistische benaderingen domineren de
bilvoeglilke naamwoorden, die naar aspecten, perspectieven en handelingsmotieven verwijzen.

Doorgaans -zo is onze ervaring in deze Grand Tour- zijn sociale wetenschappers niet expliciet over hun
fundamentele onderstellingen of gissingen omtrent de kennis en aard van de sociaal-culturele werke-
lilkheid, kortom niet expliciet over hun metatheoretische positie. Zij poneren hun onderscheidingen,
waarbij zij er impliciet van uitgaan dat hun vooronderstellingen evident ziIn of geen toelichting be-
hoeven. We zullen zien dat binnen de bovengenoemde twee klassen van fundamentele benaderingen,
metatheorieen, er een grote verscheidenheid aan ontledingen of perspectieven bestaat. Daarnaast zijn
er auteurs die bilvoorbeeld vanuit het intersublectieve handelen vertrekken en hun theoretische be-
schouwingen verder objectivistisch uitwerken, en andersom. Aan beide kanten treffen we ogen-
schi inlilk dezelfde taal, begrippen of modellen aan. Naast representanten die zuiver in de leer zijn, tref-
fen we ook auteurs die zowel in de ene als in de andere categorie lijken thuis te horen. We ontmoeten
eclectici, pragmatici en bruggenbouwers die beide benaderingen theoretisch proberen te verenigen.

Een opmerking vooraf is hier op ziIn plaats; wij zijn niet uit op het eenduidig classificeren van auteurs
en theorieen. Wil vinden dat hier minder relevant. Wij willen ons, zoals gezegd, confronteren met
deze fundamentele vooronderstellingen, metatheoretische posities en hun onderscheidingen om ons
daarmee te verhouden, onze positie te verhelderen, ons kader te expliciteren en, wat rninstens zo be-
langrilk is, om onze beeldvorming perspectivisch te verrilken. Daarom zullen wil nu deze objectivisti-
sche en subjectivistische benaderingen in grote lijnen weergeven en ingaan op fundamentele onder-
scheidingen en perspectieven, en waar dat nodig mocht ziln voor een voorlopige beeldvorming, zul-
len we ze meer in detail bespreken. We zullen zien dat sociale wetenschappers, en ook wij, op wereld-
liIke wilze neigen naar de drie-eenheid.

2 Objectivistische optiek op de sociaal-culturele werkelijkheid

Fundamenteel bil deze benadering is de metafysische vooronderstelling dat het kennende subject eerst

van de werkelijkheid gescheiden kan worden en vervolgens met kenbeelden weer met die werkelijk-
heid in contact kan worden gebracht. De sociale wetenschapper bijvoorbeeld staat als kennend sub-
iect buiten het te kennen object en is in staat tot het verkrijgen van objectieve kennis. De samenleving
als sociaal-culturele werkelijkheid is in dit geval het object van onderzoek. De werkelilkheid wordt als
object onafhankelijk van het kennende subject voorondersteld. De denkhouding is voornamelijk on-
tologische van aard, waarin het accent ligt op systematische kennis die gecontroleerd kan worden.
Men zoekt naar oorzaken die vervolgens in verband worden gebracht met oorzaken van oorzaken.
(Luijpen, 1976: 102; Peters, 1967: 31; Van Peursen, 1978: 52 e.v.) Natuurwetten en dus ook cultuur-
wetten bestaan onafhankelijk van de waarnemer. De wetenschapper is erop uit deze te ontdekken. Bin-
nen deze benaderingen is er geen principieel verschil tussen de taak van de natuurwetenschappen, het
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(deductief-nomologisch) verklaren van de verschijnselen, en die van de sociale wetenschappen. Beide

proberen de universele wetmatigheden op te sporen die een in wezen onveranderbare orde aangeven.
(Hempel, 1979: 96 e.v.; Berting, 1993: 107) Sociale wetenschappers willen vanuit hun oblectivistische
optiek wetmatigheden en wetten ontdekken, instrumentaties construeren of factoren formuleren die
het sociaal-cultureel gedrag binnen een samenleving determineren.

Binnen deze objectivistische optiek onderkennen wij drie benaderingen van de sociaal-culturele wer-

kelijkheid:
•  de vorm-inhoudbenaderingen;
• de systeembenaderingen;
•   de sociaal-culturele werkelij kheid als aggregaat.
Wij zullen deze benaderingen illustreren aan de hand van onderscheidingen en theorieen van he-

dendaagse sociale wetenschappers, en deze uitgangsposities daarna in algemene zin bekritiseren.
Gaandeweg zullen wil onze verhouding met deze posities preciseren.

Vorm-inhoudbenaderingen
In deze objectivistische benaderingen van de samenleving vinden wij denkbeelden en modellen die
analoog zijn aan die van de natuurwetenschappen en klassieke mechanica, dat wil zeggen: «kracht»,
«massa», «krachtvelden», «externe factoren», «dieper liggende krachten, structuren en processen dan
de vertrouwde empirische verschijnselen», «wetten die de fysische verschijnselen verklaren» enzo-
voort. Kenmerkend voor de vorm-inhoudbenaderingen is het fundamenteel analytisch onderscheid
dat neerkomt op de (metafysische) samenstellende beginselen vorm en stof. Volgens deze onderstel-
ling bestaat een object ontologisch uit vorm en inhoud, de substantie. Vorm en inhoud zijn een on-
afscheidelijk conceptenpaar, zi j vormen een geheel. Zonder vorm geen inhoud en zonder inhoud geen
vorm. Als vorm de inhoud dreigt te overschaduwen of, zoals bij het formalisme, van de inhoud wordt
afgezien, dreigt het object op te houden te bestaan; dit is de cultuurkritiek in een notendop.

Binnen de sociale wetenschappen wordt het onderscheidend conceptenpaar vorm-inhoud veelvuldig
gehanteerd. Een van de meest gebruikte noties in de sociologie is volgens Giddens het conceptenpaar
'society' en 'culture'. Volgens hem zijn deze begrippen conceptueel gescheiden, maar zij zijn wel in-
nig verbonden. Onder 'society' verstaat hij het systeem van 'interrelationships' die individuen met el-
kaar verbinden. 'Culture consists of the values the members of a given group hold, the norms they
follow, and the material goods they create: (Giddens, 1993: 31) In het begrip sociaal-culturele werke-
lijkheid voor samenleving vinden wij dit terug, waarbi j het sociale verwijst naar de waarneembare

handelingspraktijk en het culturele naar de inhoud, naar de waarde of zinvolheid van dat handelen.
Giddens ziet niet alleen waarden en normen als cultuurelementen, maar ook materiele producten, ge-
reedschappen, machines, fabrieken, computers en boeken.
Volgens Zijderveld is de werkelijkheid die de sociologie in het analytische vizier wil krijgen, een so-
ciale werkelijkheid waarin mensen maatschappelijke rollen spelen; maar de werkelilkheid waarin wil
dagelijks opereren is, zo betoogt hii, ook een culturele werkelijkheid. (Zijderveld, 1991: 72) Ook hier
zien wij een analytische tweedeling van de samenleving, de sociaal-culturele werkelijkheid. Het geheel
van instituties en instituten duidt hij met het begrip 'cultuur' en het geheel van organisaties en orga-
nen  met het begrip 'maatschappij'. Binnen cultuur onderscheidt  hi j instituties,  dat wil zeggen  alge-
meen menseli jke gedragsvormen of -patronen en instituten als historische verbijzonderingen daarvan.
Naar inhoud bestaan zij uit waarden, normen, betekenissen en handelingsmotieven. Deze inhoud
kenschetst hil als 'substantiele rationaliteit'. Materiele goederen, machines e.d. vinden wij in zijn cul-
tuurbegrip niet terug. Kijken wij niet naar de inhoud, maar naar de structurele vorm, dan zouden wij

van organisaties en organen moeten spreken. Kenmerkend voor organisaties en organen is vooral hun
'functionele rationaliteit'. (id, 1988: 74) Het produceren van goederen en diensten omschrilft hij een-
voudig als economie en het geheel van processen dat uitmaakt wie wat, wanneer en hoe verkrijgt als
politiek Binnen de samenleving werken in analogie met de natuurwetenschappelijke modelvorming
krachten en factoren die veranderingen daarin beYnvloeden. Hij acht de culturele factor van grote be-
tekenis en is van mening dat'de culturele factor' ten grondslag ligt aan 'de politieke factor' en 'de eco-
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nomische factor'. (id, 1991: 26) In het proces van modernisering van de samenleving ziet hij de wer-
king van een cultuurwet. (id, 1988: 87) Hier komen wij later in deze studie op terug.

Bij theoretici die organisatieculturen bestuderen, vinden wij hetzelfde analytische onderscheid in de
eenheid van vorm en inhoud. Bax maakt het onderscheid 'sociale structuur' en 'cultuur'. Het is de
combinatie van sociale structuur en cultuurelementen die de door ons waargenomen regelmatighe-
den in het sociaal gedrag verklaart. De structuur bestaat in deze visie uit duurzame patronen van in-
teracties en sociale relaties, en de cultuur bevat cultuurelementen zoals waarden, normen, verwach-
tingen, doelstellingen en instituties. (Bax, 1991: 36)
Seidel e.a. (1989: vii) gaan eveneens van dit fundamentele onderscheid uit en spreken van twee com-
plexen  die  op vele wijzen op elkaar betrokken  ziin en tezamen co-evolueren. '(...) "Kultur" steht  fur
Konzepte und Phanomene wie -"Evolution", "Geschichte", "Verhalten", "Werte", "Deskription",
"Empirie" u.a.m. Es sind das zumeist nur qualitativ erfassbare (nominal, allenfalls ordinal messbare)
und darum schlecht operationalisierte "weiche" Begriffe und Tatbestande. "Struktur" steht fur Kon-
zepte und Phanomene wie - "Konstruktion", "Planung", "Rationalitat", "Formalitat", "Praskription",
"Normativitat" u.a.m. Es sind das haufiger und zumindest teilweise auch quantifizierbare (deshalb kar-
dinal messbare) und besser operationalisierte "harte" Begriffe und Tatbestanden. Beide Komplexen
sind als Aspekte des Ganzen sozialer Wirklichkeit vielfach aufeinander bezogen und stehen zusammen
in einem Strom umfassender Koevolution.' Binnen deze notie zijn elementen uit deze complexen kwa-
litatief of kwantitatief meetbaar. (Zie voor een extreem scientistisch uitgewerkte cultuuropvatting:
Rietdijk, 1994)
De antropoloog Koot legt de organisatiecultuur uiteen in ziln samenstellende delen 'organisatie' en
'cultuur'. Men dient, zegt hij, rekening te houden met 'de cultuurfactor'. (Koot & Hogema, 1990: 16)

Over het antwoord op de vraag wat wat determineert, of de cultuur afgeleid is van de structuur (Marx
c.s.) of dat de cultuur de basis is van de structuur (Parsons c.s.), is er een scheiding van geesten, maar
dit is hier niet van belang. Ons bezwaar tegen deze objectivistische inhoud-vorm onderstelling betreft
niet de metafysische onderstelling op zich, maar de impliciete vertekening van de optiek en de ont-
wikkelde theorieen. Deze kijk op de sociaal-culturele werkelijkheid leidt de aandacht af van techniek
en technologie. Techniek en technologie worden doorgaans indirect en pas in tweede instantie be-
handeld, of vallen vaak geheel buiten het gezichtsveld. Voor de bestudering van de werktuigbouw-
kundige onderwijscultuur, waarbinnen techniek een centrale plaats heeft, zijn deze bezwaren zwaar-
wegend.
Pas de laatste jaren is er sprake van een kentering binnen de sociale wetenschappen en wel in die zin
dat de aandacht voor technologie als zodanig toeneemt. Deze aandacht heeft vooral betrekking op so-
ciale, culturele en technologische condities die van invloed zijn op specifieke technologische ontwik-
kelingen, besluitvormingsprocessen, politiek en openbaar bestuur. (Berting, 1993: 2; zie ook: Van der
Pot, 1985; Frissen, 1996)

Systeembenaderingen van de sociaal-culturele werkelijkheid
Een aan de vorm-inhoudbenadering verwante objectivistische opvatting is het postulaat van de soci-
aal-culturele werkelijkheid als systeem, als een (doelmatig) geordend, samenhangend geheel van bij
elkaar horende oblecten en hun relaties. Een systeem kent geen losse onderdelen. De vorm-inhoud-
benaderingen zijn «mechanistisch»; de systeembenaderingen zijn «cybernetisch» van aard, verwant
aan cybernetica, meet- en regeltechniek, elektronica en informatica. Direct hiermee verbonden is het
denkbeeld van dynamische systemen en de conceptie van gelaagde systemen. Deze technologische
disciplines zijn, in vergelijking met de klassieke mechanica, eigenlijk pas onlangs binnen de techno-
logie tot ontwikkeling gekomen. Men hanteert systeembegrippen als «black box», «input», «feed-
back», «signaal», «informatie», «programmering», «regelkring», «sturing», «metasturing» enzovoort.
Computers, meestal ook systemen geheten, en de computer-metafoor zijn bekende voortbrengselen.
De toestand en het gedrag van systemen worden beschreven aan de hand van netwerk- en systeem-
theorie en kenmerkende systeemeigenschappen zoals. steady state (dynamisch evenwicht), homeo-
stase (zelfregulering), multistabiliteit (vangt een eerste subsysteem een verstoring niet op, dan wijzigt
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een tweede subsysteem zijn gedrag, stapsgewils bilstellen van subsystemen), equifinaliteit (een zelfde
eindtoestand bereikbaar vanuit verschillende begintoestanden en langs verschillende wegen), zelfor-
ganisatie, enacted environment enzovoort. De analyse van de omgeving van systemen leidde binnen
de organisatiekunde tot 'the contingency theory of organizations'. (Zie: Kramer & De Smit, 1991: 46
e.v.)

Binnen de systeembenadering van de sociaal-culturele werkelijkheid vinden we techniek of technolo-
gie veel vaker expliciet in de conceptualiseringen terug. Dit ligt voor de hand. Men past de verwor-
venheden van het systeemdenken historisch gezien nagenoeg onmiddellijk toe op de sociaal-culture-
le werkelijkheid. Begripsvorming van en inzichten in het gedrag van systemen kunnen een basis ge-
ven aan analytische schema's, metaforen en theorieen die het gedrag van het werktuigbouwkundig
onderwijs als sociaal systeem beschrijven of verklaren. Voordat wij onze bezwaren tegen deze bena-
dering als d6 optiek voor ons empirisch onderzoek formuleren, zullen wij uitgebreider ingaan op re-
cente begripsvorming, theorievorming en analytische schema's. Ook nu zullen wij dit illustreren aan
de hand van enkele hedendaagse sociale wetenschappers en voor verdere begripsontwikkeling ken-
nisnemen van hun preferenties.

Welbekend is de notie van een gelaagde sociale werkelijkheid met strata of klassen (met onderverde-
lingen). Niet minder bekend is de indeling in niveaus. Analyses van de sociaal-culturele werkelijkheid
op macro-, meso- en microniveau worden al dan niet verbonden met conceptuele twee- of driedelin-
gen van de werkelijkheid. Van Zuthem (1983: 15, 233) gaat uit van een driedeling. Hij onderkent in-
stituties, instrumenten en (technische) middelen. Instituties zijn dan vaste handelingspatronen zoals
eigendom, contract:vrilheid of markten en instrumenten zijn organisaties en groeperingen die wel-
overwogen gevormd zijn om bepaalde doelstellingen te bereiken. De samenhang tussen macro, meso
en micro (in de economische orde) kan dan worden weergegeven als een organisatorische, een insti-
tutionele en een instrumentele samenhang.
De socioloog Burns introduceert binnen ziIn systeemmodel het 'actor-principe' dat verbonden is met
het begrip 'intentionaliteit'. Het menselilk handelen is niet gedetermineerd, maar wel geconditio-
neerd, of in de woorden van Burns: 'The structural conditioning of social action and interaction is not
determining'. Sociale actoren, 'agents', veranderen bedoeld ('intentionally') en onbedoeld ('uninten-
tionally') de condities van hun eigen handelingen en transacties. Wij komen op deze voor ons be-
langrijke inzichten verderop in dit hoofdstuk nog uitvoerig terug. Zijn 'model of multi-level social sys-
tem' en 'general model of actor-system dynamics' kent drie lagen, namelijk op micro-niveau: 'actors,
their roles and positions', op meso-niveau: 'social action and interaction settings and processes' en op
macro-niveau: 'endogenous constraints: material, institutional and cultural'. Om de kloof tussen het
actor- en structuurniveau te overbruggen en de wisselwerking tussen sociale transacties en sociale
structuur te kunnen analyseren, introduceert hij 'the rule-system theory'. Een 'rule-system' is geen re-
gelsysteem, maar draagt er wel kenmerken van. Organisaties en hedendaagse economische en politie-
ke instituten noemt hij speciale 'rule-systems', waarin formele, ongeschreven en impliciete regels de
sociale transacties reguleren. (Burns, 1986: 10 e.v.)

De navolgende auteurs gebruiken systeembegrippen, maar hanteren niet altijd de notie van de ge-
laagdheid van de samenleving. De filosoof Kwee wilst in ziIn wilsgerige antropologie van de techniek
op netwerken van systemen. De mens is niet meer direct ingebed in de ecologische samenhang van
een natuurliIke omgeving; hij leeft niet alleen in een sociaal-culturele, maar ook technische werke-
lilkheid. In ziIn eigen bewoordingen: 'Hil leeft in een culturele omgeving die doortrokken is met een
netwerk van conceptualisaties en constructies. Ideosystemen en technosystemen hangen met elkaar
samen en staan op hun beurt in wisselwerking met sociosystemen: handelings-voorschriften, ge-
dragsregels, sociale relatie, normen, waarden.' Cultuur bestaat volgens Kwee uit drie componenten:
'denksystemen (mythen, kennis, denktuig), doesystemen (sociaal-economisch handelen) en dingsys-
temen (instrumenten, techniek) betrokken in een drievoudig netwerk van ideostructuur, sociostruc-
tuur en technostructuur.' (Kwee Swan Liat, 1985: 62) Volgens deze noties van Kwee zijn de systemen
niet hierarchisch gelaagd, maar vormen ze onderling vervlochten structuren. In een eerdere publica-
tie gebruikt hij wel de noties van gelaagdheid en samenhang, en wel tussen de drie niveaus: ideeel, in-
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stitutioneel en instrumenteel. 'Het denken wordt gericht door wat'ideeel' belangrilk wordt geacht, het
doen wordt gereguleerd door in de samenleving geldende normen, instrumentatie-vormen of tech-
niek structureren en richten het maken.' (id, 1974: 28) De opvatting van cultuur als een sociaal-cultu-
rele 6n technische werkelilkheid verrilkt onze inzichten in de aard van de werktuigbouwkundige on-
derwijscultuur, maar is voor ons empirisch onderzoek nog moeilijk hanteerbaar.

Ulrich ontwikkelde 'eine systemtheoretische Perspektive der Unternehmungsorganisation', wat op te
vatten is als een analytisch schema voor empirisch onderzoek. Hij onderkent daarin naast 'Okosyste-
me' 'Soziale Systeme' en 'Technische Systeme'. De laatste twee vormen de 'Kulturelle Systeme', de eer-
ste twee 'Lebensfahige Systeme' en het laatste 'Mechanistische Systeme'. Bovendien maakt hil onder-
scheid in cybernetische perspectieven die hi j nader definieert als vragen op een drietal niveaus: 'Sin-
nebene' (wat voor zin heeft het?), 'Funktionale Ebene' (hoe functioneert het?) en 'Materielle Ebene'
(waaruit bestaat het?). Uit de combinatie van de systematische perspectieven en cybernetische per-
spectieven ontstaat een analytisch schema, een matrix van negen velden met '(..) charakteristische
Gleichartigkeiten und Unterschiede der drie Systemtypen, jeweils auf einer bestimmten Problemebe-
ne definiert.' (Ulrich, 1989: 17) Volgens Ulrich bestaat een cultureel systeem uit sociale en technische
systemen, maar of het culturele meer of anders is dan louter de sommatie van het sociale en techni-
sche, daarover geeft hij geen uitsluitsel. Op het meest fundamentele niveau differentieert hil de (on-
dernemings-)werkelijkheid in «natuur», dat wil zeggen ecologische systemen, en «cultuur», culturele
systemen.
In zijn analytische benadering van organisatieculturen is Frissen eclectisch te noemen. Drie benade-
ringen vinden hun oorsprong direct in het object- en systeemdenken, zonder dat hij daar overigens
naar verwijst en zonder dat hij cultuur als systeem definieert. Organisatiecultuur beschouwt hil als
'contingentiefactor', als 'subsysteem', als 'aspectsysteem' en als 'cultureel fenomeen'. (Frissen, 1989:
31,135) Bil de eerste benadering gaat het om contingenties die van buitenaf op het systeem of object,
de organisatie, inwerken en erin doorwerken. Hierbij moet men denken aan de maatschappelilke cul-
tuur waarbinnen een organisatie functioneert, en aan de culturele achtergrond van de leden van de
organisatie. Bil cultuur als subsysteem wordt cultuur gezien als separaat onderdeel van de organisatie.
Het gaat hierbij dan om waarden, normen, symbolen en rituelen. Bij aspectsysteem ziet hil cultuur als
een dimensie die alle structuren en processen binnen organisaties hebben of kunnen hebben. (ibid:
37) Hij duidt hierbij op organisatiestructuur, procedures, macht en recht. De achterliggende notie is
dat de structuur tegelijk een sociale werkelijkheid *n een sociale reconstructie van de werkelilkheid is.
De structuur van een organisatie is reeds waardengeladen. In ziin vierde benadering heeft de organi-
satie niet slechts een cultuur, noch is cultuur een dimensie die alle componenten doordringt; de or-
ganisatie is in wezen zelf een cultureel fenomeen. Cultuur is dan een 'root-metaphor' voor organisa-
ties. ' (...) het gaat hier niet om cultuur als contingentiefactor, maar veeleer om cultuur als determine-
rende factor.' (ibid: 41) Bij deze laatste benadering 'grilpt hil dan terug' naar antropologie en cultuur-
sociologie omdat hij deze disciplines beter toegerust vindt voor het duiden van verschijnselen in het

kader van de maatschappelilke cultuur. Cultuur, met name organisatiecultuur, vat hil op als 'het ge-
heel van zingevingsprocessen in en rondom de organisatie.' (ibid: 45)
Zijn analyseschema is in vergelijking met dat van Ulrich praktisch hanteerbaar en bruikbaar, maar
scherp te onderscheiden zijn ziln benaderingen niet, met name de laatste twee, zoals hij zelf opmerkt.
Bij het duo subsysteem en aspectsysteem zou men ook fasensysteem verwachten, waarin het dynami-
sche karakter van culturen in de tild tot uitdrukking komt. Wii kunnen zeggen dat hil «cultuur» zet te-
genover «systeem» en beide benaderingen naast elkaar in ziin analyseschema betrekt.
Belangrijk voor het conceptueel kader van ons empirisch onderzoek is het denkbeeld van de in- en
doorwerking van de maatschappelijke omgeving en het duiden van de werktuigbouwkundige onder-
wijscultuur als maatschappelijk verschijnsel in het raamwerk van een maatschappelilke cultuur.

Tot zover enkele recente systeembenaderingen, theorieen en analytische schema's. Het systeemden-
ken baseert zich al dan niet bewust op de impliciete veronderstelling dat niet alleen het object van on-
derzoek ordelijk is, maar ook de gehele werkelijkheid als totaliteit ordelilk zou zi In. Het veronderstelt
de mogelijkheid om: 1. specifieke theorieen van specifieke systemen (bijvoorbeeld organisaties), 2. al-
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gemene theorieen over specifieke systemen (sociale systemen) en 3. een algemene systeemtheorie (sys-
temen) te construeren. De controverse en het debat tussen Luhmann en Habermas in de jaren zeven-
tig tot midden jaren tachtig komt, volgens Strijbos, in essentie hierop neer dat Luhmann de maat-
schappij in haar geheel als een systeem wil begrijpen terwijl Habermas uitgaat van een tweeledig maat-
schappijbegrip: de maatschappilen moeten tegelijkertijd als «systeem» en als «leefwereld» worden ge-
conceptualiseerd. Luhmanns systeemtheorie van de werkelijkheid is volgens Habermas niet volledig
Pogingen om de grondbegrippen van de cybernetica te generaliseren en zo geschikt te maken voor so-
ciale systemen moeten volgens hem op tegenstrijdigheden uitlopen. (Zie Strijbos, 1988: 132 e.v.; voor
kritiek op de tegenstelling systeem en leefwereld, zie Kunneman, 1986: 291 e.v.)

Buiten deze formeel theoretische kritiek is voor ons onderzoek de positie en de pretentie van de sys-
teembenadering enerzijds theoretisch te omvattend en anderzilds te beperkt. In ons onderzoek ziln wil
er niet op uit, Als dat al mogelijk zou zijn, om de algemene theorie van de (werktuigbouwkundige) in-
genieursscholen te formuleren; dat programma is te ambitieus.
De systeembenadering is anderzijds te beperkt en vertekent de optiek van de waarnemer in die zin dat
binnen de systeembenadering als regel de consensustheorie wordt gehanteerd (Van Zuthem, 1983:
16), waarin (sociale) orde berust op een overeenstemming met bepaalde waarden. (Zie ook Lammers,
1989: 369 e.v.; Cuff, Sharrock, Francis, 1990) Men heeft dan minder oog voor unieke figuraties, het
historische of het contingente, minder oog voor dat wat zich voordoet en wat niet als zodanig gede-
termineerd wordt, maar afhankelijk is van menselijke wilsvrijheid en zingeving.
Dit wil niet zeggen dat wij het gedachtengoed van het systeemdenken hierbij willen verwerpen, inte-
gendeel zelfs; een aantal noties zullen wil overnemen en in deze studie organisatiesociologisch verder
uitwerken. Wij maken bezwaar tegen de systeembenadering als centrale optiek omdat wij in de cul-
tuurbeschrijving van het werktuigbouwkundig beroepsonderwijs vanuit een cultuursociologische in-
valshoek juist unieke figuraties en zingeving willen belichten.

De sociaal-culturele werkelijkheid als aggregaat
De benadering van de sociaal-culturele werkelijkheid als aggregaat zouden wij als een onvolledige
combinatie van systeem- en objectivistische vorm-inhoudbenaderingen willen kenschetsen. Het ver-
schil tussen aggregaat en systeem ligt in het begrip samenhang. Een aggregaat is een verzameling van
«objecten» waartussen weliswaar mogelijk onderlinge relaties bestaan, maar dat hoeft niet per se. Een
systeem is per definitie een geheel waarin alle objecten samenhangen. Een aggregaat kan uit een ver-
zameling losstaande dingen bestaan, maar alles kan ook met alles verbonden zijn.
De vraag of om het even welke systeembenadering van de sociale werkelijkheid ooit verder komt of
kan komen dan een aggregaatbenadering is een theoretische kwestie, die hier niet van belang is.

Wij vinden deze benadering, vaak impliciet, terug bij auteurs die een bepaald object of een bepaald as-
pect van de sociaal-culturele werkelijkheid in het vizier nemen, of de maatschappij in duidelijke do-
meinen opdelen. Soms lilkt de auteur alleen uit te zijn op een opsomming, een verzameling van rele-
vant geachte domeinen, aspecten van organisaties of perspectieven. Soms lijkt er sprake van refficatie,
het «verdinglijken» van een theoretisch, analytisch concept tot iets dat werkelijk bestaat, alsof een or-
ganisatie, onderwijs, werktuigbouwkunde of cultuur een bestaand ding is. Ook nu weer zullen wij ons
beperken tot enkele moderne sociale wetenschappers en kennis nemen van hun onderstellingen en
conceptuele kaders.
Klabbers omschrijft stratum als beschrijvingsniveau. Hij onderscheidt van laag naar hoog drie strata:
het causale stratum, het beslissingsstratum en het normen-en-waardenstratum, ofwel de onderling ge-
koppelde strata van sociale systemen, te weten: 'technologie' (bewerkingen en hulpmiddelen), 'struc-
tuur' (communicatie en coordinatie) en 'cultuur' (waarden, normen). Actoren representeren het cul-
tuurstratum, communicatieprocessen het structuurstratum en (re)-constructies van de werkelijkheid,
dat wil zeggen toestanden en processen van de natuurlijke en kunstmatige omgeving, het technolo-
giestratum. (Klabbers, 1988: 9 e.v.)
Sociale systemen, zegt Klabbers, zijn vaak opgebouwd uit deel-systemen die onderling zwak gekoppeld
zijn. De interacties binnen elk van die sub-systemen zijn veel intensiever dan tussen sub-systemen on-
derling. Deze eigenschap leidt ertoe dat sociale systemen bijna ontkoppelbaar zijn. Na introductie van
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het begrip actor (zie ook Burns) -'de mens handelt via zelf-referentie en is dus een actor'- noemt hil elk
sociaal systeem een geaggregeerde actor, een aan zichzelf refererend systeem. Sociale systemen zijn ag-
gregaten van (geaggregeerde) actoren. In navolging van Foerster noemt hij 'sluiting' het belangrijkste
kenmerk van begrippen die op zichzelf van toepassing zijn, Door sluiting, het zich in zekere mate af-
sluiten van hun omgeving op grond van een meer of mindere smalle kijk op zichzelf, crebren collec-
tieve actoren een belangrijk gedeelte van hun identiteit. Op basis van die identiteit brengen actoren
veranderingen aan in hun geensceneerde omgevingen, die vervolgens de wijzen van transformeren
beinvioeden. Daarmee is de cirkel rond. Sluiting als gevolg van zelf-referentie en zelf-reflectie leidt tot
recursieve operaties en processen. Voor de studie van sociale systemen gaat hij uit van de 'actorme-
tafoor': noch de begintoestand noch de regels volgens welke een sociaal systeem zich transformeert,
zijn  bekend;  zij zijn hooguit achteraf te rationaliseren respectievelijk te reconstrueren.  (Ibid  1988:  16
e.v.) In hoofdstuk 4, Technologische Factor, zullen wij de actormetafoor op de technologie toepassen
en de betekenis van sluiting binnen de opleiding en vorming van ingenieurs duiden.

Wil vervolgen met een korte kennismaking met conceptuele kaders, opdelingen in domeinen en di-
mensies of aspecten van de samenleving of organisaties. Wij beperken ons daarbij tot voorbeeld strek-
kende aggregaatbenaderingen. We zullen in het vervolg van dit hoofdstuk zien dat ons conceptuele
kader voor het empirisch onderzoek enerzilds voortkomt uit en aansluit bij deze concepties en ander-
ziIds daar essentieel van afwijkt.
De socioloog Daniel Bell verdeelt de sociaal-culturele werkelijkheid in domeinen met elk tegengestel-
de axiologische (axiologie = waardeleer) principes. Deze domeinen zijn: 'the economy', met efficien-
cy als principe, 'the polity' (equality) en 'the culture' (self-realization). (Zie Frankel, 1987: 11) Voor een
overeenkomstige driedeling 'technics', 'society' en 'culture' zie: Mumford (1963), Giedeon (1975),
Kuhns (1971). Ellul gaat uit van drie principiele onderverdelingen in de moderne 'technique': 'econo-
mic techniques', 'techniques of organization' en 'human techniques'. (Ellul, 1973: 22)
Van Peursen (1978) en Mentink (1989) onderscheiden de mythische, ontologische en functionele (or-
ganisatie-) cultuurfasen. Simon onderscheidt in de discussies rond het thema computertechnologie
drie dimensies: de technologische, de sociaal-economische en de filosofische. (Zie: Strijbos 1988: 82)
De econoom Ritzen maakt in zijn sociaal-economische benadering van het onderwijs een fundamen-
teel onderscheid tussen de begrippen technische efficiency, economische efficiency en welvaartseffi-
ciency (Ritzen, 1983: 38). Verhoeven (1991: 41) spreekt van technische, functionele en relationele (on-
derwiIs)kwaliteit.
Kunneman benadrukt de noodzaak tot analyses op drie onderling samenhangende niveaus: kentheo-
retisch (ware kennis), maatschappijtheoretisch (maatschappelijk functioneren en reproductie van
machtsverhoudingen) en cultuurfilosofisch (normatief verantwoorden). Hil verwijst daarbij naar de
aan Habermas ontleende brede rationaliteitsopvatting waarin de interdependentie van waarheid,
luistheid en authenticiteit op rationele wijze verantwoord kan worden. (Kunneman, 1986: 11)

Binnen de aggregaatbenadering zien wil een breed spectrum aan benaderingen, met aan het ene uit-
einde de vorm-inhoudbenadering en aan het andere uiteinde de systeembenadering. Het onderscheid
tussen perspectivistische benadering en aggregaatbenadering is op het eerste gezicht vaak niet duide-
lijk. Vooruitlopend op onze uiteenzetting van de subjectivistische benadering merken wil op dat in
onze conceptie perspectivistische benaderingen behoren tot de klasse van subjectivistische en niet tot
de klasse van de objectivistische benaderingen. De aggregaatbenadering behoort daar wel toe.
Onze bezwaren tegen de aggregaatbenadering zijn al in onze discussie van de vorm-inhoudbenadering
en de systeembenadering in algemene zin naar voren gebracht. Door specifieke kritiek te uiten op de
aangehaalde auteurs, preferenties, inhoud van de aggregaten e.d. verlaten wil deze Grand Tour en
daarmee het kader van deze verkenning. Maar toch willen we aan deze algemene bezwaren de vol-

gende toevoegen. De objectivistische benaderi ngen zi jn gericht op het verklaren van de sociaal-cultu-
rele werkelilkheid en het gedrag van organisaties. Met nadruk zeggen wii dat wii systematische ver-
klaringen zeker niet afwijzen, integendeel zelfs. Onze bezwaren zijn echter van metatheoretische aard,
dat wil zeggen bezwaren tegen de vooronderstellingen over de kenwijze en de aard van de sociaal-cul-
turele werkelijkheid en de daarmee samenhangende methodologie van de positivistische (sociale) we-
tenschappen.
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Wij zijn eerder uit op het interpreteren en begrilpen van de sociaal-culturele werkelilkheid van het
werktuigbouwkundig hoger beroepsonderwi Is dan dat wil die willen verklaren aan de hand van een
«organisatiesociologische theorie». Wil zullen eerder cultuursociologisch, dat wil zeggen individueel-
beschrijvend (ideografisch), dan wetten formulerend (nomothetisch of deductief-nomologisch) te
werk gaan. Beiden soorten van wetenschap zijn gericht op de wereld van de ervaring, maar de nomo-
thetische positivistische wetenschapsopvatting is veruit de meest dominante (of zelfs enige) weten-

schapsopvatting waarmee ingenieurs tijdens hun opleiding aan de Technische Universiteiten worden
geconfronteerd. Hiermee is tevens een problematische kenverhouding gegeven tussen onze weten-
schapsopvatting en die van hen tot wie wij ons primair richten.

De hiervoor genoemde bezwaren tegen de objectivistische optiek kriigen pas relief in confrontatie met
de subjectivistische of perspectivistische optiek op de samenleving. Ook nu zi jn wi j niet uit op het clas-
sificeren van auteurs, maar op de explicatie van onze theoretische positie.

3 Subjectivistische optiek op de sociaal-culturele werkelijkheid

Wil zullen onze Grand Tour nu vervolgen en de subjectivistische, perspectivistische benaderingen ver-
kennen, waarbij de sociaal-culturele werkelijkheid wordt bezien vanuit intersubjectief menselilk han-
delen. De positie van de waarnemer is niet meer «tegenover» het te kenrlen object. Kennis is niet «iets
tussen twee dingen op zich», niet een betrekking tussen twee gescheiden werkelilkheden, maar in de
wereld verwikkelde subject zelf. Deze wetenschapsopvatting richt zich tegen dit dualisme, tegen de
impliciete ontologische vooronderstelling dat de wereld zoals die zich toont, een van de existerende
mens onafhankelilk bestaan heeft. 'The social fact is constructed, the point of view creates the object'.
(Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 1991: 33) We betreden zo het terrein van de fenomenologische
wetenschapsopvattingen. De sociaal-culturele werkelijkheid is nu (inter)subjectief van aard en sociaal
geconstrueerd in complexe zingevingsprocessen.  (Zie ook: Berger, 1977; Berger & Luckmann,   1991)
Twee denkbeelden, intentionaliteit en rationaliteit, spelen ons inziens hier een centrale rol. De bete-
kenis van deze denkbeelden voor onze wetenschapsopvatting en onze methodologie zullen wij gaan-
deweg expliceren.

Als eerste gaan wil in op de notie intentionaliteit. In fenomenologische benaderingen is de intentione-
le gerichtheid gefundeerd in het grondfeit van de existentiele openheid van de mens naar de wereld.
Het menselijk existeren is wezenlijk co-existeren, een ziin-door-anderen. De mens wordt niet alleen
als ding, object of systeem beschouwd, maar ook als oorspronkelijk, belang-wekkend en geYnteres-
seerd, een wezen met bewustzijn en existentiele vrijheid. Intentionaliteit is de gerichtheid van het be-
wustzijn op het immanente, intentioneel aanwezige object. De mens is binnen deze optiek een inten-
tioneel wezen, dat wil zeggen, hilvat immanente gewaarwordingen op als objectieve eigenschappen
van de dingen. De werkelijkheid als zodanig, in de woorden van Kant 'het ding op zichzelf is een on-
bekende', blijft buiten schot. Volgens Heidegger ziIn er geen dingen, maar alleen intentionele struc-
turen. Husserl ziet intentionaliteit als een zingevende, constituerende functie. Mensen reageren niet
alleen, zij vormen en hervormen in interactie met anderen hun werkelijkheid, hun handelingsprak-
tijk of praxis. (Zie: Luijpen, 1976: 102 e.v.; Berting, 1993: 109; Van der Braembussche, 1997) De werk-
tuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid is het resultaat van constructie en reconstructie, het resul-
taat van individuele en collectieve zingevingsprocessen.
Volgens de filosofen Burms en Den Dijn, in hun beschouwing over rationaliteit, kunnen de bewuste
motieven die het menselijk gedrag bepalen in drie grote categorieen worden ondergebracht. Deze ca-
tegorieen zijn: de manipulatieve interesse, de interesse om de werkelilkheid te transformeren, de cogni-
tieve interesse, het verlangen naar weten en naar kennis van die werkelijkheid, vaak ten dienste van de
manipulatieve interesse. En ten derde de zingevende interesse, waarin de mens verlangt dat zijn hande-
len zin of betekenis heeft, dat het opgenomen is in een groter geheel en daarom ook van belang is.
Deze interesse, belang-stelling, realiseert zich vooral in de betekenisconstructies of zingevingspatro-
nen. Burms en Den Dijn betogen dat de zingevende interesse niet te reduceren is tot de manipulatie-
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ve, noch ondergeschikt is aan de cognitieve interesse. (Burms & Den Dijn, 1990: 1 e.v.) Manipulatie,
kennis en zingeving verwijzen naar handelingsperspectieven als transformeren, weten en interprete-
ren van de werkelijkheid.
Bij de cultuurhistoricus Huizinga vinden wil deze gedachten in een andere vorm terug; naast homo fa-
ber, de makende mens en homo sapiens, de wetende mens, duidt hij een even essentiele functie aan
met homo ludens, de spelende mens. Volgens Huizinga komt cultuur op en ontplooit zich in spel, als
spel. Hij noemt spel een primair begrip en een zinrijke functie; spel en wedijver hebben een cultuur-
scheppende functie. (Huizinga,  1974: vii, 1 e.v.) De hele complexe samenhang van ons denken en
doen is ermee gemoeid, merkt Kwee daarover op. (Kwee Swan Liat, 1974: 68) Hil doelt op de eenheid
van menselijk handelen, de eenheid van denken, doen en maken. Deze eenheid van handelen kent
een duidelijke geleding. Het denken wordt gericht door wat 'ideeel' belangrijk wordt geacht, het doen
wordt gereguleerd door in de samenleving geldende normen, en instrumentatie-vormen of techniek
structureren en richten het maken. (Ibid: 29)

Binnen de fenomenologische benaderingen is er geen «wereld op zich», maar zijn er vele werelden. Er
is dus ook niet Wn wetenschappelijke wereld of werktuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid op
zich. Er zijn in principe evenveel verschillende wetenschappelijke werelden of onderwijswerkelijkhe-
den als er verschillende 'Einstellungen' zijn. (Luilpen, 1976: 157, Blokhuizen, 1979: 20) De methode
van de natuurwetenschappen is als wetenschapsideaal vanuit de fenomenologie fundamenteel bekri-
tiseerd. De 'Einstellung' van vragen van de fysicus is slechts een van de vele mogelijke'Einstellungen'.
In de fenomenologische opvatting is het contradictorisch de wereld van de dagelijkse ervaring, de sa-
menleving, te willen vervangen door een natuurwetenschappelijke ervaring. Vanuit de fenomenolo-
gische opvatting wil men terug naar de oorspronkelilke ervaring en de oorspronkeliIke wereld, ontd-
aan van de superstructuur van theorieen die de wetenschappers daaraan hebben toegevoegd. (Luilpen:
109)

Als etnografen vanuit een fenomenologische wetenschapsopvatting een andere cultuur of werkelijk-
heid bestuderen, proberen zij deze 'Einstellungen', immanente gewaarwordingen, menselijke ervarin-
gen, interesses en dat wat zij belang-wekkend vinden, te beschrijven en te begrijpen. 'They must deal
with three fundamental aspects of human experience: what people do, what people know and the
things people make and use', geeft de etnograaf Spradley hen als onderzoekprogramma mee. Het is de-
zelfde trits die wil zojuist bil Kwee zagen. 'When each of them are learned and shared by members of
some group we speak of them as cultural behavior, cultural knowledge and cultural artifact.' (Sprad-

ley, 1980: 5,10) Hil maakt duidelijk dat cultuur, de kennis die mensen hebben geleerd als lid van een
groep, niet direct geobserveerd kan worden. Hall gaat in 'The siletit language' bil het bestuderen van een
cultuur uit van wat hij noemt 'the major triad': de drie categorieen 'the formal', 'the informal' en 'the
technical'. Hij legt deze categorieen uit aan de hand van beschrilvingen van formal learning, informal
learning, awareness, affect, attitude etc. Wil leren, zoals iedereen overal, een cuituur kennen door het
maken van 'inferences', gevolgtrekkingen uit de bovenstaande drie typen informatie. (Hall, 1980: 67
e.v.) De voorkeur van cultuursociologische wetenschappers, en ook van ons, voor participerende ob-
servaties tijdens het empirisch onderzoek, voor onderzoek naar percepties van de leden van een cul-
tuur en voor de methodologie van kwalitatief onderzoek vloeien hier direct uit voort.

Een tweede belangrilke notie is die van de rationaliteit. Zo wordt verondersteld dat de mens op grond
van zijn ervaringen een eigen unieke kijk heeft op de werkelijkheid en dat hil in staat is zijn stelling-
name met betrekking tot de zaak die aan de orde is, te verantwoorden. (Coolen, 1992: 182) Men ver-
onderstelt tevens dat als iemand iets doet of zegt, hij daar redenen en motieven voor heeft, dat hij toe-
rekeningsvatbaar is in een ver-antwoord bestaan. In de woorden van Coolen: ' (...) dit principe of pos-
tulaat van de rationaliteit vormt de grondslag van een verklaringswijze, de rationele verklaring; deze
verschilt fundamenteel  van de wetmatige verklaring.  (...)  In  een rationele verklaring wordt  niet  naar
de beginconditie gevraagd, waaronder een verschijnsel optreedt op grond van een of meer wetmatig-
heden, maar worden handelingen begrepen door de redenen en motieven van degene die handelt te
reconstrueren.' (Ibid: 183)
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Hierbij gaat het om een cultuursociologisch ver-antwoord «zo doen we het nu eenmaal», om een «10-
gic-in-use» van de handelingspraktijk. Techniek, en dus ook werktuigbouw, is zo'n praxis. Gegroeide
handelingspraktijken van groepen, organisaties en disciplines worden gekenmerkt door hun eigen ra-
tionaliteit, door een eigen handelingslogica en preferenties. (Rip, 1988: 3) Dit rationeel handelen - in-
dividueel of collectief - speelt zich af in concrete culturele en sociale verhoudingen en wordt daarom
pas begrijpelijk en verklaarbaar indien op die verhoudingen betrokken. 'Rationeel gedrag', zegt Van
Doorn die wij hier volgen, 'blijkt te kunnen dienen als aanduiding voor de meest uiteenlopende ver-
schijnselen: redelijk en verantwoord handelen, maar ook strikt calculatief gedrag; de verdediging van
mensenrechten 6n rigoureuze exploitatie van mensen.' (Van Doorn, 1988: xi, 126)
Volgens De Groot kunnen de drie typen (niet-formele) wetenschappen worden voorgesteld als ratio-
naliteiten, als synthetische interpretaties, die vertrekken vanuit een eerste benadering en een nog re-
latief primaire, niet theoriegeladen beschrijving van bijvoorbeeld een sociale structuur. De natuurwe-
tenschappen zijn gericht op ware feiten en kennen in hun methodisch handelen 'de empirische cyclus'.
Prescriptieve of ontwerpende wetenschappen, zoals technologieen, bedrijfskunde of rechtsweten-
schappen, ziln gericht op het doen van normatieve (juiste) uitspraken. Deze wetenschappen kennen
'een ontwerpcyclus'. De betekenis-doelstelling is kenmerkend voor bepaalde delen van de sociale we-
tenschappen en de geesteswetenschappen. Methodologisch kennen zil 'een hennenetiNsche cirkel' . Deze
driedeling komt overeen met Habermas' rationaliseringscomplexen; gerichtheid op'waarheid' (objec-
tiverende instelling), 'juistheid' (normativerende houding) en 'waarachtigheid' (innerlijke en expres-
sieve instelling). (Zie ook: Kunneman, 1985: 59) Berting ziet binnen de sociale wetenschappen een toe-
nemende aandacht voor technologie en vooral voor de sociale en culturele condities die van invloed
zijn op specifieke ontwikkelingen. Een van de belangrijke kernbegrippen daarbii is volgens hem ra-
tionaliteit. (Berting, 1993: 2) Voor deze studie betekent dit dat wij in de navolgende hoofdstukken ra-
tionaliteiten en concrete culturele en sociale verhoudingen in de werktuigbouwkundige onderwils-
praktijk nader zullen onderzoeken.

Cultuursociologie, zegt Frissen, is perspectivistisch; ze is reconstructie van de werkelijkheid vanuit een
specifiek gezichtspunt. De verscheidenheid aan perspectivistische of aspectbenaderingen is groot. Het
systematiseren en classificeren van deze verscheidenheid is niet ons oogmerk. Wij vervolgen onze ken-
nismaking met relevante conceptuele kaders en aspectbenaderingen van de (technische) onderwijs-
werkelijkheid. We zullen hierna laten zien dat ons conceptuele kader voor het empirisch onderzoek
enerzilds voortkomt uit en aansluit bij zowel deze concepties als die uit de aggregaatbenadering, en
anderzijds daarvan afwijkt.

in ' De cultutir van technologie' beoogt Pacey het zichtbaar maken van waarden binnen de 'technologi-
sche praktijk'. Hij gaat uit van mogelijke interesses van mensen. In zijn eigen woorden: 'Voor veel po-
litiek georienteerde mensen zal het organisatorische aspect het belangrijkste lijken (...) Een groot aan-
tal andere mensen identificeert technologie met het technische aspect dat te maken heeft met machi-
nes, technieken en kennis (...) Deze [achterliggende waarden], samen met de verschillende, voor tech-
nische en wetenschappelilke activiteiten karakteristieke geloven en denkgewoonten, kunnen aange-
duid worden door te praten over een ideologisch of cultureel aspect van de technologische praktijk.'
(Pacey, 1986: 5) Voor hem heeft de technologische praktijk drie aspecten: een cultureel aspect, een or-
ganisatorisch aspect en een technisch aspect. Een dergelijke indeling hanteert Blokhuizen (1989a) als
raamwerk voor het werktuigbouwkundig hoger onderwijs, evenals de International Technology Edu-
cation Association in hun 'A Conceptual Framework for Technology Education: (Savage, Sterry e.a.,  1990)
De aspecten bij de laatste zijn: 'ideological', 'technological' en 'sociological'. Onder 'ideological sys-
tems' scharen zij 'the values and beliefs of society: Het technische, het ideologische en het sociologi-
sche zijn verweven en bestaan binnen 'human-made and natural environments '. ' (...) Technology
exists in a social/cultural setting (...) Technology affects and is affected by people, society, and cultu-
re. Technology shapes and is shaped by values.' (ibid: 11) Vanuit dit conceptuele kader ontwerpen zij
'a model for technology education'.
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Baggen en Weijers benaderen het hoger onderwils vanuit een drietal invalshoeken die overeenkomen
met de bovengenoemde perspectieven, maar dan specifieker op het onderwils van toepassing. Zilver-
kennen een drievoudig perspectief: vorming (wat verwijst naar een pedagogische doelstelling), maat-
schappelilk nut en rendement (externe ofwei economische efficientie) en effectief onderwijs (interne
ofwel technische efficientie).  Elk  van deze invalshoeken, betogen  zij,  kent een respectabele traditie,
maar geen daarvan lijkt op zich doorslaggevend te kunnen zijn voor de discussies over kwaliteitsver-
betering van het hoger, in dit geval het universitaire onderwijs. Volgens hen is het onderwijs een cru-
ciaal instrument geworden voor de verdeling van sociale posities, macht, inkomen en deelname aan
maatschappeliike en culturele activiteiten. (Baggen & Weijers, 1995: 17, 74)
Ingenieurs, zegt Lintsen, dragen verantwoordelijkheid voor hun persoonlilke ontwikkeling en voor
die van de technische studenten. Ingenieurs neigen ertoe zich eenzijdig te ontwikkelen en wel tot een
technocratische grondhouding tegenover mens en natuur. Volgens hem kenmerkt een evenwichtige
ontwikkeling zich door de persoonlijke vorming op een drietal gebieden: het verwerven van kennis en
inzicht in het maatschappelijk leven, de vaardigheid deel te nemen aan het sociale leven en het ont-
wikkelen van waarden. Uiteindelijk gaat het, zegt hij, om de moraliteit van de handelende personen,
de waardering van gebeurtenissen en de schoonheid van de verschilnselen. (Lintsen, 1985: 222)

Ook binnen de perspectivistische optiek zien wij een varieteit aan benaderingen, onderscheidingen en
preferenties, die vertrekken vanuit subjectief menselijke interesses en handelen. De intersubjectieve
handelingspraktijk, praxis of sociaal-culturele werkelijkheid is het resultaat van individuele en collec-
tieve zingevingsprocessen. Sommige auteurs hanteren onderscheidingen die ontleend of verwant zijn
aan de objectivistische benaderingen, sommige indelingen ziIn eerder pragmatisch of zelfs normatief
dan theoretisch-analytisch. Ook nu is een eenduidige categorisering van de theorieen voor ons niet re-
levant. Daar waar de objectivistische benaderingen uit zijn op waarheid, onafhankelijk van de waar-
nemer, wordt deze waarheid nu betrekkelijk en is de waarnemer net zo goed een participant in de te
onderzoeken werkelijkheid.
De belangrijkste bezwaren tegen de subjectivistische benadering zijn: het blijven steken van de inter-
pretaties op micro niveau; het reduceren van de culturele betekenis van het handelen tot subjectieve
intenties van actoren; het gevaar van subjectivisme, dat wil zeggen dat de reconstructies van de on-
derzoeker van de constructies van de feitelilke sociale actoren meer zegt over de eigenaardigheden van
de onderzoeker dan over de (constructie van) de sociaal-culturele werkelijkheid; gebrek aan eendui-
digheid en maatstaven waarmee men zich kan verheffen boven andere soorten kennis die zich base-
ren op intuftie, innerlijke beleving e.d.; de geringe generaliseerbaarheid.
De meest fundamentele bezwaren tegen de (inter)subjectivistische benadering zijn dat zij niet gericht
is Op het verklaren van de sociaal-culturele werkelijkheid, en de geringe geneigdheid om in voorspel-
lingsmodellen en instrumentaties te denken. Ze is anti-deterministisch. De onderzoekers beogen de
werkelijkheid te interpreteren. Het begrijpen is het regulatieve idee. Om met de woorden van Frissen
te spreken, zij vertellen een verhaal, niet het Grote Verhaal van De Waarheid. Zij vertellen een verhaal
en op zijn best een verhaal met talloze bijzondere verbindingen. (Zie ook: Bourdieu, Chamboredon,
Passeron, 1991; Swanborn, 1984: 367 e.v.; Berting, 1993: 111 e.v.)

4 Werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid: drie aspecten

Na deze Grand Tour, deze theoretische rondgang kunnen wij onze positie verder expliceren en de con-
touren van het conceptuele raamwerk voor deze studie schetsen. Wij zullen ons niet beperken tot 66n
theoretisch credo, maar poly-perspectivistisch en in zekere zin opportunistisch, organisatiesociolo-
gisch en cultuursociologisch  te werk gaan  met als uiteindelijk kennisdoel: rationeel «Verstehen».

In het handelen onderkennen wil in analytische zin drie interesses, drie handelingsmotieven:
• organiseren;
• institutionaliseren;
• technisch handelen.
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De werktuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid beschouwen wij in analytische zin als een sociaal-
culturele en technologische handelingspraktijk en onderkennen daarbij het maatschappelijke aspect

(organiseren), het culturele aspect (institutionaliseren) en het technologische aspect (technisch han-
delen). Het conceptuele model dat wij hierna toelichten is weergegeven in figuur 2.1.

De werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid is een sociale handelingspraktilk, waarin studenten,
docenten, schoolmanagement enzovoort maatschappelijke rollen spelen, functies vervullen en posi-
ties bekleden. Dit handelen is georganiseerd, geconditioneerd en gedifferentieerd in specifiek rolge-
drag met daarin vastgelegde boven- en onderschikking van individuen. Deze georganiseerde onder-
wilswerkelijkheid noemen we een «maatschappij », een sociale structuur van posities, condities, prefe-
renties en rollen. Ideologieen legitimeren daarin machtsverschillen. Werktuigbouwkundige ingeni-
eursscholen als organisaties maken zelf weer deel uit van overkoepelende organisaties zoals de hoge-
scholen. Als onderwilspraktilk ziIn ze ingebed in een groter maatschappelijk geheel, waarin de over-
heid, werkgevers- en brancheorganisaties, hogescholen en universiteiten, onderwijskundige belan-
gengroepen, kortom maatschappeliike actoren ook weer posities innemen, beleid en sturing definie-
ren, condities formuleren of preferenties ten aanzien van het werktuigbouwkundig onderwils uitspre-
ken. Wij noemen dit in analytische zin het maatschappelilk aspect. In hoofdstuk 5, MaatschappeliIke
Factor, wordt dit aspect uitgelicht en uitgewerkt.
De werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid is een culturele handelingspraktilk, een culturele
onderwijswerkelijkheid met handelingspatronen, zingevingspatronen, instituties, processen van in-
stitutionalisering en processen van vorming en instituten zoals colleges, examens, roosters, stagejaar,
en pedagogische waarden en normen, symbolen, rituelen, tradities en gezagsverhoudingen. Als on-
derwijspraktijk is het ingebed in een meer omvattend cultureel-pedagogisch geheel van sociale en cul-
turele vorming en reproductie. (zie ook: Bourdieu & Passeron, 1990) Wij noemen dit in analytische
zin het culturele aspect. In het hoofdstuk 3, Culturele Factor, diepen wij dit perspectief op vorming in
cultureel-pedagogische zin uit.
De werktuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid is ook een technologische handelingspraktijk, een
technologische onderwijswerkelijkheid. Het onderwilzen, het technisch onderrichten en vormen is
gericht op, vertrekt uit en participeert in het werktuigbouwkundig maken, doen en denken, het tech-
nisch handelen. Als technologische handelingspraktijk maakt het deel uit van een groter technolo-
gisch geheel, het drievoudige netwerk van ideostructuur, sociostructuur en technostructuur, die wij
hier gemakshalve Technologie zullen noemen. Wij noemen dit in analytische zin het technologische
aspect. In het hoofdstuk 4, Technologische Factor, gaan wij diepgaand op dit aspect van de werkelijk-
heid in.

Bij onze nadere bestudering van de aspecten van de werktuigbouwkundige onderwijscultuur, zoals in
de hoofdstukken aangegeven, keert het analytisch schema terug als cultureel, maatschappelijk en
technologisch facet. In figuur 2.1 is dit modelmatig weergegeven als de elkaar overlappende deelge-
bieden «cultureel», «maatschappelijk» en «technologisch».
Ook in de empirische hoofdstukken zien wil deze aspecten weer terug. Wij zullen daar spreken van
«cultuur van de werktuigbouwkundige ingenieursscholen» of minder nauwkeurig werktuigbouwkun-
dige onderwilscultuur in plaats van de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid als sociaal-cul-
tureel-technologische handelingspraktijk.
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cultureel maatschappelijk

technologisch

Figuur 2.1 Aspecten van de werktuigbouwkundige onderwiiswerkelijkheid

Ons conceptueel model wijkt in meer of mindere mate af van alle door ons in de literatuur aangetrof-
fen alsmede van de in dit hoofdstuk geintroduceerde modellen. Van de vele driedelingen waarmee wil
in dit hoofdstuk kennis hebben gemaakt, keren wij terug naar twee benaderingen, namelilk een per-
spectivistische en een aggregaatbenadering waarmee ons conceptuele model nog het meest overeen-
komt. Voor andere benaderingen doen wij dat niet meer omdat zij op meerdere aspecten afwi iken. Uit-
gaande van drie handelingsmotieven of dimensies komen wii tot een analytische driedeling. In te-
genstelling tot Zilderveld ziin wi j van mening dat het technisch handelen niet te reduceren is tot het
organiseren en het institutionaliseren. Het conceptuele model van Pace>-, dat iii de technologische
praktijk een cultureel, een organisatorisch en technisch aspect onderkent, komt nog het meest met ons
conceptueel model overeen. Wij zien echter een essentieel verschil tussen zi in organisatorisch en ons
maatschappelijk aspect. Het organiseren kristalliseert uit in organisaties en het geheel van organisaties
duiden wil zoals Zilderveld (1991: 79) met het begrip maatschappil. Pacey's organisatorisch aspect ver-
wijst weliswaar naar individuele politieke interesse, maar niet naar dimensies in het handelen noch
naar het bredere begrip maatschappil in bovengenoemde zin. Bil Mumford, Giedeon en Kuhns zagen
wij een indeling naar'technics', 'society' en 'culture', dat wil zeggen een indeling naar zelfstandige do-
meinen. Ons conceptueel model verschilt ook hier. De aspecten vormen een analytisch schema, dat
wil zeggen, het is perspectivistisch en daarmee relativistisch en het is geen opdeling van de werkelilk-
heid in domeinen.

Voor deze studie betekent het voorafgaande dat de werktuigbouwkundige onderwijscultuur (en kwa-
liteit van onderwils) vanuit een drievoudige invalshoek wordt benaderd, namelijk een cultureel-peda-
gogische, maatschappelilke en technologische invalshoek. Het cultuursociologisch empirisch onder-
zoek zal intersubjectivistisch van aard zijn en methodologisch aansluiten bij de etnomethodologie. In
hoofdstuk 6 geven wil een nadere verantwoording.
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Wij gaan daarbij uit van de actormetafoor; het handelen van actoren zien wil als intentioneel, zelfre-

fererend, geconditioneerd, maar niet gedetermineerd. Actoren handelen vanuit percepties, vanuit de
wijzen waarop zil de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid interpreteren, construeren en re-
construeren. Deze conceptie laat een verklaring van sluiting en recursie toe.
Centraal in ons empirisch onderzoek staan de interpretaties of percepties van de onderwijsgevenden
binnen de werktuigbouwkundige ingenieursscholen ofwel de actor Docent. In tweede instantie ziin
wil gericht op de percepties van de actoren Student en Instituut.
Op micro-niveau zijn de actoren subjecten, dat wil zeggen studenten en docenten. Op meso- en
macroniveau ziln de actoren organisaties of beter gezegd sociale systemen, interactiesystemen, waar-
in ook docenten en studenten participant zijn. Deze systemen zien wij als aggregaten van (geaggre-
geerde) actoren. Slechts in metaforische zin zullen wil kunnen spreken van intentionaliteit, zingeving,
percepties enzovoort. Het beschouwen van de werktuigbouwkundige cultuur op meso- en macroni-
veau vanuit de objectivistische aggregaatbenadering en de methodologie van de organisatiesociologie
geeft ons de mogelijkheid om de werktuigbouwkundige onderwijsorganisatie en onderwijscultuur in
theorie als domeinen en vanuit domeinen te bekiiken, dat wil zeggen, als en vanuit sociale systemen

die onderling zwak gekoppeld ziln en deel uitmaken van een omvattend systeem.
Overeenkomstig de handelingsmotieven organiseren, institutionaliseren en technisch handelen en de
daarvan afgeleide aspecten van de sociale werkelilkheid, onderkennen wij in analytische zin een maat-
schappelijk, een cultureel en een technisch domein binnen de werktuigbouwkundige onderwijswer-
kelijkheid. Deze analytische onderscheiding maakt het ons mogelilk om het culturele, maatschappe-

lilke en technologische afzonderliik te bestuderen en in de begripsvorming te spreken van culturele
actoren, maatschappelijke actoren en technologische actoren, meervoudige rationaliteiten of axiolo-

gische principes en waardenhierarchieen.
Wil kunnen in analytische zin zelfs spreken van Culturele Factor, Technologische Factor en Maat-
schappelijke Factor. Niet in de betekenis van determinerende factoren, maar als factoren van belang,
als conditionerende factoren, die het handelen binnen de werktuigbouwkundige cultuur constitueren.

5 Besluit

Hiermee besluiten wij onze theoretische explicatie in de vorm van een Grand Tour. In de navolgende
theoretische hoofdstukken 3,4 en 5 zullen wi j de aspecten van de werktuigbouwkundige onderwils-
werkelijkheid, in mini tours, meer van nabij bestuderen, en wel in hun culturele, technische en maat-

schappelilke facetten. In hoofdstuk 6, het inleidende hoofdstuk voor de empirische onderzoekingen,
verfilnen wil ons conceptuele kader en expliceren wij onze methodologie van het cultuursociologisch
en organisatiesociologisch empirisch veldonderzoek.
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Hoofdstuk 3

Culturele Factor

In dit hoofdstuk wordt de Culturele Factor als onderdeel van het drievoudig perspectief op de werk-
tuigbouwkundige onderwijswerkelilkheid uitgelicht. Bovendien onderscheiden wij binnen de Cultu-
rele Factor drie aspecten: het maatschappelijke, het pedagogische en het technische aspect. Deze as-
pecten oefenen in onderlinge samenhang invloed uit op het handelen in die sociale werkelilkheid. De
theoretische inzichten zijn gegroepeerd rond deze aspecten. Bovendien is in de theorievorming een
'trechter' te herkennen die loopt van macro-via meso- naar micro inzichten. Op macro-niveau bepa-

len wij onze cultuurdefinitie en kiezen vervolgens positie in een onderzoeksbenadering. Bovendien ge-
ven we een globaal overzicht van opvoedings- en onderwilsculturen en de rol van onderwijs in onze
samenleving. Op meso-niveau belichten wij ontwikkelingen op het gebied van organisatiecultuur en
-structuur belicht. Deze inzichten vormen de referentie voor het onderzoek naar de instituutscultuur
en -structuur van onderwijsinstellingen voor Hoger Beroepsonderwijs. Op micro-niveau worden stu-
dierichtingen Werktuigbouwkunde onderzocht en wordt gekeken naar percepties en gedrag van alle
betrokkenen in die onderwilswerkelijkheid. Het handelen van docenten hbo werktuigbouwkunde in
die sociaal-culturele onderwijswerkelijkheid staat hierbij centraal. Het handelen op grond van waar-
den, normen, symbolen, rituelen en tradities verleent betekenis aan het handelen van betrokkenen in
deze «maatschappil» en handelingspraktilk. De werktuigbouwkundige onderwijspraktijk als hande-

lingspraktilk is een maatschappij: een sociale structuur van posities, preferenties, rollen en machts-
verschillen. Onderwijs en opvoeding worden benaderd als culturele fenomenen in de onderwijs-(han-
delings)praktijk van die maatschappij en vormen het cultureel-pedagogisch kader voor sociale en cul-
turele reproductie. Docenten werktuigbouwkunde vatten we op als sociale actoren binnen deze soci-
aal-culturele handelingspraktijk, als zogenaamde transformatoren van cultuur. De in dit hoofdstuk ge-
formuleerde uitgangspunten vormen tezamen met de geformuleerde uitgangspunten in de Technolo-
gische Factor en de Maatschappelilke Factor de achtergrond van onze reflectie op het empirisch ma-
teriaal. Op deze wijze trachten wij inzichten te krilgen in gedrag, motivaties, individuele en collectie-
ve zingevingsprocessen, «Wahlverwantschaften» rollen, posities en functies van docenten werktuig-
bouwkunde in die werktuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid.

1  Definitie van cultuur

Het begrip cultuur is afkomstig van het latijnse colere: bebouwen of verzorgen. Cultura betekende oor-
spronkelijk bewerking van de bodem wat we als zodanig nu nog terugvinden in de Indische culturen.
Later werd met cultuur ook de bewerking- in de zin van verfijning- van de geest bedoeld en ook nu
nog denken velen bij deze term uitsluitend aan de schone kunsten, monumenten en wetenschappen.
(De Jager & Mok,  1971:  115). 'Is 'culture definible', vroeg de antropoloog Haring (1949: 26) zich af.
Zijn twijfel werd gevoed door de grote vloed aan opvattingen en meningen over cultuur. De verschil-
len zijn veelal terug te voeren op uiteenlopende opvattingen binnen de verschillende wetenschappe-

lijke disciplines en dominante orientaties daarbinnen. In de oude literatuur betekende cultuur vooral
een ideaal, een streven naar perfectie, doorklinkend in ons woord «beschaving» onze definitie van cul-
tuur op en kiezen wij positie voor een cultuursociologische onderzoeksbenadering.
Cultuur en civilisatie als «receptenpaar». Soms werden die termen als synoniemen gebruikt, soms
duidde men met civilisatie het technische aan en met cultuur het meer geestelijke. (Fortmann, 1971:
59) 'Culture is the antithesis of civilisation. It is the expression of our nature in our modes of living
and thinking, in our everyday intercourse, in art, in literature, in religion, in recreation and enjoy-
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ment.'(Maclver, Page, 1962: 409) Cultuur en civilisatie ziin in zijn optiek een aparte orde van de re-
aliteit en verschillen sterk. Civilisatie zou zich beter lenen voor meting en kwantitatieve beoordeling
in tegenstelling tot cultuur waar slechts in kwalitatieve zin kan worden geanalyseerd en beoordeeld.
Ondanks hun verschillen hebben beide systemen diepgaande invioed op elkaar; ze ziln interdepen-
dent. (Fortmann, 1971: 60) Technische ontwikkeling is in deze optiek zowel onderdeel van cultuur als
van civilisatie.
Cultuur als systeem of patroon. Men vat hierbil cultuur op als een geheel van elementen die onderling
samenhangen en op elkaar inwerken. Men maakt daarbij een onderscheid tussen dynamische en me-
chanistische systemen. Bij dynamische systemen handhaaft het systeem zich ondanks optredende
veranderingen binnen het systeem. Mechanistische systemen daarentegen representeren een mo-
mentopname, waarbij de tildsfactor wordt genegeerd. Sommige auteurs trekken een scherpe lijn tus-
sen 'binnen' en 'buiten' het systeem en doen alsof het systeem dat zij bestuderen een geisoleerd ge-
heel is. White (1954) ziet cultuur als een systeem met drie subsystemen: het technologische, het so-
ciologische  en het ideologische. 'The technological system is basic and primary. Social systems are
functions of technologies; and philosophies express technological forces and reflect social systems.'
(White, in Fortmann, 1971: 80). Van Doorn en Lammers (1972: 100) verstaan onder cultuur systemen
van normen, verwachtingen, waarden en doeleinden. Al eerder gaven wij aan dat systemen niet op
zichzelf staan maar interacteren met andere systemen. Anderen spreken zelfs van echte transacties
waarbij tussen systemen onderling transacties ontstaan die elkaar diepgaand beinvloeden. ' Men kan
wel zeggen, dat in iedere min of meer duurzame groepering deze elementen tezamen een cultuurpa-
troon vormen.' (ibid: 101) Onder een cultuurpatroon wordt een voor de betreffende groepering speci-
fieke combinatie van onderling samenhangende cultuurelementen verstaan.
Cultuur als resultante van groepsgedrag. Groepsgedrag en de daaraan ontleende definities van cultuur
laten verschillende concepties zien. Fortmann (1971) noemt een achttal gedragseigenschappen die ge-
rekend worden tot de cultuurdefinitie van groepsgedrag. De eigenschappen zijn:

•  Het doorgeven van gedrag van generatie op generatie. Onderwijzen wordt door hem in direct ver-
band gebracht met het transformeren van cultuur via de onderwijzer naar het individu. Hij spreekt
in dit verband niet van 'leren', maar van 'absorberen' van cultuur, waarbil hi j benadrukt dat 'het
leerproces op het gebied der cultuur vaak zo onopzettelijk gebeurt'. In dit verband wordt de onder-
wijzer, leraar en docent gezien als iemand die, voornamelijk onbewust, een rol speelt in het trans-
formeren van cultuur of het overdragen van cultuur op leden van deze groep, het zogenaamde en-
cultureren.

o Jongeren beginnen waar ouderen ophouden; er is cumulatie van ervaringen, maar ook selectie. Het
eenmaal verworvene wordt geconserveerd, het nieuwe gewantrouwd.

•  Het gedrag wordt in meerdere of mindere mate gedeeld door leden van de groep.
•  Het gedrag dat men als cultuur bestempelt is niet beperkt tot 66n gebied, maar omvat het gehele le-

ven of een deel daarvan.
•  Het gedrag heeft voor leden van de groep een min of meer bindend karakter (die norm is echter niet

zelden onbewust en impliciet).
• Feitelijk gedrag volgt niet noodzakelilk uit de natuur van de mens, maar kan ook worden aangeleerd.
•  Het gedrag wordt niet alleen bepaald door behoeften, maar meer nog door waarden.
•  Alle menselilk gedrag is symbolisch en komt voort uit betekenisgeving.

Sommigen noemen het gedrag van de groep zelf cultuur, terwijl anderen niet het gedrag, maar de
ideeen, waarden en idealen van de groep als cultuur zien. Weer anderen reserveren de naam cultuur
voor het effect van het gedrag met de daarbij behorende artefacten. (Fortmann  1971:  65) Een belang-
rilk onderscheid is dat men vaak niet het gedrag zelf cultuur noemt. Men zegt dan: 'cultuur' is een ab-
stractie, een constructie die de toeschouwer maakt op grond van het gedrag dat hi j heeft waargeno-
men, een conceptueel model dat wij aan het gedrag opleggen en waarmee wij het interpreteren, maar
dat niet het gedrag zelf is. Dit onderscheid komt ook tot uitdrukking in twee hoofdoptieken binnen
het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Binnen elke groep is sprake van een objectief en een subjec-
tief aspect. Men kan het leven van een groep objectief, van de buitenkant, bezien als een complex van
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feiten die blilken samen te hangen, zonder dat men vraagt naar motieven en belevingen van de indi-
viduele leden. Dit laatste, het individueel-persoonlijke, is een weerspiegeling van het gemeenschap-
pelijk gedrag en omgekeerd. Sapir dringt erop aan dat de studie van cultuurpatronen, juist omdat deze
abstract zijn, moet worden aangevuld met de studie van de individuele leden van de groep. 'Wie al-
leen de abstracte, gemeenschappelilke patronen bestudeert, moet allerlei individuele bijzonderheden
en  dus  een stuk werkelijkheid verloren  laten gaan'. (Sapir, in Fortmann  1971:  569) Deze zienswilze
onderschrijven wij, hetgeen tot uitdrukking komt in onze empirische onderzoeksstrategie.
Verschillen inzake wat onder cultuur wordt verstaan zijn terug te voeren op de visie van de onderzoe-
ker. De ene onderzoeker ziet cultuur als een macht buiten het individu (contingenties) terwijl ande-
ren er juist op wijzen dat het individu zelf in hoge mate bepalend is voor cultuur. Kroeber en Kluck-
hohn (1963) hebben een honderdtal concepties en definities van cultuur onderzocht en uit deze veel-
heid een definitie opgesteld die, aangevuld met nuanceringen van anderen, als richtinggevende de-
finitie voor ons onderzoek kan gelden. 'Cultuur bestaat in impliciete en expliciete patronen van en
voor het gedrag, die ziln verworven en worden doorgegeven door middel van symbolen; zil bestaat in
de typische menselijke gedragingen van een groep en omvatten de belichaming van die symbolen in
artefacten. Het wezens-kenmerk van de cultuur bestaat in de traditionele (historisch verworven en ge-
selecteerde) ideeen en bilzonderlilk in de waarden welke in die ideeen zijn vervat. Culturele systemen
kunnen enerzijds worden beschouwd als producten van handelen, anderzijds als elementen die het
verder handelen bepalen.' (Fortmann, 1971: 69) White voegt een belangrijk element toe aan deze de-
finitie, namelijk'betekenis'. ' Culture is a class of things and events, dependent upon symboling, con-
sidered in a extrasomatic context.'(ibid: Dingen of gebeurtenissen op zich ziln slechts wat ze ziin,
maar in de context waarin de mens ze gebruikt, krilgen ze betekenis. Dit sluit aan bij het onderscheid
tussen de verborgen (covert) en open (open) cultuur. Zichtbaar is het gedrag en de resultaten daarvan.
Verborgen zijn de psychische fenomenen: attitudes, waarden en ideeen. Zulke dragende ideeen die het
gedrag bepalen, kunnen niet door buitenstaanders warden waargenomen omdat de respectievelijke
cultuurdragers zich er zelf niet van bewust ziIn. De impliciete, onbewuste en verborgen cultuur, door
Benjamin Whorf (in Hall, 1980) onbewuste taalcategorieen, 'back-ground phenomena', en door Hall
zelf'The silent language' genoemd, wijzen op het fenomeen van de taal als cultuurdrager, taal als fac-
tor van betekenis bil cultuur en cultuuroverdracht.  Voor  Van der Krogt  ( 1981)  zijn deze bewuste  en
onbewuste taalcategorieen nadrukkelijk onderdeel van identiteit en 'spiegelidentificatie' van leden
van beroepsgroepen. Normatieve orientatie en enculturatie van leden binnen (beroeps-)groepen wor-
den in zijn optiek in belangrijke mate bepaald door symbolische interacties en taal tussen leden van
de betreffende beroepsgroep. Taal wordt daarbij gezien als onderdeel van vorming en identiteit  van
de betreffende beroepsgroep. 'Culture is to a human collectivity what personality is to an individual.
Personality been defined by Guilford (1959) as the interactive aggregate of personal characteristics that
influence the individual's response to the environment. Culture could be defined as the interactive ag-
gregate of common characteristics that influence human group's response to its environment.' (Hof-
stede, 1984)
Door docenten in het hoger technisch onderwils ook te onderzoeken op dit fenomeen verkrijgen wij
mogelilk inzicht in hun beroepsvorming en identiteit, gebaseerd op taal, symbolische interacties en
codes. Nu de begrippen en de cultuurdefinities zijn gegeven gaan wij over tot positionering en bena-
dering van de sociaal-culturele werkelijkheid welke leidt tot het vaststellen van een conceptueel on-
derzoeksmodel voor het empirisch onderzoek.

2 Cultuurbenaderingen

De socioloog Max Weber stelt dat er een onderscheid dient te worden gemaakt tussen een 'wertbezie-
hende' en een 'wertende Einstellung': cultuurwetenschappen zijn 'wertbeziehend' en mogen nooit
'wertend' worden. De cultuurwetenschappen beschouwen de sociaal-culturele werkelijkheid niet als
Hn werkelijkheid maar maken een selectie uit de oneindige veelvormigheid en onuitputtelijkheid van
deze werkelijkheid. Zij kiezen een eindig deel uit de oneindige rijkdom aan verschijnselen en wel dat
gedeelte dat betekenis heeft op grond van door ons aanvaarde 'Kulturwert Ideeen'. (Lemaire, 1976)
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'Die empirische Wirklichkeit ist fur uns 'Kultur', weil und sofern wir sie mit Wertideen in Beziehung
setzen; sie umfaszt diejenigen Bestandteile der Wirklichkeit wekhe durch jene Beziehung fur uns be-
deutsam werden, und nur diese. Ein winziger Teil der leweiIs betrachteten individuellen Wirklichkeit
wird von unserm, durch jene Wertideen bedingten Interesse gefarbt, er allein hat Bedeutung fur uns;
er hat sie weil er Beziehungen aufweist, die fur uns infolge ihrer VerknOpfung init Wertideen wichtig
sind. Nur weil und soweit dies der Fall ist, ist er in seiner individuellen Eigenart fur uns wissenswert.'
(Weber, 1972: 38) Kennis van de cultuur wordt gevormd door 'Wertideen' en de (transcendentale)
voor-onderstelling van elke cultuurwetenschap is dat we zelf cultuurmensen ziln, begiftigd met het
vermogen om tegen de wereld stelling te nemen en haar betekenis te verlenen. Omdat waarden het
gezichtspunt bepalen van waaruit wij de sociaal-culturele werkelijkheid benaderen, kan het doel van
de cultuurwetenschap nooit zijn een definitief en afgesloten systeem van begrippen te vormen waar-
in deze werkelijkheid zou kunnen worden gevangen en begrepen. Niet alleen door de kenbaarheid van
cultuur, die door cultuurwaarden wordt geconditioneerd, maar ook in de begripsvorming is de onder-
zoeker constructief bezig de werkelijkheid te begrijpen en te reconstrueren. Om door te kunnen drin-
gen tot de 'culturele' werkelijkheid, aldus Weber, moet de cultuurwetenschapper steeds gebruik ma-
ken van zogenaamde 'ldealtypen'. Om greep te krijgen op de oneindige en onuitputteliike rijkdom en
verscheidenheid van de empirisch waarneembare werkelijkheid construeert de onderzoeker 'model-
len' ('Gedankenbilde','Utopien','abstrahierende Zusammen-fassungen') die een middel zijn om orde
en ratio te ontwaren in de onderzochte sociaal-culturele werkelilkheid. (Lemaire, 1976)
Wetenschappers als Zilderveld (1973,1988), Deal en Kennedy (1982), Hofstede (1980), Frissen (1989),
Van Peursen (1987), Lemaire (1976) en Berting (1990) hebben getracht verfi jningen aan te brengen in
de benadering van de sociaal-culturele werkelilkheid en het daarbij behorende analysekader. Zijder-
veld onderscheidt vanuit een sociologische optiek op cultuur twee dimensies van de sociaal-culturele
werkelijkheid, namelijk organiseren en institutionaliseren. (Zilderveld, 1988: 74) In zijn optiek gaat
het niet (ontologisch) om twee stukken werkelijkheid, maar (analytisch) om twee kunstmatig onder-
scheiden dimensies van de werkelijkheid. Het is dus niet mogelilk om naar de werkelijkheid kilkend
te zeggen: 'Hier zijn organisaties en daar zijn instituties'. Veeleer wordt werkelilkheid bezien als ener-
zijds een organisatie (organisatiesociologisch) en anderziids een institutie (cultuursociologisch). In
werkelijkheid zijn ze beide zowel organisatie als institutie. Het handelen van mensen in de sociaal-cul-
turele werkelijkheid kan hiermee worden geYnterpreteerd, geanalyseerd en in het perspectief van or-
ganiseren en institutionaliseren worden geplaatst. In dit licht beschouwen wil de werktuigbouwkun-
dige onderwijswerkelijkheid als een sociaal-culturele en technologische handelingspraktijk: een so-
ciale werkelijkheid waarin mensen, studenten en docenten, schoolmanagement enzovoort maat-
schappeliIke rollen spelen, functies vervullen en posities bekleden. Dit handelen is georganiseerd, ge-
courdineerd, gedifferentieerd in specifiek rolgedrag met daarin vastgelegd boven- en onderschikking
van individuen. De werktuigbouwkundige onderwilspraktilk als handelingspraktilk is een «maat-
schappij», een sociale structuur van posities, preferenties, rollen en machtsverschillen. Deze «maat-
schappil» is tegelijkertijd een culturele handelingspraktilk, een culturele werkelijkheid met hande-
lingspatronen, 'abstrahierende Zusammenfassungen' (Weber), zingevingspatronen, 'Bedeutung', taal,
instituties, waarden en normen, symbolen, rituelen, tradities en gezagsverhoudingen. Als onderwils-
praktijk en technologische handelingsprakti jk maakt deze «maatschappi j» deel uit van een groter om-
vattend cultureel-pedagogisch-technologisch kader van sociale en culturele reproductie en valt daar-
om samen met de cultuuroptiek van Zilderveld die stelt dat maatschappij en cultuur voortdurend met
elkaar interacteren en tezamen de sociale en culturele werkelijkheid representeren.
Bij organiseren gaat het in eerste instantie om de functionele rationaliteit van efficientie en effectivi-
teit; differentiatie levert een sociale stratificatie van klassen op (ongelilkheid). Het gaat hierbij om so-
ciale systemen. Bij institutionaliseren daarentegen gaat het primair om de substantiele rationaliteit
van waarden, normen en betekenissen die handelen en werkelilkheid inzichtelilk en begrilpelilk ma-
ken. Differentiatie leidt tot culturele stratificatie van standen (ongelilkwaardigheid). In de sociale stra-
tificatie gaat het om machtsverschillen, in de culturele stratificatie om gezagsverschillen. (Zijderveld,
1988: 7) Mensen handelen op grond van de wijzen waarop zij de sociale werkelijkheid hebben ge-
construeerd. Die sociale werkelijkheid is het resultaat van het handelen op grond van collectieve en
individuele zingevingsprocessen. (Berting, 1990: 109) Centrale begrippen in de cultuurbenadering van
institutionaliseren en organiseren zijn:
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• Socialisatie: alles wat docenten werktuigbouwkunde denken, voelen en doen, zelfs het kleinste en
meest vanzelfsprekende gebaar, hebben ze veelal met vallen en opstaan geleerd. De sociale rol is af-
geleid van andere sociale posities, de culturele rol is afgeleid van beroepsinhouden die de beroepsi-
dentiteit vormen en bepalen. Deze ziIn veelal afgeleid van andere verwante beroepsgroepen of ge-
lieerd aan bepaalde wetenschapsdomeinen. Tezamen vormen beide rollen de identiteit van docen-
ten hbo-werktuigbouwkunde. De omgeving tracht met andere woorden de mens tot deelgenoot en
soortgenoot te maken, tot partner van symbolische interactie. (Zijderveld, 1987: 137) Objecten van
onderzoek zijn waarden, normen, interactie, communicatie, taal, symbolen, rituelen en traditie.

• Enculturatie: als socialisatie het proces is waardoor mensen tot sociale wezens worden die binnen
organisationele structuren functioneren, dan is enculturatie het proces waardoor zij -tezelfdertijd-
tot culturele wezens worden, die binnen institutionele structuren communiceren. Dit wil zeggen dat
zij vanuit waarden, normen en betekenissen leren met elkaar om te gaan en symbolische interacties
aan te gaan. Zij verwerven daarmee een plaats in een bepaalde groep (subcultuur) van de maat-
schappij of cultuur waarbinnen zij leven.

• Acculturatie: het later alsnog overnemen van een vreemde (sub)cultuur of elementen daaruit na
reeds gevormd te zijn in de eigen (sub)cultuur. (De Jager & Mok, 1971: 301)

Zijderveld maakt bij enculturatie een onderscheid tussen primaire en secundaire enculturatie. Hij ziet
primaire enculturatie als het inhaken op betekenissen die men kan waarnemen, zoals gebaren en sym-
bolen, en door daarop te anticiperen met als oogmerk deel uit te maken van de symbolische werke-
lilkheid, de zogenaamde «eerste natuur». Secundaire enculturatie ziet hij als het proces waarbij indi-
viduen allerlei onderling vaak verschillende symbolen en rituelen coderen en interpreteren. Taal en
codes worden hierbij gezien als dragers van heersende waarden en normen, en zijn aan te merken als
bronnen van normatieve orientatie en secundaire enculturatie. Hij ziet socialiseren en encultureren
bovendien als processen van anticiperen en reageren en vat deze op als processen van culturele re-
productie. Deze theorie is voor oils empirisch onderzoek naar socialisatie- en enculturatieprocessen
van docenten werktuigbouwkunde zeer bruikbaar. Specifiek object van empirisch onderzoek zal zijn:
communicatie, taal, codes, rituelen, symbolen, gewoontes, groepsgedrag, identiteit, rolattributen,
symbolische interacties enzovoort.

onderzoeksbenaderingen
In de onderzoeksbenadering van de sociale werkelijkheid zijn verschillende methoden gegeven die elk
afzonderlilk bepaalde facetten van deze werkelijkheid benadrukken. Wij introduceren nu een aantal
benaderingen die door Berting (1993: 124) worden geintroduceerd als vier afzonderlijke sociaal-we-
tenschappelijke benaderingen die hij aanduidt als onderzoeksculturen. Deze onderzoeksculturen zijn
bepalend voor de onderzoekstrategie en methoden van onderzoek. Wil bespreken deze onderzoeks-
culturen hier als inleiding op de operationalisatie van het empirisch onderzoek, hetgeen in hoofdstuk
6 nader zal worden uitgewerkt. De vier onderzoeksculturen zijn:

De AX onderzoekscultuur: met een rationalistisch, methodologisch, individualistisch/interactionisti-
sche onderzoeksbenadering. Deze onderzoekscultuur is gebaseerd op het uitgangspunt dat de sociale
en culturele werkelilkheid in principe op objectieve wijze te beschrijven en te verklaren is. De nadruk
wordt gelegd op het individu dat op rationele wijze tracht problemen op te lossen door (inter)acties in
bepaalde situaties strategisch voor te bereiden.
De AY onderzoekscultuur: met een rationalistisch, structuralistische onderzoeksbenadering. Deze on-
derzoekscultuur zoekt verklaringen op het niveau van structuren. Niet de kenmerken van individuele
actoren en van hun onderlinge interactiepatronen zijn het uitgangspunt van verklaringen, maar spe-
cifieke kenmerken van bovenindividuele factoren - of althans van een hoger niveau dan de samen-
stellende delen - bieden verklaringsgronden.
De BX onderzoekscultuur: met een intersubjectivistisch, individualistische/interactionistische onder-
zoeksbenadering. Deze onderzoekscultuur is gebaseerd op hetzelfde wetenschapsideaal dat dominant
is in de natuur- en technische wetenschappen. De wereld van de natuurwetenschappen en de techno-
logie wordt «opengebroken» en toegankelijk gemaakt voor sociaal-wetenschappelijke analyses. Han-
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delende personen spelen in het perspectief van deze onderzoekscultuur een zeer belangriIke rol. De
aandacht is gericht op het interactie-proces zelf en op de wilze waarop participanten in dat proces ver-
anderingen ondergaan en daarop reageren.
De BY onderzoekscultuur: met een intersubjectivistisch, structuralistische onderzoeksbenadering. in
deze onderzoekscultuur domineert de idee van cultuur als een omvattende levenswilze of, zoals Wil-
liams (in Berting, 1993: 148) het uitdrukt, een '

informing spirit of a whole way of life, which is ma-
nifest  over the whole range of social activities but is most evident in specifically cultural activities - a
language, styles of art, kinds of intellectual work'. In deze onderzoekscultuur is het uitgangspunt dat
het gedrag van mensen in hoge mate wordt bepaald door de specifieke inhoud van het collectief be-
wustzi 111. De onderzoekscultuur schenkt veel aandacht aan de verscheidenheid van sociale en cultu-
re systemen en let met name op de wijzen waarop individuen de relatie tussen zichzelf en culturele
systemen definieren.

Vooral de laatstgenoemde onderzoekscultuur, waarin sprake is van dynamische systemen die voort-
durend wijzigen door veranderende zingeving en betekenis, is geschikt voor het perceptie-onderzoek
van docenten werktuigbouwkunde. De aandacht richt zich op de specifieke inhoud van culturele sys-
temen die niet alleen behandeld worden als afhankelijk van sociaal-structurele verhoudingen, maar
ook gezien kunnen worden als zingevingssystemen die voortdurend in concrete maatschappelilke ver-
houdingen hun neerslag vinden. (Berting, 1990: 149) De aandacht is gericht op de wijze van organi-
seren, het collectief bewustziin, traditie en waarden en normensystemen. De sociaal-culturele werke-
lijkheid is het resultaat van individuele en collectieve zingevingsprocessen. Het is juist op dit gebied
dat we zullen trachten de interacties tussen organiseren en institutionaliseren te begrijpen. In de in-
tersubjectivistische onderzoekscultuur wordt echter ook een belangrijk risico aangegeven, namelijk de
onderzoeker als mogelijke 'zwakke' schakel in het proces van analyse en interpretatie van materiaal.
In deze benaderingswijze kunnen ook'valkuilen' schuilen die de onderzoeksuitkomsten zouden kun-
nen beinvioeden. Weber zag dit gevaar eerder met betrekking tot het gebruik van zogenaamde 'Ideal-
typen'. De belangrilkste gevaren zijn:
•  De onderzoeker vergeet dat hij van de verschijnselen een model heeft gemaakt en verwart daardoor

de ideaaltypische constructies met de concrete gevallen en verschi inselen die hi j juist wilde begril-
pen.

• De onderzoeker gebruikt ongemerkt het door hem ontwikkelde ideaaltype als waardenmaatstaf
waarmee hi j de empirische verschijnselen beoordeelt vanuit een soort ethisch ideaal.

Voor ons ziin deze waarschuwingen zeker relevant. Wij zijn immers als onderzoekers onderdeel van
diezelfde sociale werkelijkheid die wi j onderzoeken. In hoofdstuk 6 geven wij concreet aan hoe we de
aangegeven complicerende factoren hebben trachten te vermijden in de onderzoekstrategie en het
operationele onderzoeksplan. Omdat de sociale werkelijkheid van docenten werktuigbouwkunde is
ingebed in de omringende cuituur en structuur van instituten voor hoger onderwils, de zogenaamde
contingentie, gaan wil nu over tot een nadere duiding van begrippen en ontwikkelingen op het gebied
van de organisatiecultuur. Wij willen hiermee het onderzoek naar percepties van docenten werktuig-
bouwkunde in perspectivistisch opzicht uitbreiden.

3  Organisatiecultuur en -structuur van het onderwijs

Het sociologisch denken over organisaties heeft grote invloed gehad op het sociologisch onderzoek
naar organisaties. Onderzoek is nu eenmaal gebaseerd op de cultuurconceptie van de onderzoeker. In
het denken over organisaties zijn twee hoofdconcepties uit verschillende sociologische invalshoeken
te onderscheiden:
•  De gerichtheid op organisatiestructuren en de ontwikkeling daarvan. De organisatievorm is het pro-

duct van een bepaald maatschappijtype.
•  De gerichtheid op de organisatie als een 'society', een systeem van relaties die individuen met elkaar

verbinden. Niet alleen waarden en normen, maar ook materiele producten zijn cultuurelementen.
(Giddens, 1989 :31)
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Voor een uitvoerig onderzoek naar de ontwikkelingen van het sociologisch denken over organisaties
verwijzen we naar Lammers (1989). Wij volstaan hier met een toelichting op organisatiecultuur en on-
derzoeksbenadering waarbij de eerder gegeven definitie van cultuur de referentie vormt. Binnen de so-
ciologie is met name organisatiesociologie sterk opgekomen in de jaren zeventig. Interorganisatione-
le studies met de nadruk op contexten, samenhang en beinvloedingsprocessen binnen organisaties
stonden hierbij centraal. In toenemende mate ging men zich realiseren dat organisaties met andere or-
ganisaties interacteren, dat organisaties externe betrekkingen onderhouden met andere organisaties
en dat deze betrekkingen soms van doorslaggevende betekenis zijn voor het intern functioneren van
de organisatie. De theorie die uit deze bezinning groeit is de contingentietheorie.
Het ruilmodel van Levine en White, de interorganisationele betrekkingen van Evans, het landenon-
derzoek van Tannenbaum c.s en het vergelijkend landenonderzoek in Hofstede (1980) leveren een
waardevolle bijdrage aan het fundament van de contingentietheorie. In het ontwikkelingsproces van
het sociologisch denken over organisaties wordt duidelijk dat de optiek op organisatie en maatschap-
pij noopt tot een uitbreiding van de wijze waarop men tot dan toe over organisaties dacht. Ook het
debat over formele en informele organisaties kreeg nadrukkelijk aandacht: 'In de organisatietheorie is
steeds aandacht geschonken aan verschijnselen als ideologie, waarden, normen, ethiek, symbolen,
mythen, rituelen, kortom aan verschijnselen, welke niet tot de strikt formele zijde van de organisatie
kunnen worden gerekend, maar niet geheel overeenkomen met datgene, wat doorgaans informele or-
ganisatie heet.' (Frissen, 1989: 27)
Van Doorn (1972: 210) heeft opgemerkt dat de term «informele organisatie» kennelijk is opgekomen
vanuit bedrijfsorganisaties. In deze organisaties zag men het formeel-rationele ontwerp van de orga-
nisatie aan voor de eigenlijke organisatie. De «menselilke» factor zag men als hinderlijk en vooral on-
berekenbaar. 'Sociologisch gezien echter is de informele organisatie de eigenlijke organisatie, het sa-
menlevingsverband dat geanalyseerd moet worden.' (Lammers, 1989: 89) Dit komt overeen met de
cultuursociologische benadering van de organisatie waarbij de organisatie wordt gezien als een men-
selijke gemeenschap met gedeelde normatieve en symbolische voorstellingen. De cultuursociologie
biedt het interpretatiekader waarbinnen het mogelijk wordt betekenissen te hechten aan elkanders ge-
drag, zowel in institutioneel verband als daarbuiten. De wisselwerking tussen samenleving en organi-
satie kan daardoor inzichtelilk worden. Frissen (1989) spreekt zelfs in ironische bewoordingen over
'het ontstaan van een nieuw product: organisatiecultuur. Hij schrijft, evenals Grumbkow (1991), Mor-
gan (1990) en Naisbitt (1994), de belangstelling voor organisatiecultuur toe aan de toenemende be-
hoefte van de economische sector om de productiviteit en effectiviteit van organisaties te verhogen.
Door inzicht te verkrijgen in de wijze waarop mensen binnen organisaties samenleven kan men ge-
richt de effectiviteit trachten te bevorderen. Volgens Sanders en Nueijen (1989) ontbreekt bij organi-
satiecultuuronderzoeken veelal het theoretisch raamwerk waarbinnen aspecten van de bedrijfscultuur
in verband worden gebracht met organisatiekenmerken en persoonsvariabelen. (Von Grumbkow,
1991) 'Er heerst grote tolerantie ten aanzien van onderscheiden invalshoeken: de posities in het debat
zijn nog nauwelijks ingenomen. Auteurs stemmen vooralsnog overeen in de erkenning van het belang
van het onderzoeksterrein, zonder dat consensus bestaat over een beperkt aantal fundamentele uit-
gangspunten voor theorievorming en empirisch onderzoek.' (Frissen, 1989: 31). Frissen onderscheidt
in zijn organisatie-theoretische beschouwingen over organisatieculturen vier benaderingen:

Cultuur als contingentiefactor. Het gaat hierbij om contingenties die van buitenaf op het systeem of ob-
lect, de organisatie, inwerken. Hierbij moet men denken aan de maatschappelijke cultuur waarbinnen
een organisatie functioneert en de culturele achtergrond van de leden van de organisatie.
Cultuur als sub-systeem: Hierbij is cultuur een separaat onderdeel van de organisatie. Het gaat hierbij
om waarden, normen, symbolen en rituelen.
Cultuur als aspectsysteem: Hierbij wordt aan alle structuren en processen binnen organisaties, zoals pro-
cedures, organisatiestructuur, macht, recht etcetera, een culturele dimensie toegekend. De achterlig-
gende notie hierbij is dat de structuur tegelijk een sociale werkelijkheid en een sociale reconstructie
van die werkelijkheid is.
Organisatie als cultureel fenomeen: De organisatie is hierbij in wezen een cultureel fenomeen en een cul-
tuur determinerende factor.
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De eerste drie benaderingen vinden hun directe oorsprong in het systeemdenken. In de laatste bena-
dering is de culturele factor een fundamentele categorie, die aan het functioneren van organisaties be-
tekenis verleent en daarmee de interactie tussen structuur en cultuur benadrukt. Voor ons onderzoek
naar de organisatiecultuur van ingenieursscholen maken wij gebruik van de hierboven weergegeven
analysekaders en inzichten. De wisselwerking tussen cultuur en structuur is reeds eerder belicht. Hoe
cultuur en onderwijsstructuur zich met elkaar verhouden laten wij nu zien.

onderwijsstructuur
Het onderwijssysteem is in de uitoefening van zijn taak gebonden aan de eisen die de samenleving
stelt. De structuren en functies van het onderwilssysteem ziin echter niet direct afleidbaar uit de so-
ciale structuur van de samenleving en/of uit ideologische systemen. De relaties tussen onderwijs en sa-
menleving zijn complex en ondoorzichtig. Matthijssen (1972: 96) onderscheidt in zijn sociologische
verklaring van onderwijsstructuren ten minste vier mogelijke verklaringsgronden: interne en externe
structurele factoren en interne en externe culturele factoren. Uitgewerkt zien deze er als volgt uit:

1 Interne structurele factoren: de structuur van het onderwijs kan verklaard worden uit de imma-
nente logica van het onderwijs als pedagogisch-didactisch systeem. Uit de essentie van pedago-
gisch-didactische activiteiten vloeien enkele functionele vereisten voort voor de onderwijsstruc-
tuur (de longitudinale structuur van het leerproces, de logische structuur van kennis en de afhan-
kelijkheid van de leraar).

2 Externe structurele factoren: hieronder moeten worden verstaan maatschappelijke invloeden en
vragen naar welke differentiaties in de macro-structuur van het onderwijs moeten voorkomen, bij-
voorbeeld: welk type ingenieur hebben wij nodig en hoe moet deze worden opgeleid. Tussen al
deze vragen bestaat geen rechtlijnig verband. Het betreft hier een complex van economische, de-
mografische, technologische, geografische en andere factoren, waarvan de structuur nog zeer on-
doorzichtig is.

3 Externe culturele factoren: hieronder worden verstaan maatschappij-ideologieen, die in de tijd ge-
zien dominant zijn in de samenleving en doorslaggevend zijn voor de actuele structuur van het
onderwijssysteem. In een historische analyse concludeert (Williams, 1958) dat veranderingen in
de onderwijsfuncties en onderwijsstructuren in de laatste honderd jaar veroorzaakt zijn door de re-
latieve machtsposities van betrokken groepen.

4 Interne culturele factoren: een variant van de zojuist genoemde verklaringsgrond voor onderwijs-
functies en structuren vindt men in de pedagogische ideeen, dit wil zeggen de onderwijskundig
vertaalde denkbeelden over mens- en persoonlijkheidsvorming. De eerder aangegeven trends in
de pedagogische denkbeelden vanaf 1800 bevestigen het beeld dat waardenopvattingen van do-
minante groepen in de samenleving bepalend of gelegitimeerd waren voor de pedagogische op-
vattingen van dat moment.

De vier genoemde verklaringsgronden voor de functies en structuren van het onderwijssysteem staan
niet los van elkaar, maar zijn met elkaar verweven. Zij kunnen gecombineerd worden in de stelling dat
de functies en structuren van het onderwijssysteem de resultanten zijn van een reeks selecties uit denk-
bare alternatieven op grond van meervoudige interpretaties van sociale wenselijkheden, of anders ge-
zegd, op grond van een meervoudige legitimering. Daarbij valt op te merken dat macht toekomt aan
alle vier genoemde legitimeringsbronnen. Welke van de vier de machtigste is kan met dominante
machtsgroepen in tijd en plaats varieren. Als deze dominante ideeen eenmaal zijn uitgekristalliseerd
in maatschappijstructuren en in de structuur van het onderwils, worden deze structuren zelf een
machtsbron. Zo determineert de onderwijsstructuur zelf de denkbeelden van alle groepen die het on-
derwijs vormgeven. Daarmee is mogelijk de continuiteit in het onderwijssysteem te verklaren. 'Ver-
anderingen in het onderwijssysteem zijn een gevolg van nieuwe maatschappelijk geurgeerde wense-
lijkheden, maar de invloed hiervan wordt noodzakelijk gemitigeerd door de wetmatigheden, die als de
immanente logica van onderwijs als pedagogisch systeem worden gepercipieerd.' (Matthilssen, 1972:
99)

Wij zullen de structuren en functies van het hoger technisch onderwiIs exemplarisch onderzoeken,
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waardoor mogelilk inzichten in legitimeringsbronnen en legitimeringsargumenten vanuit de Cultu-
rele Factor, de Maatschappelijke Factor en de Technologische Factor kunnen worden verkregen en ge-
analyseerd. Het empirisch onderzoek kan op dit punt worden aangevuld met het model van Berger en
Luckmann (1991: 93) die een viertal niveaus van legitimering hebben onderscheiden die met elkaar
een consistent geheel van socialisatiecategorieen vormen, waardoor de interactie tussen cultuur en
structuur zichtbaar wordt. De niveaus zijn onderscheidend van elkaar en zien er als volgt uit.

•  Het laagste niveau van legitimering de zogenaannde 'ipso-facto' legitimering, die besloten ligt in de
dagelijkse omgangstaal waarin menselijke ervaringen worden uitgewisseld. Dit zien zij als dd basis

van opvoeding
•  Het tweede niveau levert legitimering van een iets hogere abstractiegraad. Dit zijn voornamelijk ge-

neraliserende uitspraken met een rudimentair theoretisch karakter, zoals spreekwoorden en zede-
spreuken. Zij hebben betrekking op de praktijk en bevatten kundigheden uit de receptief verworven
normatieve orientatie.

•  Het derde niveau van legitimering bevat expliciete theorieen waarin een institutionele sector is ge-
legitimeerd in termen van een gedifferentieerd kennissysteem. Deze legitimeringen voorzien in con-
sistente regelsystemen voor institutioneel gedrag.

•  het vierde niveau is tenslotte wat Berger en Luckmann het 'symbolic universe' noemen. Op dit ni-
veau wordt de sfeer van het pragmatisch handelen overstegen en geYntegreerd in een universeel
waarden- en normenstelsel.

Bovenstaande niveau-indeling laat duidelijk de wisselwerking zien tussen de onderwijsstructuur en de
onderwijscultuur. Organisaties moeten we in dit licht dan ook zien als organisatorische eenheden met
een structuur die in hoge mate wordt bepaald door een hager aggregaat. Structuur en cultuur uit dit
hogere aggregaat hebben invloed op de uiteindelijk gerepresenteerde organisatiecultuur. Cultuurso-
ciologie en antropologie vormen tezamen het methodologisch-theoretisch kader voor het empirisch
onderzoek en impliceert in feite een ethnografische onderzoeksmethode naar organisatieculuur van
studierichtingen werktuigbouwkunde.
Op micro-niveau (onderzoek naar docentenpercepties) zal de onderzoeksbenadering of onderzoeks-
cultuurbenadering methodologisch intersubjectivistisch zijn. Op meso- en macro-niveau (studierich-
tingen werktuigbouwkunde) zal de onderzoekscultuur een objectivistische aggregaatbenadering ziln
waarin elementen van de contingentiebenadering, de systeembenadering en de aspectbenadering
worden gebruikt. Von Grumbkow (1991) noemt deze cultuursociologische benadering 'organisatori-
sche etnografie'. De etnografische benaderingen van Wester (1987) en Werner en Schoepfle (1987) die-
nen als referentie bij de cultuursociologische en organisatiesociologische benaderingen zoals hierbo-
ven aangegeven en zullen in hoofdstuk 6 methodisch worden uitgewerkt.

4  Functionele en substantiale rationaliteit

In de rationalistische benadering wordt de sociale werkelijkheid voorgesteld als werkelijkheid die be-
paald wordt door wetmatigheden. Voor de sociale werkelijkheid betekent dit dat de sociale actoren (in-
dividuen, groepen) gebonden zijn aan deze wetmatigheden. De sociale wetenschapper heeft tot taak
vast te stellen door welke factoren het menselijk handelen op individueel en institutioneel niveau
wordt bepaald. De sociale werkelijkheid kan, evenals de fysieke werkelijkheid, worden verklaard door
het toepassen van objectieve methoden en het beschouwen van sociale feiten als'dingen', dat wil zeg-
gen door de subjectieve en intersubjectieve voorstellingen die de deelnemers zelf van het leven heb-
ben, buiten beschouwing te laten als verklarende factoren. (Berting, 1993: 106) De rationalistische be-
naderingswilzen zien het ontdekken van bepaalde mechanismen achter de bonte verscheidenheid van
het direct waarneembare sociale leven als hun belangrijkste taak. Tijdens de verschillende fasen van
de cultuur krilgen we een beeld van de mens te zien die in een juiste verhouding tot «de machten»
tracht te geraken. Een van de eerste strategieen hierbil is dat men iets zichtbaar of ervaarbaar wil ma-
ken van de machten die hem omringen. In het mythische denken werden de geheimzinnige machten
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speurbaar doordat de mens eraan deel kon hebben. In het ontologisch denken ging de mens zich te-
genover en zo veel mogelijk buiten de machten opstellen teneinde ze te beschri jven en zo te laten zien
dat hil ze erkende. In het functionele denken worden deze machten zichtbaar als de mens kan laten
zien dat er een directe relatie is tussen hemzelf en dat wat hem omringt en beheerst.'In het functio-
nele denken treedt vooral het onderling naar elkaar verwijzen van mens en wereld op de voorgrond;
het gaat dan dus om de relatie.' (Van Peursen, 1987: 96) In de functionele houding onderscheidt hij
drie aspecten;

1  Het zichtbaar of ervaarbaar maken van de machten die mensen omringen. Wil men vooral de di-
recte betrok-kenheid met de machten, dus de relatie, naar voren brengen, dan moet men niet meer
naar het 'zijn', maar naar de 'zin' gaan vragen. De moderne opvoeding volstaat niet meer met het in-
prenten en navolgen van regels die buiten ons blijven staan. Men gaat veeleer uit van de gewone men-
selijke ervaring en wil deze zinvoller, dat is betekenis-rilker maken. Niets staat daarom zonder meer
vast, want de gesloten cirkels van het ontologisch denken worden hier opengebroken. Door deze er-
varingen moet de mens veranderen en herorganiseren. 'Zo krijgt de ervaring zin wat betekent dat een
toekomstige ervaring een bepaalde richting kan krijgen.' (Van Peursen, 1987: 97) De mens tracht daar-
mee de natuur en de geschiedenis te beinvloeden. Weber sprak ook wel van 'Wertrationalitat', waar-
denrationaliteit, die tracht de werkelijkheid inhoudelilk te begrijpen door deze als samenhangende,
gestructureerde fenomenen waar te nemen. (Zilderveld, 1987: 104) De inhoudelijke rationaliteit, of
waardenrationaliteit, wordt vaak gebruikt om machtsverschillen te rechtvaardigen (te legitimeren).
Zilderveld koppelt daaraan twee begrippen: ideologie en utopie. Onder ideologie wordt verstaan een
wetenschappelijke of wereldbeschouwelijke theorie die door de machthebbers wordt gehanteerd om
hun machts-posities te rechtvaardigen en de status quo te handhaven. De werkelijkheid wordt ten be-
hoeve van hun macht vertekend en er wordt voortdurend een beroep gedaan op traditie en verleden.
Een ideologie geeft een bewuste vertekening van de werkelijkheid om de bestaande ongelijke machts-
verhoudingen in stand te houden. Een utopie vertekent volgens Mannheim (in Zilderveld, 1988: 107)
de werkelijkheid, maar doet dat juist om de status quo en de bestaande machtsverhoudingen te door-
breken en te bernvioeden. Een utopie komt doorgaans van onderaf, terwijl een ideologie juist van bo-
venaf wordt opgelegd.

2  Het funderen van het heden. Hierbij gaat Van Peursen (1987) uit van een proces van rationalisering
waarbij er een intrinsieke selectie plaatsvindt van die aspecten in de samenleving die de moeite waard
zijn om gefundeerd te geraken in waarden en normenstelsels van de deelnemers aan deze samenle-
ving, met andere woorden een onderliggende ideologie die de cultuur rationeel organiseert.In de my-
thische wereld was het de boven-natuurlijke kracht van het verleden die een garantie bood voor het
welslagen van handelingen in het heden. Maar in de functionele fase gaat het niet meer om boven-
natuurli Ike garanties.'Dat wil echter niet zeggen, dat de wereld alleen maar een nuchter-natuurliike
wereld is. De wereld wordt niet een in zichzelf besloten theater (immanent). Keen, de vele functies wij-
zen boven de muren uit zoals in een openlucht-amfitheater.' (Van Peursen, 1987: 98) De vraag naar
de zin en rechtvaardiging van de mens en van zijn sociale structuren blijft bestaan. Daarom is een
rechtvaardiging, een verantwoording van de hedendaagse situatie, telkens opnieuw nodig. Techniek,
recreatie, psychotherapie, kunst, theologie en ideologie horen functioneel gezien nauw samen, al-
thans als ze erin slagen zin te geven aan concrete handelingssituaties. Daarbij kunnen motiveringen
(zingevingen) optreden die ver boven de gegeven situatie uitreiken. In deze benadering ziln er twee
begrippen die een toelichting behoeven, namelilk legitimiteit en structuur. Structuralisten bestuderen
menselijk gedrag op een «dingachtige» manier, als beheerst door wetmatigheden die zich ondanks het
bewustzijn van het subject voltrekken. De Marxisten, en met hen de Frankfurters, wijzen er op dat de
structuralisten met deze methode en deze boodschap niet zozeer de mens en de maatschappij treffen
als wei een maatschappijvorm waarin de mens geworden is tot een ding dat bepaald wordt door ver-
borgen structuren die hij niet beheerst. Anders gezegd, het structuralisme als theorie veronderstelt de
feitelijke 'Verdinglichung', 'Entgeschichtlichung' en dus 'Entfremdung' van de mens en de maat-
schappij die het bestudeert en die niet natuurgegeven zi in, maar samenhangen met de eigen aard van
de laat-kapitalistische en laat-industriele samenleving. 'De huidige technisch-industriele beschaving
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poneert zichzelf als redelilk en dringt de in haar apparaten en systemen genvesteerde rationaliteit op
aan haar leden; het zou nu deze verengde, bureaucratische rationaliteit zijn -de heerschappij van de
structuren over de subjecten, met als gevolg de onmacht van de mensen- die zich in het structuralis-
me manifesteert, en die het structuralisme rechtvaardigt als ideologie van deze rationeel georgani-
seerde cultuur.' (Lemaire, 1976: 362) Legitimering en legitimeringsgrond zijn motiveringen die
machtssongelijkheid scheppen en macht uitoefenen, en die in structuren zijn bevestigd. 'Keine Her-
rschaft begnugt sich, nach aller Erfahrung, freiwillig mit den nur materiellen oder nur affektuellen
oder nur wertrationalen Motiven als Chancen ihrer Fortbestandes. Jede sucht vielmehr den Glauben
an ihre "Legitimitat" zu erwecken und zu pflegen. Je nach der Art der beanspruchten Legitimitat aber
ist auch der Typus des Gehorchens, des zu dessen Garantie bestimmten Verwaltungsstabes und der
Charakter der Ausubung der Herrschaftsgrund verschieden. Damit aber auch ihre Wirkung. Mithin ist
es zweckmassig, die Arten der Herrschaft je nach den typischen Legitimithtsanspruch zu unterschei-
den. Dabei wird zweckmassigerweise von moderne und also bekannten Verhaltnisse ausgegangen.'
(Weber, 1972: 122) Technologie is zo'n voorbeeld. Macht over technologie is ongelijk verdeeld. De
grote en multinationale ondernemingen vormen in de 'sociale kaart' voor de sceptici onder de inge-
nieurs ongrijpbare machtsconcentraties. 'Er dreigt een techno-structuur te ontstaan, gedragen door in-
genieurs en andere deskundigen en gebaseerd op economische rationaliteit die de democratie buiten
spel zet. De relatie tussen technologie en macht heeft ook tot gevolg dat een zogenaamde obiectieve
analyse van de maatschappelijke aspecten van de technologie niet onpartijdig of a-politiek is.' (Lint-
sen, 1985: 206)

3  Het aandeel van de kennis. Ook het functionele denken wil kennis veroveren, maar deze heeft heel
andere accenten dan binnen de ontologische houding. Men zou kunnen zeggen dat er een verschui-
ving is van theorie naar praktijk. Dit betreft niet alleen wetenschap en wijsbegeerte, maar juist ook za-
ken als opvoeding, pedagogiek en didactiek. Inzicht is niet meer gebonden aan waarheden, die men
uit het hoofd kan leren. Inzicht hangt in dit geval af van de luiste manier om met dingen en symbo-
len om te gaan. (Van Peursen, 1987: 102) Deze opvatting komt overeen met de door Zijderveld (1973)
genoemde karaktertrek van de moderne Amerikaanse sociologie, waarin de dominerende invioed van
het functionele en het operationalisme in hoge mate het theoretisch-methodologisch kader bepaalt.
Het gevolg is dat de werkelilkheid niet meer in ontologische termen gedefinieerd wordt, maar om-
schreven wordt in termen van methodische handgrepen die in diverse experimenten op de werkelijk-
heid worden toegepast. 'Het is niet verwonderlilk dat operationele definities steeds het gevaar lopen
redundant te warden. Het operationalisme behelst een bewuste reductie van de sociale werkelijkheid.'
(Zijderveld, 1973: 23) Het functionalisme is typerend voor het moderne technische en wetenschap-
pelilke denkklimaat. Het wordt gekenmerkt door de gerichtheid op de werking van fenomenen en niet
op hun vermeende wezen. 'Ewige Ideen, die den Menschen als Ziele gelten sollen, zu vernehmen, in
sich aufzunehmen heisst seit langer Zeit Vernunft. Fur jeweils vorgegebene Ziele die Mittel zu finden,
gilt dagegen heute nicht allein als ihr Geschaft, sondern als ihr eigentliches Wesen.' (Horkheimer,
1974: 7) Aldus het voorwoord in Horkheimers boek, waarin de grondgedachte wordt uitgedrukt dat de
rede de mens oorspronkelijk de doeleinden van zijn handelen verschafte en dat in de moderne tild de
mens meent zich te moeten beperken tot het gebied van de middelen.' Voor mensen van een tech-
nisch-industriele cultuur is de rede alleen maar «instrument» in dienst van een efficinte berekening
van middelen om gegeven doeleinden te bereiken, maar zij kan niets zinnigs zeggen over de aard en
de waarde van die gekozen doeleinden. 'De rede is kennelijk geworden tot instrument in de handen
van subjecten die zich van haar bedienen voor hun eigen belang.' (Horkheimer, 1974: 7)

Instrumentalisering en subjectivering van de rede hangen dus met elkaar samen; beide betekenen een
breuk met een oudere, objectieve, niet-instrumentele opvatting die tot in de Verlichting aanwezig was,
en vanaf Plato tot Hegel overheerste. (Lemaire, 1976: 363) Het proces van instrumentalisering wordt
gekenmerkt door neutralisering, formalisering en subjectivering van de rede. Dit leidt er toe dat het
technisch-industriele apparaat zich nog verder verzelfstandigt tegenover de mens zelf, een apparaat
waarin de instrumentele rationaliteit is geobjectiveerd. De in dit bestel aanwezige rationaliteit is het
beginsel van beheersing waardoor de verengde rede geleid wordt. De verzelfstandiging van het tech-
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nisch-industriele systeem brengt bilna automatisch de verzelfstandiging van het moment van be-
heersing en beheersbaarheid van de dingen met zich mee. 'Het gevolg daarvan is dat de dimensie van
de doeleinden in de ban komt van de dimensie van de verzelfstandigde technische rationaliteit. Deze
overwoekering van de doeleinden door de verzelfstandigde middelen is, volgens de cultuurkritiek van
de Frankfurter Schule, de actuele inhoud van de vervreemding.' (Lemaire, 1976: 365) Varianten op
deze kritiek vinden we onder andere bi j Kwee Swan Liat ( 1985), Ziiderveld (1983,1988), Berting (1993 3
en Von Grumbkow (1991), die spreken over eenzelfde tendens waarbil de substantiele rationaliteit
wordt overwoekerd door de functionele rationaliteit, door Zilderveld als moderniseringsthese aange-
duid. In dit proces van verzelfstandiging van het technisch-industriele systeem speelt het onderwils,
en daarmee samenhangend het aanbieden van soorten kennis, een belangrijke maatschappelijke rol.
Ivan Illich ( 1972: 62) spreekt van 'ritualisering van de vooruitgang'. 'Het huidige onderwilssysteem oe-
fent de drievoudige functie uit die in de loop van de historie machtige religieuze gemeenschappen ge-
meen hadden. Het is tegelijk de schatkamer van de maatschappijmythe, de institutionalisering van de
tegenstrildigheden in deze mythe en de plaats van het ritueel waardoor de discrepantie tussen mythe
en werkelilkheid gereproduceerd en verbloemd worden'.
Het hoger technisch onderwijs is vanaf de oorsprong een vorm van onderwijs die betekenis ontleen-
de aan het maatschappelijk nut. Niet de bevordering van de ontwikkeling van bepadde groepen leer-
lingen was het doel, maar het voorzien in de door de economische ontwikkeling bepaalde 'manpo-
wer'-behoefte van het bedrii fsleven. Dat hiermee ook de ontwikkeling van groepen leerlingen gediend
werd was een bijkomend gevolg, niet het oogmerk. 'Het curriculum werd en wordt beredeneerd van-
uit de beroepsvereisten, het curriculum dat uit deze benadering volgt, krijgt hierdoor aldus een zeke-
re rationaliteit. Keuzes die in het leerplan gemaakt zijn, volgen dwingend uit de als gegeven geaccep-
teerde ontwikkelingen in de beroepen die hts-ers moeten gaan vervullen.' (Mertens, 1981: 67) Lintsen
(1985) vindt de rationaliteit van technologie eenzijdig en domeinspecifiek. Het is bepaaide kennis die
tot uitdrukking komt in een functioneel-technische optiek op de sociale werkelijkheid en die uit-
mondt in een normatieve orientatie. De training en vorming van aspirant-ingenieurs leidt tot een ty-
pische socialisatie en enculturatie van deze ingenieurs. Technologie is het resultaat van analytisch
denken. Ingenieurs trachten bij de opiossing van technische problemen voortdurend een duidelijke
beschrijving van begrippen te geven en nauwkeurig de aannames op te sommen. Zij redeneren op
grond van vastgestelde uitgangspunten en erkennen slechts de hieruit getrokken logische conclusies.
Daarbil wordt gebruik gemaakt van concepten en theorieen uit de natuurwetenschap en de wiskunde.
'Men ziet niet dat deze mechanistische denkwijze niets te maken heeft met en niet van toepassing is

op het leven. Men is zich met andere woorden niet bewust van deze realiteit. Waarden en normen ko-
men niet expliciet aan de orde. Beoordeling van technische vernieuwingen vindt daardoor louter
plaats op grond van efficiency en geldelilk nut. Door het eenzijdig rationele denken ziln de morele, in-
tuitieve en kunstzinnige vermogens van de mens veronachtzaamd voor samenhangen van levens-pro-
cessen en voor idealen en ideeen die op de toekomst gericht zijn.' (Lintsen, 1985: 202) Oblectief suc-
ces en sociale erkenning als individuele doeleinden van beroepsbeoefenaren (artsen, ingenieurs) wor-
den bereikt met behulp van een bepaalde set van geknstitutionaliseerde rollen. (Starr, 1982)
In de functionalistische benadering ligt bovendien een zwaar accent op het proces van sociale controle
(Rueschemeyer, 1983: 41) en op de socialisatie van professionals in opleiding (Atkinson, 1983: 25). Al-
leen via dit socialisatieproces wordt verhinderd dat er een tegenstelling ontstaat tussen het functio-
neren van het sociale systeem en de activiteiten van de individuen in de samenleving. Op deze wijze
wordt overeenstemming verzekerd tussen de normen en waarden binnen het systeem en de subjec-
tieve bedoelingen van sociale actoren (de sociale en culturele reproductie). Dingwall, Lewis (1983) wij-
zen er op dat het bil dit socialisatieproces niet zozeer gaat om de verwerving van sociale strategieen ter
hantering van werkervaringen, maar om de internalisatie van het normatieve kader van de professie
(Van der Arend, 1992: 30) Of en in welke mate deze technische rationaliteit heeft ingewerkt op op-
voeding en vorming van ionge ingenieurs wordt uitgewerkt in hoofdstuk 4.
Rationaliteit heeft twee ideaal-typische verschilningsvormen. De keerzijde van de functionele ratio-
naliteit is niet, zoals door gemoderniseerde mensen wordt beweerd de irrationaliteit, maar de sub-
stantiele, de inhoudelilke rationaliteit. Weber sprak van Wertrationalitat. Hier gaat het om het ver-
mogen van mensen om op grond van waarden in de oneindige complexiteit van de hen omringende
werkelilkheid samenhangen, structuren, verbindingen, lijnen waar te nemen en zelf ook te constru-
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eren. Deze inhoudelijke rationaliteit is nauw verbonden met de functionele rationaliteit. Immers, de
doelstellingen waarvoor de laatste de middelen en de methoden ontwerpt, kunnen slechts met behulp
van de eerste geformuleerd worden. Als, om wat voor reden dan ook, de inhoudelilke waardenratio-
naliteit in een samenleving verzwakt, zullen de doelstellingen vaag en abstract worden en zal snel de
neiging ontstaan om de middelen, methoden, technieken en procedures van de functionele rationa-
liteit tot doelstelling te verheffen. (Zijderveld, 1991: 13) Bovengenoemde theorieen vormen het kader
voor reflecties en interpretaties van het empirisch materiaal. Hiermee krilgen wil inzichten in proces-
sen van rationalisering en zingeving, en de betekenis hiervan voor de sociaal-culturele handelings-
praktijk van docenten hbo-werktuigbouwkunde.

5  Opvoedings- en onderwijsculturen

Zoals eerder aangegeven benaderen wij opvoeden en onderwijzen als culturele fenomenen in de soci-
aal-culturele handelingspraktijk. Pedagogie, opvoeding en onderwilsculturen ziin onderhevig aan in-
vloeden uit nationale en internationale cultureel-pedagogische kaders en dragen bewust of onbewust
bij aan de sociale en culturele reproductie van samenlevingen. De inhoudelijke rationaliteit bepaalt
hierbil de culturele factor of de relatieve betekenis van de geldende waardenrationaliteit in die sociaal-
culturele handelingspraktijken. Wij beperken ons tot verheldering van begrippen en geven een korte
schets van de pedagogische ideeengeschiedenis en van de verschillende inhouden van opvoeden en
onderwijzen. Daarnaast besteden we aandacht aan opvoeding en onderwilsstructuren, rollen en func-
ties van het onderwijssysteem. De Nederlandse onderwijssituatie geldt als uitgangspunt.

definities van opvoeden en onderwijzen
Opvoeden betekende oorspronkelijk niets anders dan: door voeden omhoog brengen of grootbrengen.
In verschillende andere talen (Italiaans, Spaans, Portugees, Frans en Engels) wordt ter aanduiding van
opvoeden het Latijnse woord educare gebruikt. Opvoeden zag men als uit het kind halen wat er als
mogelijkheid in zit, het kind uit een lagere toestand van menszijn verheffen tot een hogere wijze van
menselijk bestaan. 'Opvoeden is de longe mens in ziIn ontwikkeling vervolmakend beinvloeden. Al-
leen wanneer de beinvloeding verheffend, veredelend, cultiverend op-voedend inwerkt op het kind is
er sprake van opvoeding.' (Van Marvilde, 1961: 56) Lea Dasberg (1975: 69) merkt in haar historische
analyse van opvoeden op dat in de Verlichting het begrip 'opvoeden' is ontstaan. Opvoeden bedoeld
als bewustwording van de mens. Voorheen voedde men niet op, maar men conformeerde het kind aan
het patroon van de gemeenschap. Men kon dus in plaats van conformeren, dresseren en opleiden ook
opvoeden. Daarmee ontstonden er voor het eerst twee concepties over de mens in plaats van 66n, na-
melilk een conceptie van het kind en een van de volwassene. De volwassene was een mens die al tot
het bewustzijn van de wereld was gekomen, zich de kennis ervan al had eigen gemaakt en die reeds in
een vaste rol moest functioneren. De gegeven definities van opvoeden Ziln waardengeladen, er wor-
den namelilk doelen gesteld en maatstaven aangelegd waaraan het succes van de opvoeding af te me-
ten is. Bovendien vooronderstelt het zich bezighouden met opvoeding een bepaalde deskundigheid
terzake. Deze deskundigheid maakt het opvoeden tot een georganiseerd model met doelstellingen, pe-
dagogische optieken en werkvormen die een effectieve opvoeding zouden moeten garanderen. De re-
presentanten van opvoedkundige modellen waren sterk gelieerd aan bepaalde maatschappelijke groe-
peringen. Representanten van opvoedkundige ideologieen kwamen voornamelijk voort uit de bour-
geoisie en uit religieuze en kerkelilke kring. Ter illustratie volgt hier een korte historische schets van-

af de Verlichting. Voor een uitgebreide analyse van de geschiedenis van de opvoeding en het onder-
wijs verwijzen wij naar onder andere Dasberg (1975), Kruithof, Noordman en De Rooij (1981), en Mat-
thijssen (1972). Wij volstaan hier met een zeer beknopt overzicht.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) legde in zijn roman 'Emile ou l'Education' de verantwoordelijk-
heid voor de opvoeding bij de ouders die naar zijn mening de natuurlijke opvoeding in het gezin
moesten realiseren. De opvoeder moet aansluiten bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen en
deze niet versnellen; de opvoeder moet vooral groeibelemmeringen wegnemen; de opvoeder moet
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zich niet primair richten op het toekomstige beroep. Rousseau's opvatting over het ideale opvoe-
dingsmilieu hangt ten nauwste samen met het karakter van de maatschappil waarin de opvoeding zal
plaatsvinden.
1.1 Herbart (1776-1841) is de eerste academische pedagoog die een pedagogiek wenste op streng we-
tenschappeliIke grondslag. Hil ziet het onderwijs als belangrilkste opvoedingsmiddel. Het onderwij-
zen zal tot deugd moeten leiden. Hil onderscheidt in het leren twee inspiratiebronnen die onze voor-
stelling van de werkelilkheld beinvloeden, namelilk de ervaring (de natuurlijke wereld) en de omgang
(de sociale wereld). Hij is de grondlegger van de didactiek als gesystematiseerd model voor opvoeden
en leren.
1.W.A. Frobel (1782-1852) startte in 1817 een eigen opvoedingsinstituut voor jonge kinderen tot 14
laar.  In 1840 ontstond op basis van zijn ideeen de zogenaamde Kindergarten.  In zijn wereldbeschou-
wing is de gehele werkelijkheid doortrokken van een kosmische, goddelilke wet. De gehele natuur is
goddelilk en de goddelijke drieeenheid is in ieders scheppingselement aanwezig als een harmonie van
tegendelen. Zijn pedagogiek is een dialectische pedagogiek waarin sprake is van een voortdurende po-
lariteit tussen eenheid en veelheid, tussen natuur en geest, veruiterlijking en verinnerlijking, tussen
het dynamische en het statische.
John Dewey (1859-1952), Amerikaans filosoof en invloedrijk representant van de arbeidersschoolbe-
weging, begon in 1896 een proefschool, 'the university laboratory school'. In 1910 verscheen 'How we
think', gevolgd door zijn pedagogisch hoofdwerk'Democracy and Education' waarin de vraag centraal
staat welke pedagogische vernieuwingen geboden zijn in een tijd van democratie, industrialisering en
grote wetenschappelijke ontwikkelingen. Dewey ziet het denken niet als een poging om een objectie-
ve waarheid op het spoor te komen, maar als een instrument om problemen op te lossen. Hi j verwerpt
de scheiding tussen theorie en praktijk. Het criterium voor de waarde van een theorie is de bruikbaar-
heid ervan. Hij stelt dat het doel van opvoeden niet inhoudelijk kan worden vastgesteld. Zijn stelling
is dat traditionele scholen niet in staat zijn om een functionele opvoeding te garanderen in een maat-
schappij die vooral door de industriele revolutie zo ingrijpend veranderd is.
De geschiedenis laat een ontwikkeling zien van grote vrijbliivendheid in de opvoeding via het zoge-
naamde «deugd» bijbrengen tot het meer trainen en vormen van specifieke maatschappelijke vereis-
ten, het functionele of instrumentele opvoeden. De beschrijving laat ook zien dat een opvoedingsge-
schiedenis tot op zekere hoogte haar eigen dynamiek heeft. Voor opvoedkunde geldt, evengoed als
voor de opvoeding zelf, dat het een maatschappelilk verschilnsel is dat slechts kunstmatig uit zijn
maatschappelijke context is te lichten. Voor een antwoord op de vraag waarom bepaalde ontwikke-
lingen zich voordoen in een bepaalde periode, kunnen we ons niet uitsluitend richten op de pedago-
gische ideeen zelf, maar moeten we ons ook richten op de maatschappelilke werkelijkheid waarin die
ideeen functioneren. Velerlei maatschappeliIke waardeoordelen spelen door de theorieen heen en zijn
benoembaar als politiek culturele factoren die van invloed ziin op opvoeden en onderwilzen. Pedago-
giek heeft een ideologisch aspect. Op dit aspect van pedagogische ideeen sluit een kennissociologische
benadering aan. Deze benaderingswilze richt zich op de maatschappeliIke voorwaarden waaronder be-
paalde ideeen ontstaan of een grote weerklank vinden, en natuurlijk onder wat voor soort mensen.
(Kruithof, Noordman, De Rooy, 1982: 148). OnderwiIs moet in dit licht worden gezien als een insti-
tutie waar opvoeding volgens vooropgezette (pedagogische) ideeen en ideologieen, volgens een voor-
opgesteld model, geordend naar aard en soort, plaatsvindt. Wil vervolgen nu met een korte, summie-
re pedagogische ideeengeschiedenis in Nederland vanaf 1962.

De  opvoeder/o,idenvi/zer  als  maatstaf en geweten.  Van Marvilde schreef een pedagogisch leerboek voor
docenten opvoedkunde en kleuterleid(st)ers. Hierin wordt de nadruk gelegd op de grondhouding en
waarachtigheid van de opvoeder: wat voor iemand is de opvoeder (waarden/normen); welke pedago-
gische verhouding streeft deze na. De school als opvoedingsmilieu moest relevant geachte waarden en
normen bijbrengen. De deskundigheid van de opvoeder moest bestaan uit: kennis van opvoedings-
theorieen gebaseerd op ontwikkelingspsychologie en kennis van didactische leervormen. (Van Mar-
vilde, 1962)

De o,iderwijzer als waarachtig persomi. Illich houdt een pleidooi voor opheffing van de school als insti-
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tuut en pleit voor een netwerk van onderwilsmogelilkheden als basis voor het permanente leren. Pe-
' dagogische waarden ziin: ontpolitiseer kennis, doorbreek economistisch denken in het onderwijs en

streef een wederkerig proces van leren en vormen na waarbij iedereen afwisselend leraar en leerling is.
(Illich, 1972) Zijn pedagogische ideeen hebben praktisch geen ingang gevonden in het Nederlandse
onderwijs. De Contourennota (1976) sloot wel in perspectivistische zin aan op de ideeen van perma-
nente educatie.

De onderwijzer als expert en leider. Het echtpaar Tausch en Tausch tracht met psychologische inzichten
de individuele leerroutes van leerlingen en studenten te bevorderen. Zil leggen de inzichten van Carl
Rogers neer in een pedagogische verhouding tussen leraar en leerling waarbil respect voor elkaar de
basis is voor de vorming en zelfrealisatie van de leerling. Kennis van de ontwikkelingsstadia en respect
voor de uniciteit van de leerling ziIn voorwaarden voor de zelfrealisatie van de leerling. (Tausch &
Tausch, 1973)

De onderwilzer als bondgenoot. Neill beschrilft een experiment met anti-autoritair opvoeden. Hil sluit
aan bij de theorieen van Rogers en laat zien dat opvoeders de neiging vertonen tot het vormen van re-
plica's van hun eigen ziln. De pedagogische verhouding wordt ontdaan van macht. De onderwijzer is
voorwaardenscheppend voor de leerling (Neill, 1973)

De onderwiizer als middel tot bewustziin. Hammen-Poldermans werkt voor de Nederlandse situatie de
methode Paolo Freire uit. Ervaringen van leerlingen worden centraal gesteld, op grond waarvan con-
texten en samenhangen worden opgespoord. Door groepen leerlingen uit dezelfde contexten (in dit
geval fabrieksarbeiders binnen vormingsinstituten) bil elkaar te brengen wordt de gemeenschappelij-
ke achtergrond motor van het pedagogisch proces. (Hammen-Poldermans, 1975)

De ondenvilzer als deskundige Dasberg, hoogleraar pedagogie, bekritiseert de idealistische opvoeding-
stheorieen. Zij pleit voor een pedagogiek die meer rekening houdt met de materiele en maatschappe-
lijke omstandigheden van kinderen en hun opvoeders. Zij geeft een historische analyse van domi-
nante opvoedingstheorieen die parallel aan onze maatschappijontwikkeling existeerden. Zij houdt
een pleidooi voor diepgaande bezinning van eenieder die pedagogisch bezig is en ziet professionele
opleidingen pedagogie als belangrijke bijdragen aan een verantwoordelilker opvoeden. Deze moeten
leiden tot een geschoolde pedagoog die vanuit bepaalde principes en inzichten verantwoordelijk han-
delt. Zij is met Lasch (1980) verontrust over de cultuur van het narcisme en het toenemend individu-
alisme in de samenleving. (Dasberg, 1975)

De reflecterende/evaluerende onderwlizer. Kuiler, onderwilzer, houdt een bewogen pleidooi voor een per-
soonlijke, waarachtige verhouding tussen opvoeder en kind. Hij benadert de opvoeder uiterst kritisch
en verdenkt hem ervan maatschappelijk dominante waarden (gelegitimeerde waarden) over te dragen
en daardoor het kind reproductief op te voeden. (Kuijer, 1983)

Wil realiseren ons terdege dat deze pedagogische ideeen slechts een klein deel vertegenwoordigen van
hetgeen er werkelijk in een bredere sociologische context van opvoeden, onderwijzen en leren ge-
beurde. Wij volstaan hier echter met deze schets om aan te geven dat er wel degelijk waardenorienta-
ties over opvoeden bestaan, maar dat deze in macro-sociologisch perspectief een relatieve betekenis
hebben. De dominantie van het professioneel deskundigheidsmodel (als mega-trend) in opvoeden en
onderwilzen wordt in deze periode ingezet. De ontwikkelingen worden gestuurd vanuit de maat-
schappelijk-industriele behoefte aan directe bruikbaarheid'fitt for use'. Het onderwijs wordt gezien als
belangrijke leverancier en vormgever van dit opvoedingsproces.
Pedagogische optieken moeten in de tijd gezien worden; hierdoor wordt duidelilk welke samenhan-
gen er bestaan tussen, samenleving en, ideeen van opvoeden en onderwilzen in die samenleving. Wij
gaan uit van pedagogische optieken in Europa en spitsen deze toe op de onderwijssituatie in Neder-
land.
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pedagogische optieken
Onder pedagogische optieken verstaan wii het totaal aan pedagogische visies en idealen die op eni-
gerlei wilze een betekenis hebben gehad in opvoedings- en onderwilshandelingspraktilken. Noord-
man  ( 1982:  138, 189) heeft onderzoek verricht naar de relatie tussen pedagogische ideeen en de sa-
menlevingen waarin deze voorkomen. Hil stelt dat de pedagogische ideeengeschiedenis een opsom-
ming is van belangrilke pedagogen en hun percepties op opvoeding en onderwijs. Deze percepties heb-
ben volgens Noordman, Kruithof en De Rooil relativerend en inspirerend gewerkt op latere pedagogen
en hun percepties. Op basis van dit onderzoek deelt hil de geschiedenis van de pedagogiek in een
tweetal hoofdconcepties in:

De geschiedenis als ont,noetingsveldconceptie. Grote pedagogen uit het verleden tonen ons een breed
spectrum aan menselijke opvoedingswijsheid waarin de eigen individuele visie op het menselijk be-
staan ziln nuancering kreeg in datgene wat zij nastrevenswaardig achten. Opvallend veel belangrilke
pedagogen kwamen voort uit de bourgeoisie wat tevens hun waarden- en normensystemen kleurde.

De ontmoetingsveldconceptie is een waarderende conceptie. Rousseau wordt bijvoorbeeld politiek ge-
afficheerd als verdediger van de burgerlijke democratie. (Ibid, 142) Pedagogisch gezien verdedigde hij
een aantal noties, zoals de autonomie van de opvoeding, die hii wilde afschermen tegen de betutte-
lende beinvloeding van clerus en staat. Op zijn minst bestaat er verwantschap tussen de opvattingen
van deze belangrijke pedagoog en latere waardenorientaties.

De geschiedenis als ontwikkelingsconceptie.· Hierin wordt duidelilk hoe pedagogen elkaar hebben betn-
vloed of hoe ze zich tegen elkaar hebben afgezet. Continu'i'teit op grond van doorwerking van funda-
mentele uitgangspunten is ook in de geschiedenis van de pedagogiek zichtbaar. De geestesweten-
schappelilke pedagogiek wordt onder andere gekenmerkt door haar 'verstehende' methode en gaat
hierin vooral terug op Duitse filosofen. Deze methode heeft een individualiserend karakter en is niet
gericht op voorspellende kennis. De geesteswetenschappelilke pedagogiek onderscheidt zich van de
traditionele normatieve pedagogiek uit de negentiende eeuw. Deze pedagogiek was in haar doelstel-

lingsleer gebaseerd op ethiek en streefde naar algemeen geldende, boventildelilke normen. De gees-
teswetenschappelijke pedagogen ziln op zoek naar immanente normativiteit van het begrip werke-

liikheid. In het begin van deze eeuw krilgt het begrip 'arbeid' een bijzondere betekenis in de pedago-
gische literatuur waarmee de grondslagen voor een socialistische pedagogiek gelegd worden. De be-
kendste representanten van deze arbeiderschool zijn Dewey en Kerschensteiner, die onafhankeli jk van
elkaar tot eenzelfde conceptie van de sociale ontwikkeling van kinderen kwamen.

De hierboven weergegeven ideeengeschiedenis geeft aan dat de representanten niet zozeer een peda-

gogische theorie in enge zin ontwikkelden, maar dat ze een op de pedagogiek toegespitste mens- en

maatschappilvisie hadden, met andere woorden, er een ideologie op nahielden. De geschiedenis toont
sinds de Verlichting een langzame en soms schoksgewilze verbreiding van liberaliserings- en demo-
cratiseringsconcepties. Globaal gesproken kunnen we in het Nederland van de negentiende eeuw twee
opvattingen onderscheiden ten aanzien van de noodzakelijke volksopvoeding. De conservatieven,
waarvan de representanten zich voornamelijk in het christelijke kamp ophielden vreesden dat het on-
derwils aan de armen meer zou inhouden dan de meest elementaire scholing op het gebied van lezen,

schrilven en godsdienst. De liberalen vreesden iuist de onderontwikkeldheid van het gewone volk en
zagen in het onderwiIs en in de mogelijkheid tot sociale stijging een garantie voor sociale stabiliteit.
(Kruithof, Noordman, De Rooy, 1982: 146) In welke zin ideologie een rol speelt in de pedagogische
orintaties van het Nederlandse onderwiIs is door de onderwilssocioloog Matthijssen (1972) in een be-
schriivingsmodel getypeerd in twee pedagogische onderwijsdominanties:

De domilia,ttie van /let aristocratische-standenmodel: In de eerste helft van de negentiende eeuw is het Ne-
derlandse onderwilssysteem een functionele afspiegeling van de voor-industriele, betrekkelijk stati-
sche samenleving, geordend volgens het hierarchisch beginsel van de standensamenleving. Het on-
derwijssysteem is voor alles een standensysteem, dat gedomineerd wordt door de aristocratie. Het
standskarakter komt tot uitdrukking in de aanwezigheid van twee onderwilssystemen, een voor de eli-
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te (hoger onderwils) en een voor de massa (lager onderwiIs) Beide systemen leggen de prioriteit bij le-
vens- en wereldbeschouwing, maar brengen daarbinnen een inhoudelijke specificiteit aan. Het massa-

onderwils is gericht op «maatschappeliIke en christeliIke deugden», waaronder wordt verstaan aan-
passing aan de sociale orde, gefundeerd in het geloof. Het elite-onderwiIs vindt ziin ideologisch fun-
dament in het humanistische vormingsideaal, waarvan het centrale kenmerk is de op innerliIke lou-
tering en bezinning gerichte opvoeding. De in het onderwijs nagestreefde ontwikkeling van de per-
soonlilkheid is in zowel cognitief ais evaluatief opzicht positioneel bepaald. Het belangrilkste is inter-
nalisering van waarden en normen die toebehoren aan de stand of subcultuur waarin men geboren is.
(Matthijssen, 1972: 110)

De dominantie van het professionele deskundigheidsmodel. Omstreeks het midden van de negentiende
eeuw dient zich voor het eerst deze nieuwe cultuurdominant aan, die in de daarop volgende decennia

steeds duidelijker op de voorgrond treedt en omstreeks het midden van de twintigste eeuw een climax
bereikt. Onderwijs raakt primair georienteerd op de instrumentele functies van het bedrijfsleven. De
geweldige opkomst van het beroepsonderwils valt hieruit te verklaren, met daarbinnen een toene-
mende mate van differentiatie, specialisatie en accentuering van kenniseisen hetgeen zi In uitdrukking
vindt in de vraag naar diploma's en als afgeleide daarvan in de uitbouw van het examensysteem met
het onafscheidelilk neveneffect van talrilke selectiezeven. Met betrekking tot de inhoudelilke specifi-
citeit van de onderwijsfuncties vallen als belangrijkste kenmerken te noemen: de intellectualiteit met
een veelheid aan kennissystemen (vakken), de selectiviteit waarbij men selecteert op zo jong mogelij-
ke leeftild, en het elitisme waardoor het mogelilk wordt als begaafde student uit een lagere sociale klas-
se op te klimmen. Het onderwijs krijgt een rol bi j de instandhouding van de sociale hierarchie in de
samenleving. De school is inderdaad het machtigste instrument van deze cultuurdominant. Het so-
cialisatieniveau, de praktische vaardigheden en de kennis van systemen in kunsten en wetenschappen
hebben prioriteit in deze fase.
De kenmerken van intellectualiteit, selectiviteit en elitisme illustreren voldoende de positionele ge-
bondenheid van socialisatie in het onderwiis. Opvallend in deze fase is bovendien het ontstaan van
het middelbaar onderwils (eerste helft 20e eeuw), waaraan een verschuiving van de maatschappelijke
verhoudingen ten grondslag lag. De economische factor begint in importantie toe te nemen. Deze ont-
wikkeling roept een nieuwe conceptie van algemene vorming in het leven die lijnrecht ingaat tegen
het humanistisch vormingsideaal, namelijk 'het adaptieve vormingsideaal' waarvan Dewey een der
vertolkers is. (ibid. 1972: 126) De 'adaptieve pedagogiek' acht het nodig dat de mens wordt voorbe-
reid op het actieve leven in de hedendaagse samenleving. Hij zal op school de voorlichting en vorming
moeten ontvangen, welke hem in staat zullen stellen zich doelmatig te orienteren in de moderne we-
reld en de strild om het bestaan met succes te voeren.
Twee hoofdprincipes van het professionele deskundigheidsmodel komen hierdoor sterk naar voren:
de dienstbaarheid aan het productieapparaat en het veilig stellen hiervan door de overheid. De cen-
trale rol van de overheid wordt bevestigd door De Wet op het Voortgezet Onderwijs van 1963 (mam-
moetwet), waarin de complexe verscheidenheid aan schooltypen in een samenhangend geheel wordt
samengevoegd. Hoofdprincipe van deze wet is de overheidscontrole op de kwaliteit van onderwils,
welke is vastgelegd in centrale besturing, gestandaardiseerde procedures, regelingen en controles. Van-
af 1963 zien we deze trend bevestigd in beleid en documenten van de overheid, waarbil de Countou-
rennota van Van Kemenade moet worden gezien als mijlpaal van een ideologisch debat over rol en
functie van het onderwils. De uitgangspunten van deze nota: Onderwijs voor velen, horizontale door-
stroming, financiele ondersteuning van de studie voor maatschappelilk zwakkeren en inspraak van
studenten in hun onderwiIs ziIn als revolutionair te betitelen. Na dit overheidsdocument verschijnen
er nog velen die allen kunnen worden geplaatst in een trend van (pedagogische) rationaliteit en ef-
fectiviteitsdenken.
In 1981 verschijnt een nota van minister Pais: Kwaliteit van het onderwijs. De hier geintroduceerde
definitie van kwaliteit van het onderwiis, 'kwaliteit als hoedanigheid of gesteldheid', leidt de discus-
sies omtrent de kwaliteit van onderwils in. Voor een uitvoerige analyse van deze ontwikklingen ver-
wijzen wij naar hoofdstuk 5, waarin de Maatschappelilke Factor wordt toegelicht.
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In de trends in het overheidsdenken over onderwils is volgens onze analyse un pedagogische con-
ceptie dominant, namelijk de 'normatieve onderwilsfunctie' zoals omschreven door Matthijssen.
(1972: 189) In deze pedagogische conceptie komt de nadruk te liggen op het instrumentalistische en
operationalistische leren, gedifferentieerd naar domeinen van maatschappelijke relevantie. Het den-
ken in vormen van modulair, probleemgestuurd projectonderwiIs en dergelilke is overheersend. Wij
treffen geen concepties aan waarbij het denken in leerinhouden, de pedagogische verhouding leraar-
leerling, is uitgewerkt. Het kwaliteitsdenken is de legitimeringsgrond voor deze effectiviteits-benade-

ring en heeft een sterk disciplinerende werking op onderwijsinhouden en daarmee expliciet op de pe-
dagogische waarden van het onderwils. Prestatiemetingen in het onderwiIs ziIn legitimeringsargu-
menten van diezelfde functionele rationaliseringstendens en versterken de eenzijdige pedagogische
orientatie.
'Prestatiemeting kan zowel voor de kwaliteitsbeheersing, maar ook voor verticale en horizontale com-
municatie binnen en tussen bestuurslagen en scholen onderling belangrilke functies vervullen.' (Pou-
wels & Jungbluth, 1991). Mintzberg (1979) stelt dat kwaliteitsbeheersingssystemen, 'performance con-
trol systems', in het algemeen tot doel hebben de overall-resultaten van organisaties te reguleren. Kri-
tische opmerkingen met betrekking tot het proces van rationalisering en bevordering van de effecti-
viteit worden sporadisch aangedragen. Zo hebben De Groot en Goudriaan (1991) een analyse uitge-
voerd naar de productiviteit van de overheid, met name naar de finale producenten binnen de quar-
taire sector, dat wil zeggen instellingen die rechtstreeks diensten aan burgers of bedrijven in de markt-
sector verlenen. Hierin laat onderzoek naar het hbo het volgende zien: productindicatoren ziIn rata
(verrekeningstabellen) docenten/studenten. Volgens de onderzoekers daalde de personeelsinzet per
student in het hbo tussen 1980-1989 met  8%. De kostendaling per student was in deze tijdperiode
15%. Ook werd aangetoond dat fusering niet automatisch heeft geleid tot een hogere productiviteit.
(ibid: 48). Onduidelijk in dit onderzoek is welke gegevens van de onderwijsfinanciering de onderzoe-
kers als uitgangspunt hebben genomen. Wil hebben zelf een case-studie uitgevoerd naar allocatie van
mens en middelen in een hogeschool en toe-gespitst op de studierichting werktuigbouwkunde van
deze hogeschool en beschreven in hoofdstuk 7. Het onderzoek laat een toename zien van de toeken-

ning van financiele middelen aan stafdiensten en overhead-activiteiten ten koste van financiering van
de operationele kern, de studierichtingen en uiteindelijk de docent voor de klas.

6 Positie, functie en rol van opvoeding en onderwijs

Positie en functie van onderwijs en opvoeding ziin nauw gerelateerd aan maatschappelijke waarde-
norientaties. De onderwilspraktijk maakt deel uit van een groter maatschappelijk kader, waarin orga-
nisaties als hogescholen, belangengroepen en de overheid posities innemen en preferenties ten aan-
zien van het onderwijs uitspreken. Inrichting en organisatie van het opvoeden en onderwijzen zijn
onderhevig aan structurering en vormgeving die zijn gegeven vanuit deze contingenties en aggrega-
ten.  Van de vooraanstaande klassieke sociologen heeft Emile Durkheim (1858-1917) een aanzienlijk
deel van ziIn werk aan opvoeding en onderwijs gewild. In een van zi In voornaamste werken op dit ge-
bied «Zedelijke opvoeding» (in Matthijssen, 1972) is de titel van een der eerste hoofdstukken: 'Het be-
ginsel van de zedelilkheid, een gedisciplineerde mentaliteit'. Dit was de visie van Durkheim op de
maatschappij als morele orde. De fundamentele functie van opvoeding en onderwijs was voor Durk-
heim dan ook de overdracht van de moraal, maar dit kon alleen plaatsvinden wanneer kinderen het
soort discipline werd bilgebracht dat hen tot de vereiste moraliteit zou brengen, zonder dat daar ex-
terne sancties voor nodig zouden zijn. Hij ziet de maatschappil als een morele orde en de opvoeding
als de internalisering van een zedelijke discipline die van generatie op generatie wordt doorgegeven.
(Berger & Berger, 1972: 156)
Robert Merton (1957: 19) spreekt over manifeste en latente functies van onderwijs en opvoeding.
Functie wordt in dit verband opgevat als elk sociaal proces dat de maatschappij bijeenhoudt. Mani-
feste functies zijn die welke opzettelijk en bedoeld ziln, latente functies die welke onbewust en onbe-
doeld zijn. De manifeste functies van het onderwijs kan men gemakkelilk opnoemen. Naar het inzicht
van sommigen gaat het bij onderwijs om de overdracht van kennis zonder meer. Anderen menen dat
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het bedoeld is om kennis over te dragen die van nut is voor het leven. In beide gevallen worden de
functies van het onderwijs gezien in relatie tot individuen als zodanig en tot hun individuele loop-
baan in het leven. Bovendien veronderstelt men dat het onderwijs waarden overdraagt, dat het on-
derwijs het karakter vormt en bepaalde sociaal wenselijke mensentypen tot ontwikkeling brengt. Wan-
neer we naar de manifeste functies van het onderwijs kijken, worden de beheersingsaspecten van deze
institutie duidelijk. Menselijke kennis is in principe onbegrensd, maar toch is het bepaalde kennis die
door het onderwilssysteem wordt overgedragen, hetgeen betekent dat aan andere soorten kennis voor-
bij wordt gegaan. Ook de waarden en persoonlijkheidstrekken die het onderwijssysteem bevordert,
zijn die welke in de maatschappij als legitiem worden bevestigd. Tegelijkertijd zullen in het systeem
de niet gevestigde (niet legitieme) waarden worden veroordeeld, veronachtzaamd of gefilterd. De ma-
nifeste functies van het onderwijs kunnen in deze functies van het onderwiIs warden opgevat als
«plaatsing» met een dubbele betekenis. De manifeste functie zorgt ervoor dat het kind «juist wordt ge-
plaatst», dit wil zeggen dat ziln status geevalueerd wordt volgens gevestigde criteria, en dat hil een car-
riereprogramma aangeboden krijgt dat aansluit bij die evaluatie. De latente functie leert het kind te le-
ren wat zijn plaats is, dit wil zeggen hem/haar de criteria van de evaluatie als rechtvaardig te aanvaar-
den waarmee de carriJre die logisch uit de evaluatie voortvloeit gelegitimeerd wordt. Door het aan-
brengen van deze moraal bij het kind en de acceptatie daarvan draagt het onderwijssysteem bij tot de
sociale stratificatie. Dit proces van normatieve orientatie leidt tot normatieve integratie in het systeem.
Matthilsssen (1972: 187) onderscheidt een viertal functies die bepalend zijn voor de inrichting van het
onderwijssysteem in ons land: beroepsvoorbereiding, algemene vorming, normatieve orientatie en
ontwikkeling van de expressiviteit.

Beroepsvoorbereiding: Dit is het voorbereiden van jonge mensen op de beroepstaken van morgen. In het
huidige onderwilssysteem zijn dit vooral de scholen voor beroeps-onderwijs: 1bo, mbo, hbo en de uni-
versiteiten. De functie is afgeleid van de vraag uit de arbeidsmarkt en beroepenmarkt. Voldoende in-
stroom van jonge mensen naar dit type onderwils en de maatschappelijke waardentoekenning aan de
status van de respectievelijke beroepsgroepen stimuleren dit proces. Volgens Anderson (1970) zal het
onderwijs de beroepsvoorbereidende functie beter vervullen naarmate meer aspecten van de toekom-
stige beroepsrol in het leerproces aandacht krijgen. Een belangrijke indicatie voor de functies die het
beroepsonderwijs momenteel nastreeft, vindt men onder andere in studiegidsen, in wervingscampag-
nes, in eindtermen, in leerplanopbouw, in curricula-inhouden en in (eind)examenopgaven.

Algemene vorming. Algemene vorming wordt in het huidige onderwijs in hoofdzaak opgevat als de ont-
wikkeling van voornamelilk cognitieve kwaliteiten. Een onderzoek naar de leerplanstructuur van de
diverse schooltypen van algemeen vormend onderwils laat zien dat de ontwikkeling van de cognitie-
ve kwaliteiten in hoofdzaak betrokken is op de kennissystemen die voor de wetenschappelijk techni-
sche ontwikkeling van de maatschappij als de belangrilkste condities worden beschouwd. (Matthijs-
sen, 1972) De overheidsactie'kies exact' voor middelbare scholieren bevestigt eveneens deze trend. Al-
gemene vorming kan dan ook worden gezien als vorming afgestemd op de vereisten van het erop vol-
gend onderwijstraject. In het huidige onderwijssysteem ziIn vooral het basis- en het voortgezet on-
derwijs «leveranciers»van dit type vorming.

Normatieve on'2ntatie: Deze betreft de ontwikkeling van waarden, normen en attitudes die de mensen
in staat stellen tot normering van het eigen rolgedrag en tot prioriteitenkeuzen in probleemsituaties.
Hieronder worden twee typen van onderwijsactiviteiten begrepen. Enerzijds het leerproces dat beoogt
verbanden te leggen tussen de diverse onderdelen of vakken, de zogenaamde integratieve benadering.
Hierbij is men voornamelijk gericht op de verklaring van de samenhang en het begrijpen van de re-
spectievelijke deelfuncties. Dit noemen wij het cognitieve aspect. Anderzijds het aangeven van nor-
men die de leerlingen tot richtsnoer kunnen dienen bil de toepassing van kennis en vaardigheden in
het sociale rolgedrag, het zogenaamde evaluatieve aspect. Dit onderricht de leerling in de vereiste at-
titude en houding voor dit bepaalde beroep. Dit laatste vatten wij op als socialisatieproces, als proces
van normatieve orientatie dat leidt tot normatieve integratie en enculturatie.
De normering van het eigen rolgedrag in de maatschappij is een functie die in onze Nederlandse tra-
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ditie vooral aan de godsdienst wordt toegeschreven. Deze functie is in het onderwijs geinstitutionali-
seerd in de levensbeschouwelijke grondslag van het gehele onderwiIs, maar is tegenwoordig niet aan-
toonbaar onderdeel in leerplannen en curricula. In de functionalistische onderwilsoptiek ziln boven-
dien waardencomponenten aanwezig die leiden tot hierarchie van vakinhouden (domeinen), welke
hun iegitimering vinden in de vereisten die de samenleving vraagt. Aangezien deze vakken in het leer-

proces functioneren als aspecten van de cognitieve ontwikkeling is, de normatieve orientatie, die in
de leerplanstructuur zelf besloten ligt, te kwalificeren als voorwaardescheppend voor de secundaire so-
cialisatie van de leerling. In het huidige onderwilssysteem kan volgens Matthilssen normatieve orien-
tatie aan alle onderwilstypen worden toegeschreven.

Ontwikkeling van de expressiviteit·. Deze moet worden onderscheiden in manuele expressie en de uit-
drukking van emoties in de persoonlijke sfeer. De betekenis van deze functie neemt sterk af in de loop
van het onderwijsproces. In peuterspeelzalen en de onderbouw komen deze vakken nog wel voor,
maar verdwijnen daarna geleidelilk. Opmerkelilk is echter dat in 1986 manuele expressievakken als te-
kenen en handvaardigheid zijn opgenomen in het eindexamenpakket van het voortgezet onderwijs.
Voor deze vakken geldt tot op zekere hoogte hetzelfde als voor de normatieve orientatie. In de curri-
cula van het vervolgonderwijs, hbo en wo, nemen ze geen of slechts een zeer ondergeschikte plaats in.
De toepassingen gaan sterk in de richting van techniektoepassingen en materialenkennis in plaats van
creatief ontwerpen of persoonlijke ontplooiing. De redenen voor deze marginalisering zouden kunnen
liggen in de achteruitgang van de maatschappelijke status van deze vakken en in de veranderde be-
hoefte van het huidige beroepenveld. Dit zou kunnen betekenen dat ze hun legitimiteit verliezen.

In deze opsomming van functies van het onderwijs en de positie van de respectievelilke opleidings-
doelen van de verschillende opleidingen valt op dat ze een bepaalde of eenzildige vorming nastreven,
die wil omschrilven als eenzijdige of particle vorming van de leerling. Dit heeft ingrijpende conse-
quenties voor de identiteitsontwikkeling van de leerling. De structuur van het klassikale onderwiis met
ziIn jaarlilkse bevorderingen, de daarbij gehanteerde maatstaven van cognitieve prestaties, de beoor-
delingsprocedures en het daarbil ingebouwde competitie-element (het cilfersysteem), en de prestige-
hierarchie in de vakkenstructuur ziIn evenzovele stimuli voor een identiteitsontwikkeling met een
overaccentuering van prestatiemotivatie en geldingsdrang. 'Een wellicht onvermildelijke consequen-
tie is onderdrukking van de persoonlilke gevoelens en een verschraling van de inter-personele relaties.'
(Matthijssen, 1972: 193) In de ontstaansperiode van het onderwils hebben de dominante machts-
groepen de structuren en functies van het onderwils overwegend vorm gegeven aan hun aan belan-
gen gebonden percepties van de maatschappelilke behoeften (extern-cultureel). Als deze dominante
ideeen eenmaal ziin uitgekristalliseerd zowel in de maatschappilstructuren als in de onderwilsstructu-
ren, dan worden deze structuren zelf machtsbronnen. Sociale structuren genereren denkwilzen. Naar-
mate de onderwijsstructuren hechter ziln geinstitutionaliseerd, wordt ook de legitimering van deze

structuren hechter gefundeerd in een pedagogische doctrine (intern cultureel). Gaandeweg komt zo
het zwaartepunt vati de macht te liggen in het onderwilssysteem zelf. Vanuit de sociale structuur geur-
geerde en door nieuwe machtsgroepen vertolkte functie- en structuurwijzigingen worden geinterpre-
teerd in termen van in de onderwilsstructuur verankerde en via de pedagogische doctrine gelegiti-
meerde functies, en aldus «gefilterd» opgenomen. Het onderwijssysteem past zich wel aan, maar zo-
veel mogelijk met behoud van zijn traditionele functies. Dit is wat Bourdieu bedoelde met 'la fonction
d'auto-perpetuation' van het onderwijs en Dasberg (1975) met 'loopgraven van de subcultuur'.
Wat betekent dit nu voor de werktuigbouwkundige ingenieursscholen?

sociale rollen in opvoeding en onderwijs
Door toenemende druk vanuit het industrieel-economisch complex en de daarniee samenhangende
modernisering van de samenleving verandert de rol van het gezin als centraal (enculturerend) opvoe-
dingsinstituut. De voornaamste verandering in onze westerse samenleving is dat het gezin in toene-
mende mate geindividualiseerd wordt en steeds nadrukkelilker alleen nog de koesterende functie ver-
vult. (Lasch, 1980) De cultuur van het narcisme spreekt in opvoedkundige termen van 'de nieuwe toe-
geeflilkheid' in de opvoeding van de ouders. Met de industriele ontwikkelingen en de daarmee gepaard
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gaande eisen aan leden van de samenleving veranderde de omvang van de gezinnen sterk en daarmee
ook de interne organisatie en arbeidsverdeling van het gezin. De rollen van de traditionele opvoeders
in het gezin (ouders, oudere kinderen en voogden) werden verlegd naar het onderwijs. Door de op-
komst van de pedagogie als wetenschap kwamen de autoriteitsverhoudingen binnen het traditionele

gezin en binnen de onderwijspraktijken in beweging. (Dasberg, 1975) De groeiende intimiteit tussen
ouders en kinderen had ook tot gevolg dat er meer kon misgaan in de opvoeding: kleine veranderin-

gen in het betonen van liefde kregen de betekenis van opvoedingsmiddel. Ouders voelden zich in toe-
nemende mate onzeker of hun manier van opvoeden wel de juiste was. Dit gevoel werd nog versterkt
door de nadruk die pedagogen en psychologen gingen leggen op het belang van een liefdevolle en
zorgzame opvoeding, vooral aan jonge kinderen. Hieruit zou de opkomst van de pedagogiek als pro-
fessioneel deskundigheidsmodel kunnen worden verklaard. (Kruithof, Noordman, De Rooy, 1982: 27)
Het onderwijs nam de functie van het gezin en daarmee de rol van de opvoeding in belangrilke mate
over. Hoewel niet ontkend kan worden dat de ontwikkelingen in het onderwils in belangrijke mate
werden en worden bepaald door economische doelstellingen en mogelijkheden, is de relatie tussen het

onderwijs en het gezin ingewikkelder en ondoorzichtiger dan in bovengenoemde redenering is vast-
gelegd. In zekere zin vervult het onderwijs een dubbelrol, namelilk de rol van het opvoeden en de rol
van het opleiden. In dit licht bezien wordt het interessant te kijken naar de rollenstructuur van de
school en de identiteitsontwikkeling van scholen. In zijn analyse van het huidige onderwilssysteem
onderscheidt Matthijssen twee ideaaltypische rolconcepten namelijk:

Hetpositionele rolconcept: met als basisprincipe dat de interactie- en communicatiestructuur positioneel
bepaald is, dit wil zeggen dat het rolgedrag direct afleidbaar is uit de formele posities die de rolpartners
ten opzichte van elkaar innemen. De rollenstructuur van het positionele type is rigide.

Het personele Tolconcept: met als basisprincipe dat het rolgedrag veel meer wordt bepaald door de affec-
tieve, cognitieve en sociale kenmerken en behoeften van interacterende personen, dan door hun for-
mele positie. De rollenstructuur van het personele type is flexibel.

Matthilssen (1972: 197) komt in ziln analyse van het onderwijssysteem tot de conclusie dat het posi-
tionele rolconcept domineert in het onderwijs. Het manifesteert zich volgens hem in de eerste plaats
in de macro-structuur van het onderwijssysteem in de volgende karakteristieken. Opdeling of seg-
mentatie van het onderwijs in schooltypen, zowel verticaal als horizontaal; Indeling in jaarklassen-
systemen van basis- en voortgezet onderwijs. Deze structuur is dwingend naar leertempo en doorstro-

ming. Bovendien moet worden gewezen op de rollenstructuur van de interactie en communicatie-
patronen tussen leraar en leerling in de sociaal-culturele handelingspraktijk. De leraar moet namelijk

met zijn klas binnen de gegeven structuur functioneren, ingeperkt door de eisen van het leerplan en
van de schoolorganisatie. In de relatie tussen docent en student ziet het rolconcept er als volgt uit:

-  Het gezag is gebaseerd op de macht van de leerkracht, die hil ontleent aan zijn/haar formele posi-
tie;

•  Het rolgedrag van de leerkrachten getuigt van een gefixeerde taakverdeling;
•  Het rolgedrag van de leerling is daaraan complementair en hij vertoont daardoor een receptief leer-

gedrag;
• De disciplinaire stijl legt het accent sterker op gedragscontrole door de leraar dan op zelfcontrole

door de student;
•  De affectieve communicatie is gering, aangezien de communicatie tussen docenten en leerlingen is

geformaliseerd en de onderwijsuitvoering is geextensiveerd;
•  De verbale communicatie is sterk gestructureerd en gecodeerd.

Op grond hiervan kan men stellen dat de bij het onderwijs neergelegde rol van opvoeder sterker neigt
naar disciplinering dan naar identiteitsontwikkeling van de leerlingen. Dit kan in perspectivistisch op-
zicht betekenen dat onderwijs en opvoeding, gegeven de dubbelrol (opvoeden en opleiden voor de
toekomstige beroeps-uitoefening), de neiging vertonen tot invulling van slechts 66n van deze twee
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functies. Dit komt in termen van rationaliteit neer op een toenemende neiging naar effectiviteit en
operationalisme. De kwaliteitsdiscussie binnen het onderwils zou kunnen fungeren als legitimerings-
argument, hetgeen aansluit bij maatschappeliike tendensen van doelmatigheid, effectiviteit, nuttig-
heid, haalbaarheid, betaalbaarheid en verantwoording. Dit proces van (functionele) rationalisering
van het onderwils plaatst opvoeden en onderwilzen in de functie van de reproductie, zoals eerder door
Durkheim aangegeven. De rollenstructuur binnen de sociaal-culturele en technologische handelings-
praktilk van studierichtingen werktuigbouwkunde kan worden geanalyseerd door te onderzoeken
welk rolconcept in deze handelingspraktilk manifest is. Het stelt ons in staat dominanties in bepaalde
rolconcepten te ontdekken en te begrilpen.

het werktuigbouwkundig onderwijzen
De student die werktuigbouwkunde studeert, leert voor ingenieur. Volgens de theorie van Berger en
Luckmann is het onderwijsleerproces tot ingenieur op te vatten als een 'formal process of secondary
socialization' of acculturatie, een formeel leerproces ter onderscheiding van het proces van primaire
socialisatie of enculturatie, waarin 'the individual's first world is constructed'. 'Secondary socialization
is the internalization of institutional or institution-based 'sub-worlds'(...) The 'sub-worlds' internali-
zed are generally partial realities in contrast to the 'base-world' acquired in primary socialization. Yet,
they too are more or less cohesive realities, characterized by normative and affective as well as cogni-
tive components.' (Berger & Luckmann, 1991: 158) Rolspecifieke kennis en gedrag worden in norma-
tieve, affectieve en cognitieve zin aangeleerd. Het is het zich eigen maken van kennis en, concepties
die betrekking hebben op de manier waarop wij iets zien, kortom worden ingeleid in voorstellingen,
opvattingen, waarden, normen en het wilgevoel van 'de werktuigbouwkundige wereld'. Om de tech-
nische rationaliteit van het werktuigbouwkundig onderwijzen te illustreren geven wil hier een korte
opsomming van kennissoorten en wijzen van leren. In Technologische Factor is het weten en kunnen
van de techniek herleid tot vier technische kennissoorten, zie hoofdstuk 4.2. Het technisch onderwii-
zen en leren plaatsen wij nu in een breder kader van leren, onderwijzen en opvoeden. Onderwijson-
derzoekster Ali maakt binnen het kader van onderwils en formele instructie een algemener, maar ook
inzichtelijker en filner onderscheld in soorten van kennis. Zij onderscheidt declaratieve en procedu-
rele kennis, situationele en strategische kennis, domeinspecifieke en domeinoverstilgende kennis. Zil
wilst ook op het belang van de situatie waarin kennis wordt opgedaan en waarbij zi i onderscheidt
maakt tussen formele of schoolse kennis en informele of buitenschoolse kennis. (Ali, 1990: 24 e.v.)
Dectaratieve ketinis: bestaat in het 'weten wat', het weten van feiten en principes uit een specifiek do-
mein, bijvoorbeeld werktuigbouwkunde.
Proceditrele ke,Inis: het domeinspecifiek 'weten hoe', algoritmen, het kunnen maken van sommen, me-
ten enzovoort. Abstracter zijn situationele kennis en strategische kennis.
Situationele kentlis: refereert aan kennis van domeinspecifieke probleemsituaties. Bil het oplossen van
problemen speelt deze kennis een rol in het selectief waarnemen van de relevante kenmerken.
S tn i te,F i J, - / 1 e k e, i, i i .i : heeft betrekking op kennis die van toepassing is op het gehele proces van oplossen
van problemen en verschilt gradueel van procedurele kennis als heuristiek van algoritme.
Domeinspecifieke kennis: kennis van leerstof of vakgebied. Heuristieken hebben domeinoverstilgende
kenmerken, zij ziln minder domeinspecifiek.
Formele kennis kennis die binnen een schoolse situatie heerst en waarbil in de interactie tussen do-
centen en studenten bepaalde zaken doelbewust worden overgedragen en «overgebracht». Deze moe-
ten in overeenstemming zijn met de stand van wetenschappelijke kennis die voor dit type school gelt.
Deze objectieve wetenschappelijke kennis wordt volgens Glas en Daalderop gekenmerkt door: een
aanzienliIke mate van impliciet begrip van het domein in kwestie, selectieve waarneming binnen het
begrippenkader, verwachtingspatronen en normatieve zienswijzen van de onderzoeks-gemeenschap,
en theoretische begrippen die hun betekenis niet ontlenen aan directe waarneming, maar indirect aan
theoretische netwerken. (Glas & Daalderop, 1990: 176)
Informele kemlis. wordt opgedaan in alledaagse situaties en verwilst naar directe subjectieve ervaringen,
intuk'ties, zelfgeconstrueerde en naTeve theorieen, pogingen betekenis te verlenen aan alledaagse erva-
ringen.



Culturele Factor                                                                                                                      55

De techniekfilosoof Kwee onderkent in de subjectieve ervaring een cognitief, pathetisch, conatief en
transformatief aspect. Hi j spreekt zelfs van een eeuwenlange verwaarlozing van deze ervaring in het
Westen. Het cognitieve aspect wil zeggen dat door ervaring kennis tot stand komt. Ervaringskennis
staat tegenover enerzijds rationele kennis, die door rationeel denken en redeneren wordt verkregen en
anderzilds informatieve kennis, die van anderen wordt verkregen, en op gezag wordt aanvaard. Het
opdoen van ervaring heeft ook een pathetisch aspect, iets wat de onderzoekende mens ondergaat, on-
dervindt, waar hij door wordt aangedaan. De ervaring wordt niet alleen verstandelilk, maar ook emo-
tioneel verwerkt. De ervaring is ook verbonden met het conatieve aspect, het willen. Hij kan door de
subject/objectrelatie gemotiveerd worden. Hij ondergaat niet alleen, maar hij kan ook reageren, aan-
vaarden, verwerpen. Ten slotte is er het transformatieve aspect van de ervaring. De ervaring bewerkt
een verandering in de mens, hi j wordt wijzer, rijker, ervarener. Ervaring is hier in het Westen vrijwel
alleen beperkt tot het cognitieve aspect, hetgeen leidt tot een eenzijdige en overmatige ontwikkeling
van het verstandeliIke, op objecten gerichte denken. (Kwee, 1974: 159) In 'The silent language' be-

schrijft de antropoloog Hall drie soorten leren: technical learning, formal learning en informal lear-
ning. Technical learning is te vergelilken met eenrichtingverkeer tussen docent en student. Bourdieu
spreekt over 'een impliciete pedagogie' gericht op de zelfreproductie van het educatieve systeem. 'All
pedagogic action is, objectively, symbolic violence insofar as it is the imposition af a cultural arbitra-
ry by an arbitrary power.' (Bourdieu & Passeron, 1990: 5) De pedagogische autoriteit, bijvoorbeeld de
docent, verbergt deze tweevoudige arbitrairiteit uit zelfbehoud, dat wil zeggen om zijn machtspositie
te legitimeren. 'A pedagogic action which aimed to unveil, in the very exercise, its objective reality of
violence and thereby to destroy the basis of the agent's pedagogic authority, would be self-destructi-
ve.' (ibid: 12) De formal learning-activiteiten zijn voorschrijvend, corrigerend en vermanend. 'The
adult mentor molds the young according to patterns he himself has never questioned.' De details van
formeel leren zijn binair, van een luist/onjuist of goed/fout karakter. Andere interpretaties ziln niet ac-
ceptabel. 'Hundreds of little details add up until they amount to a formal system which nobody
questions.' (Hall, 1980: 68) Informal learning verschilt essentieel van deze twee typen van leren. Le-
ren is hier imiteren van modellen. Hele clusters van samenhangende activiteiten worden tegelijkertijd
geleerd, in vele gevallen zonder enige kennis zelfs. Het leren gebeurt veelal op grond van stelregels en
patroongegevens die leerlingen moeten beheersen.
Illich en ziin volgelingen wijzen op het terloopse karakter van het grootste gedeelte van het leerpro-

ces en zijn van mening dat zelfs doelbewust leren meestal niet het resultaat is van geprogrammeerd
onderwijs. (Illich, 1972: 29) Hij maakt onderscheid tussen vaardigheden en vorming en beweert dat
de school beide taken slecht vervult, gedeeltelijk omdat zij geen onderscheid maakt tussen beide. Als
latente functies van het moderne schoolwezen noemt hij toezicht, controle, selectie, indoctrinatie en
ontwikkeling (ibid: 47). Bosker en anderen zien een tweedeling in groeperingen die alleen het belang
van cognitieve ontwikkeling vooropstellen en zij die de ontwikkeling van het non-cognitieve domein
een belangrijke plaats toekennen en vormende leerdoelen meer centraal stellen. (Bosker, Guldemond,
Hofman, Hofman, 1989: 15) Leervormen die betrokken zijn op de dynamiek van leersituaties ziln
maintenance learning, innovative learning en learning by shock. 'Maintenance learning is the acqui-
sition of fixed outlooks, methods and rules for dealing with known and recurring situations.' (Van der
Pot, 1985: 113) In tijden van verandering, turbulentie of discontinuYteit is een ander type van leren es-
sentieler, namelijk 'innovative learning'. Het is een type van leren dat veranderingen of vernieuwin-
gen teweeg kan brengen, kan herstructureren en in staat stelt problemen te herformuleren. In learning
by shock laat men het op crisissen aankomen om - pijnlijk en effectief- de normale gang van mainte-
nance learning te onderbreken. Deze conventionele en primitieve manier om innovatief leren te sti-
muleren is gebaseerd op schokkende gebeurtenissen, noodsituaties, catastrofes of crisissen als'ultima-
te teacher'. De kans op ongelukken daarbij is niet denkbeeldig. (Van der Pot,  1985: 1133) Verwant aan
maintenance learning is het begrip 'single loop learning', ter onderscheiding van 'double loop lear-
ning'. 'Single loop learning rests in an ability to detect and correct errors in relation to a given set of
operating norms.' (Morgan, 1990: 88) In termen van meet- en regeltechniek is dit het proces van te-
rugkoppeling in een technische, eerste-orde regelkring. Double loop learning kent een tweede leerlus,
waarin de uitgangspunten van het leren worden bevraagd. Morgan noemt een aantal blokkades tegen
double loop learning: fragmentatie van het denken, het systeem van het afstraffen van fouten en het
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belonen van wat luist is, het verschil in 'epoused theory' en 'theory in use', dat wil zeggen het verschil
tussen wat men zegt te doen en wat men werkelilk doet. (ibid: 90) Zowel Bourdieu als Passeron maken
kenbaar dat bij 'double loop learning' de legitimiteit van de macht in het geding kan komen.

7 Studierichting werktuigbouwkunde als sociaal systeem

Door de studierichtingen werktuigbouwkunde ook als sociaal systeem op te vatten wordt het mogelijk
zicht te krijgen op het organiseren en institutionaliseren van de ingenieursscholen. Het geheel van or-
ganisaties dat zich op de een of ander wijze bezig houdt met onderwijs, vormt een sociaal systeem. Dit
systeem kan worden onderscheiden van andere maatschappelilke subsystemen, zoals het politieke,
het economische en sociaal-culturele systeem. Tussen deze deelsystemen van de maatschappii ziin al-
lerlei mogelijke relaties waarneembaar (patronen). Een dynamische beschouwing van het onderwijs
richt zich op de veranderingen die zich in de uiteenlopende segmenten van de samenleving voordoen
en die op de een of andere wijze het onderwijs betnvioeden. Bovendien vinden in het onderwijssys-
teem zelf processen plaats die het een dynamisch karakter geven. Kortom: wat we onder het onderwils
verstaan kunnen we opvatten als een complex en omvangrijk gedragssysteem dat blootgesteld is aan
invloeden vanuit zijn omgeving waarop het zelf ook weer invloed uitoefent. Het onderwijs houdt zich
bezig met dat deel van het socialisatieproces dat geformaliseerd is in tal van organisaties: scholen, ad-
vies- en begeleidingsinstellingen en ministeriele diensten. Wentink, De Moor en Van der Net (1977)
brengen met hun uitgebreide macro-sociologische studie naar de relaties tussen het onderwijssysteem
en een van de belangrijkste sociale instituties, de economie, het volgende naar voren:

•  De functionalistische benadering benadrukt de socialisatiefunctie van het onderwijs, waardoor het
stratificatie systeem van de samenleving in stand wordt gehouden. (Durkheim in: Matthijssen,
1972: 203) Deze laatste stelt bovendien dat de belangrijkste functie van het onderwijs 'algemene
vorming' is (zelfs van het beroepsonderwils) en dat die «algemene vorming» wordt opgevat als de
ontwikkeling van cognitieve kwaliteiten met betrekking tot kennissystemen die voor de weten-
schappelijk-technische ontwikkeling van de maatschappij als de belangrijkste worden beschouwd.
Eerder noemden wil dit particle vorming.

•  Het onderwijs is nauw betrokken bij de voorbereiding van individuen op beroepsposities en neemt
derhalve een belangrijke plaats in bil de indeling in de sociale stratificatie.

•  Een van de kenmerken van de hooggeindustrialiseerde samenleving betreft de functie van het on-
derwijssysteem voor de selectie en allocatie van beroepsposities. Toetreding tot deze posities is in
toenemende mate afhankelilk van de verwerving van vaardigheden en kundigheden, waarbil het
formele onderwils een rol speelt. Sociale mobiliteit is verandering van positie in een sociale struc-
tuur. Dit kan in horizontale richting zonder dat de rang wijzigt, en in verticale richting waarbij de
rang weI wlizigt

De opvattingen over de omvang en de bijdrage van het formele onderwijssysteem aan sociale mobili-
teit in het algemeen en aan sociale stijging van grote groepen mensen in het bijzonder lopen uiteen.
Met betrekking tot het mobiliteitsverschijnsel heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (1974) getracht
de vraag te beantwoorden in hoeverre uitbreiding van het onderwijs heeft bijgedragen tot spreiding
van maatschappelijke kansen. Dit is onderzocht door verschillen in onderwijsniveau en prestatie-
niveau per generatie te bestuderen. Indien kinderen in het algemeen hogere opleidingen genieten dan
hun ouders, kan dit een aanduiding ziin dat zij meer maatschappelilke kansen hebben en dat hun stij-
gingsmogelijkheden zijn toegenomen. Het SCP constateert slechts een geringe stijging in opleidings-
niveau tussen twee generaties. Hiermee is nog niet bewezen dat deze stilging gepaard gaat met op-
waartse sociale mobiliteit en dat het gestegen opleidingsniveau daarvoor verantwoordelijk is. Een fac-
tor die van belang is voor de betekenis van het onderwijs inzake sociale mobiliteit, is de waarde van
het selectiesysteem binnen het onderwijs. Onderwilssystemen kunnen op grond van verschillen in se-
lectiemechanismen worden onderscheiden. leder sociaal systeem is, zoals wil eerder aangaven, te ver-
delen in twee subsystemen, namelijk structuur en cultuur. Het gaat hierbij om twee aspecten van een-
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zelfde systeem. Er is immers geen sociale structuur (netwerk van betrekkingen en verhoudingen) be-
staanbaar zonder bijpassende cultuur (samenstel van waarden, normen, doeleinden en verwachtin-
gen), en vice versa. (Van Doorn & Lammers, 1972: 198) Bij een sociaal systeem is sprake van institu-
tionalisering, een proces van verduurzaming van structurele elementen als gevolg van een wisselwer-
king met culturele elementen. Er ontstaat een verduurzaamd systeem als resultaat van de betrokken-
heid van cultuur en structuur, thans echter als sociale structuur en cultureel systeem. In feite is het re-
ceptenpaar cultuur en structuur in dynamisch evenwicht. Verder zijn sociale systemen betrokken op
de «buitenwereld» en staan in relatie tot andere systemen. Van Doorn en Lammers stellen voor om bil
studies van het sociale systeem een analytisch onderscheid te maken tussen de culturele en structure-
le component binnen het sociale systeem, dat wil zeggen de zogenaamde mate van interne integratie,
en tussen het sociale systeem en «de omgeving», dat wil zeggen de mate van externe integratie, of be-
ter gezegd de mate van autonomie. Een belangrijke vraag die naar aanleiding van de mate van inte-
gratie van het sociale systeem naar voren komt, is die naar het zwaartepunt binnen dit systeem -be-
paalt het structurele het culturele systeem of omgekeerd? Dit verschil in graad van integratie van struc-
tureel en cultureel systeem heeft in de sociologie de neerslag gevonden in enkele polaire begrippen als
formele en informele organisaties. Geen enkel sociaal systeem is volledig autonoom. De mate van au-
tonomie kan echter sterk uiteenlopen. De mate van gerelateerdheid van sociale systemen onderling
kan het beste worden uitgewerkt in termen van sociale afstand, integratie en rang. Indien er tussen

systemen nauwe relaties bestaan, dan is het voor de leden relatief moeilijker om hun eigen gang te
gaan dan voor leden van groeperingen met minder veelvuldig contact. Een grotere sociale integratie
gaat zeer vaak gepaard met een kortere sociale afstand. De sociale afstand -en daarmee dus de autono-
mie- is geringer naarmate de samenwerking hechter wordt. Dit proces van integratie van sociale sys-
temen, waardoor hun autonomie verloren gaat of sterk wordt ingeperkt, is in onze moderne samenle-
ving een vrij algemeen proces. Minder voor de hand liggend, maar evenzeer een feit is de autonomie-
beperkende invioed van negatieve sociale integratie tussen systemen. Zeker op het vlak van de per-
soonlijke verhoudingen waarbil de handelingsvrilheid wordt teruggebracht tot smalle marges. Elke

wijziging in het collectief sociaal gedrag heeft onmiddellilk repercussies voor de tegenpartij. Emotio-
naliteit, stereotyperingen, referentie-groepsgedrag en spiegelidentificatie bepalen langdurig de ver-
houdingen binnen het sociale systeem. Wat betreft de sociale rangverschillen binnen een sociaal sys-
teem is er een onmiddellijke relatie met de mate van autonomie. In de democratische politieke syste-
men blijkt een veel grotere hierarchie-gevoeligheid te bestaan dan in autocratische systemen, met an-
dere woorden: het hangt mede van de waarden en normen van het sociaal systeem af, of en in hoe-
verre de grotere sociale rangverschillen tot grotere, dan weI kleinere sociale afstand aanleiding geven.
Nog anders gezegd: de autonomie van sociale systemen dient te worden gezien zowel in verband met
structurele als met culturele factoren. in dit verband is de studie van Hofstede (1980) naar machtsaf-
standen binnen nationale culturen zeer verhelderend. Sommige auteurs trekken een scherpe lijn tus-
sen «binnen» en «buiten» het systeem en doen alsof het systeem dat ze bestuderen een geisoleerd ge-
heel is. Maar het is duidelijk dat de grenzen tussen de systemen beweeglijk zijn en dat er een onop-
houdelijke interpenetratie is tussen «binnen» en «buiten». (Fortmann, 1971: 78) Vanuit dit perspec-
tief op sociale systemen kijken we naar de studierichtingen werktuigbouwkunde als sociaal systeem.
De docenten staan in deze benadering centraal als actor, omgeven door andere actoren, waardoor de
relatieve betekenis in dit omringend krachtenveld kan worden begrepen.

8  De docent werktuigbouwkunde als culturele actor

Interactie, cultuur en interdependentie ziIn drie centrale begrippen om de betrekkingen tussen men-
sen aan te geven in de sociaal-culturele-technologische werkelijkheid van, in dit geval, de studierich-
ting werktuigbouwkunde. Door interactie wordt cultuur gevormd, overgedragen en veranderd. Om-
gekeerd worden interacties tussen mensen medebepaald door wat ze in eerdere interacties geleerd heb-
ben, dus door hun cultuur. Door vroegere socialisatie hebben ze geleerd zich op anderen te orienteren,
en sterker nog, zich een eigen identiteit te verwerven door identificatie met die ander. Ze hebben een
taal geleerd waarmee ze een oneindige verscheidenheid aan informatie kunnen overdragen en ont-
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vangen. Interactie verloopt via taal, gedrag en symboliek. Onderdeel van de cultuur ziin ook de min
of meer geinternaliseerde gedragsregels die mensen in hun onderlinge interactie in de praktijk bren-
gen of waartegen ze zich juist afzetten. De wilze waarop mensen met elkaar omgaan hangt af van de
aard van hun interdependenties, die vervolgens zelf weer afhankelilk zijn van ruimere interdepen-
dentie-netwerken waarvan ze onderdeel zijn. Wilterdink en Van Heerikhuizen (1993: 33) onderschei-
den op macro-niveau vier typen van menselilke interdependentie: economische, politieke, cognitieve
en affectieve bindingen. Eerder hebben we gezien dat er dominanties gaan ontstaan vanuit de afzon-
derlijke bindingen of coalities van een of meer bindingen. (Zilderveld, 1988; Matthilssen, 1972; Van
Doorn & Lammers, 1972, Berger, 1974) De interdependentie of de context van de interactie wordt
hierdoor bepaald, en verkrijgt hierdoor een legitimiteitsgrond.
Cultuur en interdependentie ziin onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voorwaarde voor cultuuro-
verdracht van generatie op generatie is affectieve binding tussen kinderen en volwassenen, opvoeders
en verzorgers. Met name in de cognitieve en affectieve bindingen komen cultuur en interdependentie
samen. De kennis waardoor mensen op elkaar aangewezen zijn, maakt deel uit van de cultuur. Ge-
voelens die mensen voor elkaar koesteren en de manier waarop ze daaraan uitdrukking geven, ziln in
eerdere socialisatieprocessen gevormd. (Van Heerikhuizen, Wilterdink, 1993: 34) De docent werktuig-
bouwkunde beschouwen wij als culturele actor, in interdependentie met eerder aangegeven bindin-

gen, die binnen zijn handelingspraktijk (studierichtingen werktuigbouwkunde) op grond van condi-
tionering, socialisatie en tradities door middel van symbolen, rituelen en codes betekenis verleent aan
deze handelingspraktilk. De onderwijswerkelijkheid vatten wij op als een institutie, als regulerend li-
chaam, met een samenhangend geheel van sociale handelingen. (Berger, 1972: 92) Om de handeling-
spraktijk van de docent werktuigbouwkunde verder te kunnen nuanceren gebruiken we het raamwerk
van Zijderveld (1988: 24) waarin hij een vijftal handelingstypen onderscheidt die elk afzonderlijk of
in samenhang met elkaar invloed hebben op het proces van socialisatie en enculturatie van de aspi-
rant-ingenieurs. De handelingstypen ziIn:

1    Handelen als antropologische noodzaak. Handelen wordt hier gezien als onbewust en aangeleerd,
een soort tweede natuur die kan worden vergeleken met de senso-motorische werking van onze
organen. 'De tweede natuur bestaat uit gedragspatronen, instituties die tegemoetkomen aan de
ontbrekende instincten, daar als het ware substituten voor zijn.' (Gehlen in Zijderveld, 1988: 25)
Onbewust voert men handelingen uit die zijn aangeleerd en overgenomen in socialisatie- en en-
culturatieprocessen. De subjectieve, onwillekeurige handelingen en de objectieve, willekeurige
handelingen beinvloeden elkaar voortdurend en zijn waar te nemen in handelingswilzen, de or-
ganisatie van interacties, handelingsvormen en handelingspatronen.

2    Handelen als praxis. Om in leven te blijven moet de mens materiele producten produceren die de
primaire levensbehoeften voortbrengen. Arbeid die nodig is om te produceren wordt verdeeld en
zo ontstaat de arbeids(ver)deling. Uit deze arbeidsdeling ontstaan machtsverschillen en ver-
vreemding van de arbeid. Met betrekking tot het onderwijs betekent dit een nadruk op de econo-
mische binding, waaruit het functionalistische denken ontstaat. Het onderwijs vervult de rol van
de reproductie en definieert daarmee de rol en functie van docenten in het onderwijs.

3   Handelen als geconditioneerd gedrag. De Amerikaans psycholoog Watson (1878-1958) meende
dat het gedrag van alle levende organismen geregeld wordt door een star mechanisme van prikkel
en reactie: stimulus en respons. Pavlov ( 1849-1936) experimenteerde met dieren en ontdekte  een
onderscheid tussen aangeboren (ongeconditioneerde) en aangeleerde (geconditioneerde) reacties
en reflexen. Skinner heeft het begrip 'bekrachtiging toegevoegd aan deze theorie wat inhoudt dat
elk organisme inwerkt op zijn omgeving en daarop feedback ontvangt wat het gedrag van het or-
ganisme versterkt. Bekrachtiging van buiten noemt hij 'operante conditionering' en het resultaat
'operant gedrag'.

4     Handelen als ruil. Door Homan (1961) wordt sociaal gedrag en menselijke interactie gezien als ruil.
Simpel uitgedrukt: menselijke interacties zijn steeds gebaseerd op het fenomeen van geven en ne-
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men. In de ruilprocessen die ontstaan tracht Homan wetmatigheden te ontdekken. Beloningen en
de grootte daarvan maken een substantieel deel uit van het accepteren van de ruil. Er is sprake van
behoefte (vraag) en aanbod waardoor machtsverhoudingen ontstaan. Blau (in Zijderveld 1980)
noemt vier voorwaarden voor het ontstaan van macht uit de informele, sub-institutionele ruilre-
latie en voor het uitgroeien ervan tot een formele, institutionele structuur, namelilk wanneer
mensen geen of onvoldoende bronnen hebben om hun behoeften te bevredigen; wanneer er geen
bevredigende alternatieve bronnen te vinden ziin; wanneer de bevrediging van de behoefte
niet met dwang en geweld gerealiseerd kan worden; wanneer de behoeften zeer dringend ziin en
van mensen geen onthouding verwacht kan worden. Wanneer niet enkelingen, maar hele groe-
pen aan ruiltransacties deelnemen, in een hoge frequentie, wellicht zelfs gedurende verschillende
generaties, dan zullen structurele gedragspatronen ontstaan die instituties op zichzelf worden.
Deze instituties zorgen ervoor dat waarden en normen van de ene op de andere generatie worden
overgedragen en aldus voor een zekere mate van culturele cohesie zorg dragen. Dit zou kunnen
worden uitgelegd als «root metaphor» van cultuur.

5    Handelen als symbolische interactie. Hierbij worden de bewegingen van de ander ingeschat; men
verplaatst zich in de positie van de ander. Herbert Mead (in Zilderveld, 1987: 39) noemt dit'taking
the role of the other', het overnemen, het internaliseren van de rol of houding van de ander. Hij
ziet dit als de kern van elke symbolische interactie. 'Het zijn de symbolische interacties, met name
de taal, die als in een spiraalbeweging de evolutie van het bewustziin, zelfbewustzijn, intelligentie
en identiteit mogelijk hebben gemaakt.' (Zijderveld, 1988: 44) Mead verwijst ook naar het ver-
schiinsel 'imitatie', een welhaast onweerstaanbare drang om anderen na te doen, gedrag te kopi-
eren. In deze handelingsoptiek ziet hij twee grondstructuren voor het interacteren en het overI'le-
men van wederzijdse rollen: «the play» en «the game». Bil «the play» worden rollen en houdingen
overgenomen die onderling niet of nauwelijks zijn gecoordineerd. In «the game» worden daaren-
tegen sterk gecoordineerde rollen geinternaliseerd en is men aan nogal strikte spelregels gebonden.

Deze vijf handelingsoptieken vormen de achtergrond waartegen de docent, bewust of onbewust, han-
delt in de sociaal-culturele werkelilkheid van de studierichting werktuigbouwkunde. Wij trachten met
het empirisch onderzoek inzicht te krijgen in dominanties en trends die het handelen be'invloeden. In
hoofdstuk 5 zullen wil trachten de socialisatie en vorming van de docent-ingenieurs te reconstrueren.
De wijze waarop het onderwijzen en opvoeden gestalte krijgt in de verhouding docent-student binnen
de werktuigbouwkundige ingenieursscholen lichten wij nu verder toe.

de docent als opvoeder en onderwijzer
Hierbij kijken wij naar rol, identiteit en positie van docenten in de maatschappij. De sociale positie
van docenten is afgekid van andere in de maatschappij opererende beroepsgroepen. Het innemen van
een sociale positie kan op twee manieren gebeuren. Linton onderscheidt twee posities: een «ascribed
position»: hierbij valt de positie als het ware vanzelf aan mensen toe (bijvoorbeeld lid van een ko-
ninklijk huis); een «achieved position»: deze positie verwerft men na inspanningen. Het onderwijs
heeft in onze diploma-maatschappij een belangrijke taak bij het verdelen van te verwerven posities.
Door onderwijs te volgen verkrijgt men de kennis en vaardigheden die nodig zijn om bepaalde posi-
ties in de samenleving te verwerven. (in: Jaspers, 1992: 77) De sociale positie van de onderwijzer vat-
ten wij op als 'achieved position'. Het beroep van onderwijzer is nog niet zo oud. Onder invloed van
de industriele ontwikkeling ontstond de behoefte om de opvoeding te organiseren. Voor 1795 bestond
er geen specifieke opleiding voor onderwijzer. De meeste onderwijzers kregen hun opleiding nog op
een gewone school, waarbij ze vaak al vanaf hun veertiende jaar voor de klas stonden en door de
hoofdonderwijzer, buiten de reguliere schooltijd, voor examens werden opgeleid. In 1806 werd bij wet
een stelsel van onderwijsrangen ingevoerd (vier rangen van onderwilzers met opklimmende salaris-
schalen).  In 1842 richten onderwijsgezelschappen een landelijke beroepsorganisatie op:  het NOG  (Ne-
derlands Onderwijs Genootschap). De positie van de onderwijzers in de beroepenhierarchie is altijd al
bilzonder geweest. Enerzilds was het prestige van de onderwijzer niet gering. Hil was opgenomen in
het plaatselilk establishement. Anderzijds bood het onderwijzerschap een slechte materiele positie,
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vanwege het feit dat er weinig geld voor onderwijs werd uitgetrokken. Omdat het onderwijzersambt
zo weinig opbracht, was er van de rilkeren (ascribed positions) weinig belangstelling. Diegenen die het
beroep uitoefenden waren in overgrote meerderheid nieuwkomers in de intellectuele beroepen. Door
de geringe mogelijkheid tot sociale stijging (mobiliteit) was het onderwilzersambt bil uitstek geschikt
om hogerop te komen. (Rolling, 19823 In 1816 kwamen de eerste kweekscholen tot stand.
Beroepsorganisaties kregen op deze wilze maatschappelijke status en een positie in de sociale stratifi-
catie. Deze beroepsorganisaties werden gevormd naar bureaucratisch model, gebaseerd op de princi-
pes van de functionele rationaliteit. Naast de economische functie vervulde de beroepsorganisatie ook
een ideologische functie die erop gericht was om het beroep van onderwilzer een brede maatschappe-
liike erkenning te verschaffen. (Van der Arend, 1992)
Voor docenten en leraren in het technisch onderwijs is echter nooit een beroepsgroep totstandgeko-
men. Ter illustratie geven wil hier een overzicht van ongeveer een eeuw waarin wij laten zien welke
externe- en interne culturele ontwikkelingen deze situatie bepaalden en die de vorming van de be-
roepsgroep docenten hoger technisch onderwils deden stagneren. Van Gelder en Cop kregen in 1896
de opdracht om een rapport op te stelien over het technisch onderwijs 'aan die categorie van techni-
ci en aanstaande technici die staan tussen ingenieurs, technologen en academisch gevormden te ener-
Zijde en de werklieden ten andere zijde.' (Schippers, 1989) Het lerarenkorps van deze voorgestelde op-
leidingen zou moeten bestaan uit personeelsleden van de hbs, aangevuld met een aantal technici, dat
de praktijklessen zou moeten geven. In 1880 werd de eerste middelbare technische school gesticht in
Amsterdam, tevens kweekschool voor machinisten. Met de toenemende emancipatie van de mts-en
die in 1957 uitmondde in de opwaardering tot hts, kwamen de eisen aan onderwijskrachten in deze
scholen opnieuw aan de orde. In april 1946 werd in Utrecht een landelijk congres georganiseerd voor
vernieuwing van het onderwiis. Aanleiding was de gruweliike ervaring van de Tweede Wereldoorlog.
Tegen die achtergrond zag men voor het beroepsonderwijs een opvoedende taak in het verschiet. Na-
mens de sectie HTS pleitte de directeur van de Heerlense hts De Groot, voor grotere aandacht voor de
leerkrachten aan hts-en. 'Iedere afgestudeerde ingenieur kan leraar worden, maar er is meer behoefte
aan een pedagogische vooropleiding van de leerkrachten', aldus De Groot. De Vereniging van Leraren
van het nilverheidsonderwils bracht in ditzelfde jaar een rapport uit waarin werd gepleit voor de
school als 'opvoedingsinstituut'. Naast het bilbrengen van technische kennis moesten studenten wor-
den gevormd tot harmonische, kundige en zelfstandig denkende mensen. In 1952 werd door de toen-
malige minister Rutten de commissie MTO-52 genstalleerd, met als taak het verbeteren van vorm en
inhoud van het hto, het opstellen van pedagogische eisen waaraan leerkrachten moeten voldoen en
de vernieuwing van het onderwiIs. I)e commissie heeft tot begin 1965 doorgewerkt, maar is nooit tot
een eindverslag gekomen. Mertens (1981) en Van Wieringen (1976) stelden in hun analyses dat expe-
rimenten met leerprocessen en leerinhouden een andere aanpak van onderwijskrachten vooronder-
stelden dan de binnen de exacte wetenschappen gebruikelijke methode van leren. Al dan niet onder
inr·loed van dit soort geluiden is in 1981 de eerste opleiding van start gegaan voor tweedegraads lera-
ren technisch onderwils. Door de leraar (of docent) te plaatsen in het perspectief van de ontwikkelill-
gen biIineti het hto wordt duidelilk dat externe culturele ontwikkelingen, zoals uitgelegd in het mo-
del van Matthilssen (1972), aangevuld met extern-structurele factoren (het ontbreken van een ade-
quate pedagogische fundering in de vorm van een specifieke opleiding) de sociale positie van hto-do-
centen onvoldoende en of eenzijdig positioneren als sociale rol.

De opkomst van het moderne beroep, zoals we het beroep van de onderwilzer zoeven typeerden, heeft
de onderwijzer vanuit de eigen 'peer group' gemotiveerd om gebruik te maken van referentiegroeps-
gedrag. Bij de opkomst van andere typen onderwils ontstaan verschillende typen onderwilzers: lera-
ren en docenten, lectoren, universitaire docenten en professoren. Dit gaat gepaard met een toene-
mende behoefte vanuit deze sub-groepen, om een eigen identiteit te verwerven in het beroepenveld.

'Beroep: een bepaald deel van de maatschappelijke arbeidsverdeling tegenover anderen beschouwd als
het domein dat bij uitstek van hen is en waarop de beoefenaars een claim leggen.' (Mok, 1973) De uit-
oefening van een beroep vindt dus plaats in de sociale werketilkheid die mede wordt betnvloed door
factoren die samenhangen met houding, opvattingen en wensen ten aanzien van de beroepsgroep als
geheel. Een beroep impliceert een bepaald rolmodel. Voor beroepen geldt bovendien dat de histori-
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sche ontwikkeling bepalend is voor de huidige status van het betreffende beroep. Larson (1979) en
Starr (1982) hebben onderzoek gedaan naar beroepsontwikkelingen vanaf de pre-industrialisatie. Be-
roep omschrilven zil als: Activiteiten, symbolen en rituelen van een beroep als institutie zijn naar bui-
ten toe herkenbaar en naar binnen toe het referentiekader voor toekomstig handelen. Hierbil kan een
onderscheid worden gemaakt naar domeininstitutionalisering en sociale institutionalisering. Met do-
meininstitutionalisering wordt bedoeld de mate waarin de omgeving een beroep toestaat bepaalde ac-
tiviteiten te ontwikkeien en consensus over waarden te bereiken. Sociale institutionalisering is de mate
waarin de omgeving een beroep toestaat een interactiepatroon te ontwikkelen met duidelijke grenzen
ten opzichte van buitenstaanders en die patronen te gebruiken als middel tot normatieve integratie
van beroepsgenoten. Er is sprake van een legitimeringsproces wanneer beroepsbeoefenaren streven
naar erkenning en aanvaarding door andere beroepsgroepen, afnemers en de samenleving als geheel.
(Mok, 1973) Van der Krogt (1981) beschouwt domeininstitutionalisering als onderdeel van het be-
roepsvormingsproces op zichzelf, terwijl sociale institutionalisering in zijn visie verwijst naar het col-
lectiveringsproces dat zich in een beroepsgroep kan voordoen. Beide processen hebben volgens hem
uiteindelijk tot doel 'de instandhouding of creatie van geinstitutionaliseerde en gelegitimeerde
machtsposities, via welke de rol, functie en status van een beroep voor een belangri j k deel kunnen wor-
den gewaarborgd'. Naast de genoemde vormen van institutionalisering onderscheidt hij derhalve nog
een derde vorm, machtsinstitutionalisering, die leidt tot machtslegitimering. Onderdeel van dit legi-
timeringsproces zijn:
•  legitimeringsgronden: het doen aanvaarden van de machtspositie van een beroepsgroep in een sys-

teem en het legitimeren van de be'invloedingspogingen die vanuit die positie worden ondernomen.
• legitimeringsargumenten: kennisargumenten, dienstbaarheidsargumenten en ethische argumen-

ten, onder andere interne en externe controle-mechanismen en ethische codes.

Naarmate een maatschappil complexer wordt door industrialisatie, internationalisatie, bevolkings-
toename en voortschrijdende arbeidsdeling, neemt het aantal te bezetten posities toe. Aan de positie
die iemand inneemt wordt door andere mensen een zekere waardering gegeven, de zogenaamde 'so-
ciale status'. (Linton, 1936: 115) Ieder mens maakt van een bepaalde (toegewezen of verworven) posi-
tie iets anders dan een ander, men spreekt daarom ook vaker van sociale status of prestige enerzijds en
sociaal aanzien anderzijds. Aan iedere positie wordt door de maatschappij (of door een bepaalde groep)
een aantal rechten en verplichtingen toegekend. Van de bekleder van een bepaalde positie wordt ver-
wacht dat deze zich overeenkomstig bepaaide waarden gedraagt en blijk geeft van bepaalde deskun-
digheden, en dat hij op een bepaalde wijze zal handelen (institutioneel gedrag). De rol is dus een spe-
cifieke norm, een meer of minder bindende verwachting ten aanzien van het gedrag, maar nu expli-
ciet gekoppeld aan een bepaalde positie. 'Zulk gedrag is dus geinstitutionaliseerd, er zijn min of meer
vaste gedragspatronen, waardoor mensen in het sociale verkeer op het gedrag van de ander kunnen
vooruit lopen.' (De Jager & Mok, 1971: 79) Wanneer door personen in bepaalde maatschappeliike po-
sities uiterlijkheden of herkenningsmiddelen worden gebruikt, dan noemt men deze rolattributen.
Zodra deze uiterlijkheden echter worden opgevat als meer dan aanduidingen van posities, als verwil-
zingen naar iets anders dan met die positie wordt geassocieerd (prestige, rijkdom, macht), dan spreken
Wij van statussymbolen. In het sociale leven heeft iemand echter nooit alleen slechts een positie. Mac-
Iver (1962: 217) ziet de mens als 'a focus of group affiliations', want behalve docent is iemand ook lid
van de golfclub, vader, minnaar, schrijver, componist enzovoort. Merton spreekt van een positie-set,
dat is het geheel van posities dat is verenigd in een persoon. Aan ieder van deze posities is een role-set

gekoppeld, zodat het in sociaal opzicht bilzonder verwarrend kan ziIn als men de verschillende posi-
ties met de daarbij behorende collen niet uit elkaar weet te houden. In dat geval treden er volgens Van
Doom en Lammers (1972: 108) rolconflicten op die in de handelingspraktijk tot vergaande verwarring
en onherkenbaarheid (identiteit) kunnen leiden. Onder invloed van waarden, normen en rollen is veel
gedrag binnen de samenleving geinstitutionaliseerd. Dit wil dus zeggen dat gedrag zich -afgezien van
kleine variaties- in wezen steeds  weer in dezelfde vorm afspeelt. Timasheff  ( 1952) spreekt  in  dit  ver-
band van kinetische processen: het zichzelf steeds in practisch dezelfde vorm herhalende gedrag. Be-
halve aan de opvattingen hoe iemand zich behoort te gedragen ontleent iemand zijn gevoel van so-
ciale identiteit dus ook in belangrijke mate aan beelden, die over hem in de samenleving bestaan. Ie-
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der mens maakt bil ziIn ontmoetingen met medemensen gebruik van bij hem of haar aanwezige beel-
den; dikwills ziIn deze beelden emotioneel geladen. Deze beelden ziIn verstard en leiden tot vooroor-
deel ten opzichte van anderen. Wil spreken dan van stereotypen. Stereotypen maken deel uit van het
referentiekader en leiden gemakkelilk tot de behoefte stereotypen in te delen in maatschappeliike po-
sities of rangorde. (De Jager & Mok, 1972: 90)
Bovenstaande theorieen vormen het referentiekader voor het empirisch onderzoeken van de sociale

positie van docenten werktuigbouwkunde in de handelingspraktilk van de ingenieursscholen.

rol en identiteit van de docent
Zoals we zagen hebben sociale rollen natuurlijk een culturele dimensie, want ze zijn als het ware be-
laden met waarden en normen: zil zijn gebundelde verwachtingen die verplichtingen inhouden. (Zij-
den'eld, 1988:112) Identiteit kunnen we omschrilven als 'wie ben ik of wie zijn wij'. Iedere groep zal
geneigd ziin om de eigen groepswaarden en groepsnormen, de rolverwachtingen en rolverplichtingen
in stand te houden, omdat ze de leden van de groep een collectieve identiteit verschaffen. Onze iden-
titeit wordt namelijk niet alleen bepaald door ons eigen antwoord op de identiteitsvraag, maar ook en
vooral door het antwoord dat onze omgeving op die vraag geeft. Merton spreekt in dit verband van
zogenaamde 'reference-groups' en van referentiegroepsgedrag. Dergelijke referentiegroepen hebben
dus belangrijke invloed op individuen. Vaak spiegelen individuen of complete beroepsgroepen zich
aan referentie-groepen met een hogere maatschappelijke status en een ander waarden- en normenpa-
troon, met niet zelden een bijna hartstochtelilk engagement om gewoontes en zeden van die groep
over te nemen. Dit proces noemen wij anticiperende socialisatie en enculturatie. In de optiek van
Durkheim had men in wetenschappelilke kringen geen oog voor de maatschappelijke determinanten
en consequenties van opvoeding, onderwijs en vorming. Bovendien had men geen oog voor de grote
invloed die het groepsleven op individuen uitoefende. De maatschappelijke factoren werden slechts
beschouwd als omgevingsfactoren die in feite maar een beperkte invloed op het organisme of de per-
soonlilkheid uitoefenden. De processen van opvoeding, onderwijs en vorming bestaan in Durkheims
visie uit een aantal handelingen en gedragspatronen die bestudeerd kunnen worden als sociaal feit.
Hil ziet het educatieproces als het geheel van handelingen welke de volwassen generatie verricht ten
aanzien van hen die nog niet ri ip ziIn om deel te nemen aan het sociale leven. Als doel van educatie
zag men het bi j een kind tot ontwikkeling brengen van een aantal fysieke, intellectuele en morele kwa-
liteiten die verlangd werden door de samenleving Tevens was deze educatie afgestemd op de speci-

fieke milieus waarvoor het kind, de iongere, de student, bestemd was en waarvan hij deel ging uitma-
ken. (Klaassen, 1977: 138) noemt deze vorming'methodische socialisatie' en velen betitelen deze kort-
weg als 'plaatsing'. Naast deze specifieke vorming hebben diverse auteurs (Van Kemenade, 1983; Mat-
thilssen, 1972; Wentink, De Moor, Van der Net, 1977) gepleit voor vorming in bredere zin en gedu-
rende het gehele leven de zogenaamde '6ducation pernianente'. Minister van onderwijs Van Keme-
nade in: Contouren van een toekomstigonderwilsbestel, ziet voor het onderwiis en de onderwilzer een
centrale rol in vooral de brede vorming van de longeren. Ook het werk van Ivan Illich (1972) 'Ont-
scholing K'an de samenteving' waarin hi j pleit voor afschaffing van onderwijsinstituties en voor het
opbouwen van netwerken voor brede vorming waarbinnen in feite elk lid van de samenleving afwis-
selend leraar en leerling is, is in dit verband van belang. Freire (1972) 'Pedagogie van de onderdrukten'
pleit voor vorming van het bewustzijn waardoor de mens in staat is grotere invloed op zijn of haar om-
geving te verkrilgen.
Dit voert ons terug naar de leerhouding, de «onderwilsstill» van docenten in de handelingspraktijk
van de ingenieursscholen. Het is de docent die de belangrijkste rol speelt in de structurering van het
leermilieu. Hij is het die door een reeks van gedragingen het leerproces bil de leerling op gang brengt,
begeleidt en stuurt. De docent verschaft informatie, daagt de leerling uit tot nadenken, geeft feedback
en plaatst het leerproces in de betreffende contexten. Naast deze activiteiten van meer instrumentele
aard verricht hil een reeks van andersoortige handelingen, die voor een belangrilk deel het sociale kli-
maat in de klas bepalen. Dit handelen impliceert het hanteren van een grondhouding of doceerstijl.
Vermunt (1992) heeft het hoger onderwijs uitgebreid onderzocht op voorkomende (ideaaltypische)
leerstijlen waarmee studenten leerprocessen sturen en verwerken. Hij komt tot een viertal typeringen
in leerstijlen van studenten: de ongerichte, de reproductieve, de betekenisgerichte en de toegepaste
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leerstill. Hil geeft in ziIn studie aan dat er een relatie bestaat tussen doceerstillen van docenten en leer-
processen bij studenten. De typering van docent-stijlen ziet er als volgt uit:

De ongerichte leerstill: hierbil heeft de docent wei een bepaalde gerichtheid, maar de context of het per-
spectief is onhelder;
De ret,roductieve leerstilk hierbij is de docent gericht op het onthouden van de leerstof en ziet controle-
rend toe op de resultaten;
De betekenisgerichte leerstiit. hierbil is de docent gericht op het verwerken van opgedane kennis en geeft
samenhang tussen de concepties aan;
De toegepaste leerstii': hierbii is de docent gericht op instrueren en het doelmatig gebruik van kennis.

De onderwijsstill van de docent is gebaseerd op ziIn of haar pedagogisch vademecum, zijn of haar vi-
sie op opvoeden en onderwijzen, zijn of haar vorming en de vereisten en verwachtingen vanuit de di-
verse aggregaten. Felder en Silverman (1986) hebben onderzoek verricht naar leer- en onderwilsstillen
binnen het hoger technisch onderwijs in Amerika. Zij wi izen op een onmiddellijke relatie tussen leer-
stillen van studenten en doceerstillen van docenten in dit onderwijs. 'How much a given student
learns in a class is governed in part by that student's native ability and prior preparations but also by
the compatibility of his or her learning style and the instructor's teaching style. Mismatches exist be-
tween common learning styles of engineering students and traditional teaching styles of engineering
professors.' Zij geven aan dat door deze factoren potentieel excellente ingenieurs afhaken. Zil onder-
scheiden in hun onderzoek naar leer- en onderwilsstillen vilf dimensies van leerstijlen, geformuleerd
in de polariteiten: sensory-intuitive, visual-auditory, inductive-deductive, active-reflective, sequen-
tial-global. Hieronder verstaan zij in hun eigen woorden:

Se,isory and intuitive learners: Sensing involves observing, gathering data through the senses. Intuition
involves indirect perception by way of the unconscious speculation, imagination hunches.

Visual and auditory learners: Visual learners remember best what they see: pictures, diagrams, flow
charts, demonstrations. Auditory learners remember of what they hear and then say. They get a lot out
of discussion, prefer verbal explanation to visual demonstration and learn effectively by explaining
things to others.

Inductive and deductive learners: Induction is a reasoning progression that proceeds from particular ob-
servations to theories, its the natural human learning style. Deduction proceeds in the opposite di-
rection, deduction may be part of the solution but it is never the entire process. Deduction is the na-
tural human teaching style, at least for technical subjects on the college level.

Active and reflective learners: An active learner is someone who feels more comfortable with, or is better
at active experimentation than reflective observation, and conversely for a reflective learner. Reflecti-
ve learners reflect observations, which involves examining and manipulating the information retro-
spectively.

Sequential and global learners: Sequential learners follow a linear reasoning process when solving pro-
blems, global, learners make intuitive leaps and may be unable to explain how they came up with so-
lutions.
Voor de volledigheid geven wij hier een overzicht van de achterliggende dimensies van Learning and
Teaching Styles.
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Preferred Learning Style Corresponding Teaching Style

sensory concrete

perception content
intuitive abstract

visual visual

input presentation

auditory verbal

inductive inductive
organization organization

deductive deductive

active active

processing student participation

reflective passive

sequential sequential
understanding perspective

global global

Figuur 3.1 Dimensies van leerstill en onderwilsstijl

De conclusie van Felder en Silverman is dat 'learning styles of most engineers and teaching styles of
most engineers professors are incompatible in several dimensions'. Uit hun onderzoek kwam naar vo-
ren dat studenten techniek zichzelf zien als 'inductive learners' en dat docenten overheersend gebruik
maken van een deductive onderwijsstijl. Het is niet zozeer de uitkomst van dit onderzoek als wel de
benadering van de combinaties van leerstijlen bil studenten en doceerstijlen bij docenten die ons
boeit. Vooral de correlatie tussen beiden geeft inzicht in de interacties en de gevolgen van interacties
in de handelingspraktijken van het technisch onderwils. Door het rolgedrag en de onderwi isstillen
van docenten werktuigbouwkunde te observeren zullen wij trachten inzicht te verwerven in de ver-
schillende rolsets, de rolconflicten, rolattributen, statussymbolen en pedagogische noties. De rollen-
structuur binnen het onderwilssysteem is af te leiden van de door het onderwijs relevant geachte func-
ties. De rollenstructuur kan worden afgeleid door na te gaan, welk rolconcept in de onderwijsstructuur
is uitgedrukt. (Matthijssen, 1972) Inzichten in de rollenstructuur van het huidige onderwijssysteem
kunnen wij verkrilgen door onderzoek te verrichten naar de rolstructuur en het rolconcept leraar-leer-

liiig ( rcillenpaar). Hiermee kunnen de structurele kenmerken van het interactie-communicatiepatroon
tussen leraar en leerling in kaart worden gebracht en getoetst aan de eerder door Matthijssen ideaal-
typisch geformuleerde rolconcepten, namelilk het positionele en het personele rolconcept. Om in-
zicht te krijgen in de rollenstructuur op micro-niveau maken we gebruik van een onderzoeksmodel
waarbij we zogenaamde matrixen van communicatieve contexten hanteren waarmee we de interac-
tiestructuur in de handelingspraktijk kunnen observeren. Wij maken hierbij gebruik van het door Mat-
thijssen ontwikkelde typologie-schema. Bovendien kunnen we observeren wie welke rollen in dit so-
ciaal systeem vervult. Immers het handelen is georganiseerd en gecoOrdineerd, en gedifferentieerd in
specifiek rolgedrag met daarin vastgelegd boven- en onderschikking van individuen. Docenten staan
in deze benadering centraal als culturele actor. Zowel het model van Vermunt als dat van Felder en Sil-
verman kan dienen als referentie. Het is duidelijk dat interne en externe waardenorientaties het on-
derwilssysteem beinvloeden.
Taakstellingen en legitimeringen vormen specifiek gedefinieerde toegangscodes voor deelname aan en
onderwi js in bepaalde domeinen. Deze domeinen of contexten bepalen in hoge mate de persoonlijke
motieven en drijfveren van docenten in de sociaal-culturele-technologische handelingspraktijk van



Culturele Factor                                                                                                                      65

de ingenieursscholen. De pedagogische verhouding tussen studenten en docenten in de onderwijs-
handelingspraktilk is grotendeels gebaseerd op macht en gezag. Dit mechanisme zullen wij nu nader
toelichten.

macht en gezag van de docent
Webers definitie van macht komt erop neer dat we macht moeten opvatten als de kans die iemand of
een groep heeft om de eigen wil te verwerkelijken, zonodig tegen de wil van anderen. Macht is volgens
Weber in eerste instantie meer mogelilkheid dan werkelilkheid. Ook in de kleinere verhoudingen tus-
sen individuen zijn overwicht en geweld voor de handhaving van macht belangrilk Macht is veelal
afgeleid uit de sociale stratificatie en is gebaseerd op een klassenindeling of klassenstructuur. Gezag
kunnen wil definieren als een in principe onafhankelilke vorm van invioed dan wel als mogelijkheid
of als kans om op grond van een moreel overwicht, en dus met afzien van iedere vorm van geweld of
dwang, het handelen van mensen (hun denken,voelen en doen) te beinvloeden. (In: Zijderveld, 1988:
122) Gezag kan helemaal niet op kwantitatieve wijze gedeeld, gedelegeerd en gedistribueerd worden.
Het kan alleen maar afstralen en deze afstraling is kwalitatief van aard, namelijk moreel. Gezag is een
historisch fenomeen, het is dan wel niet delegeerbaar, maar kan wel degelijk worden overgedragen van
de ene generatie op de andere. Men spreekt hier van traditie. In de sociaal-culturele handelingsprak-
tijk van de studierichting werktuigbouwkunde figureren beide fenomenen naast elkaar, gegeven de be-
schreven interdependentie, de beroepsontwikkeling en de beroepsvorming van de docent als culture-
le actor. Socialiseringsprocessen en normatieve integratie van collectiviteiten leveren min of meer sta-
biele sociale verbanden op, maar de op basis hiervan bestaande beperkingen (voor individuen zowel
binnen als buiten zo'n collectiviteit of sociaal verband) leiden tot weerstanden. Macht, gezag en con-
flict ziin elementen die nauw met vormen van institutionalisering en legitimering ziIn verbonden. De
sociaal-culturele context is dynamisch en voortdurend aan interne en externe invioeden gerelateerd.
Wii onderzoeken het handelen van de docent werktuigbouwkunde vanuit een sociologisch ontwik-
kelingsperspectief, namelijk in de overgang van beroep naar professie en professional. Het door Van
der Krogt (1981) ontwikkelde professionaliseringsmodel (machtsmodel) gebaseerd op een actie-socio-
logisch perspectief, is hiervoor zeer bruikbaar. Hij grijpt hierin terug op het symbolisch interactionis-
me, en op elementen uit de ruiltheorie en uit de structureel-functionalistische traditie. Zijn uitgangs-
punt ligt bij de actor (de docent/professional als culturele actor) als primaire bron van handelen. Hier-
mee geeft hij aan dat hij het essentieel acht het accent van het onderzoek te leggen op de collectieve
aspecten van professionalisering van docenten werktuigbouwkunde. Individuele docenten (actoren)
bundelen mogelijk de krachten en zetten daarmee het professionaliseringsproces in gang. Tot slot mer-
ken wij op dat de benaming van opvoeder, onderwijzer en docent opmerkelijk overeenkomst vertoont
met de salarisstructuur in het onderwiIs. Bevoegdhedenstelsels en de daaraan gekoppelde salarisscha-
len benadrukken de sociale rangorde.
De opvoeder acteert in de sociale context van de onderbouw. Aanvankelijk verkreeg men toegang tot
de beroepsgroep door een gerichte opleiding tot kleuterleid(st)er te volgen. Door herschikking van het
onderwilssysteem, waarbij de kleuterschool is opgegaan in de onderbouw en de opleiding is onder-
gebracht bil de leraren-opleidingen tot leraar basisonderwijs, bestaat deze specifieke opleiding niet
meer. Binnen de opleidingen voor leraren basisonderwijs is echter de interne rangorde gehandhaafd.
De leraren onderbouw hebben een lagere status dan leraren in de midden- en bovenbouw. Het oplei-
dingsniveau is hbo. Opvoeden houdt in: ' de jonge mens in zijn ontwikkeling vervolmakend bein-
vloeden.' (Marvilde, 1961)
De onderwilzer acteert in de midden- en bovenbouw. Hij had aanvankelilk de opleiding kweekschool,
daarna pabo, en nu de terarenopleiding basisonderwijs. Onderwilzen is geregeld onderricht, het sys-
tematisch, volgens aangenomen beginselen georganiseerd overbrengen van elementaire en uitgebrei-
de kennis en kunde door daartoe aangestelde, bevoegde leerkrachten aan  afzonderliike of daarvoor
bileenzijnde jonge mensen.  (Van Dale,  1989:  1917) Het opleidingsniveau is hbo.
De leraar/docent acteert in het voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwils. De
status wordt voor een belangrijk deel afgeleid van het type school waar men les geeft, en van het vak
dat men doceert. Intern wordt de status ontleend aan de eindexamenvakken. Het onderwijstype werkt
bovendien met bevoegdheidsschalen, respectievelijk 3e graads docente(s)n van voornamelijk hbo-ni-
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veau, 2e graads leraren, vaak met akten MO-A of MO-B, le graads leraren, voornamelijk academisch ge-
vormden. Doceren is onderwijzen door mondelinge voordracht of les geven en in het taalgebruik van
toepassing op onderwijs van hogere graad. (Van Dale, 1989) Met deze opsomming wordt duidelilk dat
interne en externe waardenorientaties het opvoeden in brede zin hebben gewijzigd en getransfor-
meerd naar een onderwilssysteem met specifiek gedefinieerde toegangscodes, taakstellingen en legiti-
meringen. Het systeem vormt naast de persoonlijke motieven van de opvoeder, onderwilzer of docent
een dwingend kader waarbinnen doelstelling, rollen en posities ziIn gedefinieerd tot een pedagogisch
handelingsmodel.

9 Pedagogische rationaliteit en hidrarchie van waarden

Pedagogische rationaliteit moet worden opgevat als een voornamelilk op vorm en doelmatigheid ge-
orienteerde pedagogie. Door veranderende maatschappelijke eisen en legitimeringen is pedagogie als
vorming van'deugd' veranderd in pedagogie als instrument, tot reproductieapparaat waaraan eisen en
mogelilk zelfs ISO-normeringen kunnen worden opgehangen. Wanneer we de ontwikkelingen plaat-
sen in het perspectief van de functionele en substantiele rationaliteit, wordt duidelilk dat de achter-
liggende pedagogische optieken binnen het huidige onderwijs een sterke neiging vertonen naar de
functionele rationaliteit ten koste van de substantiele rationaliteit. Dit komt tot uitdrukking in een
wijziging van de pedagogische idealen, zoals die eerder ziIn weergegeven in de drie socialisatieniveaus
met de daarbij behorende legitimeringsgronden. (Berger & Luckmann, 1991: 93) De functionalistische
benadering zoekt naar de sociale functies die het onderwijs in de maatschappil vervult of moet ver-
vullen vanuit de extern-culturele factoren (aggregaten en contingenties). De socialisatiefunctie staat
hierbij centraal. Het gaat daarbil niet alleen om de overdracht van waarden en vaardigheden als zo-
danig, maar ook om de rol van het onderwils in een snel veranderende maatschappij, in de selectie en
allocatie van sociale posities. Juist door deze functie is het onderwiis nauw verbonden met de econo-
mie, met het instandhouden van het sociale stratificatiesysteem. (Wentink, De Moor, Van der Net,
1977: 68)
Wanneer we naar de manifeste functies van het onderwijs kilken, worden de beheersingsaspecten van
deze institutie tamelijk duidelijk. Menselijke kennis is in principe vrijwel onbegrensd, maar er wordt
slechts bepaalde kennis door het onderwijssysteem overgedragen, hetgeen betekent dat andere soor-
ten kennis niet worden overgedragen. Ook de waarden en persoonlijkheidstrekken die het onderwijs
bevordert, ziIn die welke door de maatschappil als legitiem ziin bevestigd. Tegelilkertild zullen die
waarden en trekken die niet als legitiem ziIn gevestigd, warden veronachtzaamd of uitdrukkelijk ver-
oordeeld. 'Wat de manifeste functies van het onderwils verder nog mogen zijn, de meeste kunnen sim-
pelweg worden ondergebracht in de categorie "de gedisciplineerde mentaliteit" in de zin zoals door

Durkheim aangegeven'. (Berger & Berger, 1972: 157)

Samenvattexid onderscheiden wil binnen de Culturele Factor drie aspecten: het pedagogische, het
maatschappelijke en het technische aspect. Elk aspect is opgebouwd uit de waardenhierarchieen die
in dit hoofdstuk zijn weergeven. Figuur 3.2 geeft een goed beeld van de verschillende waardencom-
plexen.
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Figuur 3.2 Hierarchieen van waarden

De sociale controle-aspecten van het onderwijs vanuit dominante pedagogische optieken kunnen dui-
delijker worden en betekenis krijgen wanneer we in de sociale handelingspraktilk van de studierich-
tingen werktuigbouwkunde op zoek gaan naar de latente en betekenisvolle functies van het onderwijs
en de pedagogische ideeen en percepties van docenten.

Door onderzoek te doen naar percepties van kwaliteit van onderwiIs bij docenten werktuigbouwkun-
de trachten we achterliggende waardenorientaties in beeld te krijgen waardoor inzichten in intern en
extern conditionerende factoren in de sociaal-culturele handelingspraktijk worden verkregen. Daarbij
benaderen wij de sociaal-culturele handelingspraktijk vanuit een drievoudig onderzoeksperspectief:
de Culturele Factor, de Technologische Factor en de Maatschappelijke Factor.
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Hoofdstuk 4

Technologische Factor
bijdragen van de techniekfilosofie en sociologie

'The first professor I met told me that it didn't really matter what I learned there, but that MIT would
teach  me  "how to think"  (...)  I  learned how to model physical systems,  how to design,  how to invent.
I was taught objective, rational, logical modes of thinking. I learned intuitive thinking by doing re-
search and by solving problems. And my heart was educated, for good or for bad.' Zo omschrijft White
zijn vorming tot werktuigbouwkundig ingenieur in de jaren tachtig. (White, 1992: preface) Dit leren
is niet alleen een cognitief-technisch leren, maar ook een sociaal-cultureel leren; het is de vorming van
een habitus in een proces van acculturatie, dat wil zeggen het eigenmaken of internaliseren van een
cultuur. Dit brengt persoonliIke conflicten en confrontaties met zich  mee:  '(...) the conflicts that re-
sult when engineers must suppress (or at least put on the back burner) their human, social sides in or-
der to survive in the objective world of science and engineering.' (Ibid) Wij laten White's persoonlij-
ke wederwaardigheden voor wat ze zijn; waar wij op uit zijn, is de bestudering van deze habitus, de be-
studering van de werktuigbouwkundige onderwilscultuur als sociaal-culturele en technologische han-
delingspraktilk

In dit hoofdstuk beogen wij de werktuigbouwkundige handelingspraktilk in detail te bestuderen en
concentreren wij ons op het technologische aspect, de Technologische Factor. Immers, het technisch
onderrichten en vormen is gericht op, vertrekt uit en participeert in het werktuigbouwkundig maken,
doen en denken, kortom het technisch handelen. In overeenstemming met ons analytisch schema be-
lichten wij maatschappelijke, culturele en technologische facetten van de Technologische Factor. Als
technologische handelingspraktijk maakt het, zoals in hoofdstuk 2 toegelicht, deel uit van een groter
technologisch geheel, het drievoudige netwerk van ideostructuur, sociostructuur en technostructuur,
dat wij vooralsnog Technologie noemen.
Bestudering van de Technologische Factor is van belang. Voor het empirisch onderzoek biedt het een
theoretische referentie. De Technologische Factor zien wij niet als een determinerende factor maar als
conditionerende factor, die het handelen binnen de werktuigbouwkundige opleidingen en cultuur
mede constitueert.

1 Werktuigbouwkunde: technieken en technologiean

Wij noemen de werktuigbouwkundige ingenieursscholen en studierichtingen binnen het hoger on-
derwijs de werktuigbouwkundige onderwijspraktijk. Deze opleidingen en studierichtingen dragen ook
feitelijk de naam: Werktuigbouwkunde. Taalkundig gezien verschilt deze naam essentieel van die voor
technische studierichtingen of faculteiten, zoals Elektrotechniek, Maritieme Techniek, Civiele Tech-
niek, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek of Chemische Technologie. De werktuigbouwkundige op-
leidingen heten niet Mechanische Techniek. Ook niet Werktuigkunde zoals bij de faculteiten Materi-
aalkunde, Technische Natuurkunde of Technische Wiskunde.  (Zie ook: Baudet, 1992; HBO-RAAD, Com-
missie Koumans, 1993) 'Werktuigbouw is volgens de onvolprezen definitie van Tellegen het bouwen
van tuig dat werkt. De uitdrukking is geladen met activiteit: het is bouwen, zelf werken, iets doen - de
homo faber! Niet beschouwen of begrijpen of studeren staat voorop maar bouwen, handen uit de mou-
wen! En als het klaar is dan moet het nog werken ook!', zo karakteriseert de werktuigbouwkundige
hoogleraar W. van der Hoek zijn vakgebied tijdens zijn afscheidsrede. (Van der Hoek, 1985: 6) Het vak-
gebied ziet hij niet als wetenschap noch als werktuigkunde, de leer van gereedschappen en werktui-
gen, maar als een bouwkunde. Hij duidt werktuigbouwkundige scholing als het opleiden tot werktuig-
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bouwmeester, een ingenieur, die werktuigen, machines, instrumenten bouwt. In de Kernkwalificaties
Werktuigbouwkunde, opgesteld door een vertegenwoordiging uit het werktuigbouwkundig hbo,
wordt dit beeld eveneens opgeroepen. Onder de aanhef Kerntaken/hoofdactiviteiten valt te lezen:
'Kenmerkend voor de werktuigbouwkundige is dat hil werkt aan de toepassing van fysische grondsla-
gen in werktuigen en apparaten.' (Kernkwalificaties, HBO-RAAD, 1995: 245) De werkzaamheden heb-
ben in hoofdzaak betrekking op 'het bouwen', in tweede instantie wordt daar 'het in bedrijf houden
van technische installaties' aan toegevoegd.

In tegenstelling tot hun naam zijn de meeste werktuigbouwers niet bezig met het bouwen van werk-
tuigen of machines.  Nog geen 17 procent van de werktuigbouwkundige hbo-ingenieurs  bli jkt werk-
zaam te zijn binnen de machine-industrie en amper 28 procent blijkt zijn functie uit te oefenen bin-
nen het vakgebied machinebouw. (HOvels, Van Esch, Van den Berg, 1988: 90 e.v.; zie ook: Lintsen,
1985; Gomes, 1983) De meeste werktuigbouwkundige hbo- of tu-ingenieurs zijn ook geen ontwerpers
of constructeurs, zoals de synoniemen voor werktuigbouwkundige suggereren. (Van Dale, 1984) Nau-
welijks 35 procent van alle hbo-werktuigbouwkundigen werkt als ontwerper of constructeur van in-
dustriele producten. Al in een eerdere publicatie hebben wij laten zien dat de verspreiding van de werk-
tuigbouwkundigen over de verschillende werkgelegenheidsectoren homogeen verdeeld is. Er is geen
werkgelegenheidsector aan te wijzen die als uitgangspunt kan dienen voor de vormgeving van de op-
leiding. Karakteristieken van bepaalde werkgelegenheidsectoren bieden de leerplanontwerper geen
houvast voor het leerplan voor de werktuigbouwkundige opleiding. De verspreiding over branches of
vakgebieden geeft eenzelfde beeld. Projectie van de functies van deze werktuigbouwkundige ingeni-
eurs op de zogenaamde productcyclus -dat wil zeggen de producttransformaties: 'behoefte in de
markt', 'ontwerp', 'constructie', 'fabricage', 'gebruik en onderhoud', 'beeindiging gebruik of renova-
tie'- levert eveneens een vrijwel homogene verdeling op. (Blokhuizen, 1989a) Het spreidingsbeeld van
de werktuigbouwers weerspiegelt de verspreiding en vervlechting van technologie in ons dagelijks le-
ven  en onze maatschappij.

Waar staat werktuigbouw dan wel voor? Het is niet alleen de leer van het ontwerpen, vervaardigen en
in bedrij f houden van machines. Achter werktuigbouw gaat een bonte waaier van technieken en tech-
nologieen schuil, die bij de bovengenoemde producttransformaties een rol spelen in het voortbren-
gingsproces. Conventionele technieken, zoals constructietechniek, energietechniek, regeltechniek,
meettechniek, productietechniek, die op zich weer uit meer dan 400 productietechnologieen bestaat
(zie: Van der Hoek, 1975, 1977), koeltechniek, (technische) bedrij fsvoering, fijn mechanische techniek
enzovoort vallen onder werktuigbouwkunde. Vanuit nieuwere disciplines, zoals informatica, electro-
nica, mechatronica (een hybride tussen mechanica en electronic:a), marketing en milieutechniek wor-
den elementen binnen de werktuigbouwkunde opgenomen, die daar na verloop van tijd onlosmake-
lijk deel van uitmaken. Oudere technieken, zoals bilvoorbeeld stoomtechniek of bepaalde giettech-
nieken, raken op de achtergrond zonder echter uit de werktuigbouw te verdwijnen. Oude en ouder-
wetse technieken kunnen als modern heropieven en in een nieuwe gedaante weer worden toegepast.
Werktuigbouw is een containerbegrip. Het bevat vele technieken en technologieen, waaruit vele ver-
schillende werktuigbouwkundige curricula kunnen worden samengesteld. De werktuigbouwkundige
opleidingen binnen de verschillende instituten van het Hoger Onderwils ziIn niet afgeleid van een hel-
der en eenduidig beeld van wat werktuigbouwkunde inhoudt, van wat een werktuigbouwer is noch
van een logisch systeem van keuzes. Zij ziIn een arbitraire selectie, waarmee we niet bedoelen dat ze
zonder meer willekeurig zijn, maar de resultante van historische processen, waarin onderwijsactoren
met een varieteit aan belangen, posities en preferenties hun werktuigbouwkundige onderwijswerke-
lijkheid construeerden en reconstrueerden.

Werktuigbouwkunde is technisch gezien de meest brede opleiding en bereidt de student voor op het
werken binnen een omgeving van industriele productie, de handelingspraktilk van technologie. Het
is eigenlijk een basisvorming voor en een introductie in het denken en handelen binnen de rationali-
teit van de technologie. Deze rationaliteit, de logica van een specifieke handelingspraktijk, is een par-
tiele rationaliteit. Het vasthouden aan de term particle rationaliteit legt ons de verplichting op, zegt
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Rip die wij hier volgen, om te vragen naar de kwaliteit van de visies en de handelingspraktijken. (Rip,
1988: 6) De rationaliteitsvraag is tevens de kwaliteitsvraag. Het vragen naar de kwaliteit van het werk-
tuigbouwkundig onderwijs is ook vragen naar de partiele rationaliteit binnen de werktuigbouwkunde
c.q. technologie. Wat kwaliteit is, hangt af van specifieke preferenties van specifieke (onderwijs)acto-
ren.
De naam werktuigbouw reflecteert een specifieke zingeving. Hij geeft enerzijds, bij niet ingewijden,
aanleiding tot misverstanden en versluiering, en anderzijds versterkt deze naam het romantische, her-
kenbare beeld van de ingenieur als «bouwer», waarmee men zich kan identificeren. Dat werktuigbou-
wers echte bouwers ziIn van «tuig dat werkt» ondersteunt de tot de verbeelding sprekende mythe van
de ingenieur als maker.

technieken, techniek en technologie

Werktuigbouw lilkt de ene keer synoniem met techniek of technologie, de andere keer is het een ver-
zamelnaam van specifieke technieken of technologieen. Ook de begrippen techniek en technologie
worden door elkaar gebruikt. Wij geven een enkel voorbeeld. Techniek onderscheidt de mens als
homo faber van de 'tool-using animal'. Het maken, gebruiken en hanteren van tuig, gereedschap, het
beoefenen van techniek is zo oud als de prehistorische vuistbijl van 'man the tool-maker'. '(...) the sys-
tematic making of stone tools, the earliest known examples of which evidently required much pre-
meditation, a high order of skill and an established tradition.' (Oakley, 1972: 2) Techniek is het geheel
van bewerkingen en verrichtingen van de toegepaste ingenieurswetenschap. (Koenen & Endepols,
1960) Technologie is de leer van de bewerkingen en mechanische hulpmiddelen, van de methoden
die met de fabricage samenhangen. (Van Dale, 1984) Techniek wordt zelfs gezien als de grote stuw-
kracht achter de ontwikkeling van cultuur en samenleving. (Kwee Swan Liat, 1985: 56)
De begrippen techniek en technologie lijken vaak uitwisselbaar, evenals de begrippen ingenieur, tech-
nicus en technoloog. Voor een beter begrip maken wij eerst een drietal voorlopige onderscheidingen
tussen techniek en technologie, en wel Hn ten aanzien van de inhoudelijke betekenis van deze be-
grippen en een tweetal onderscheidingen die duiden op het gebruik van deze begrippen.

onderscheidingen tussen techniek en technologie
Zowel techniek als technologie hebben een enge en een brede inhoudelijke betekenis. Technologie
verwijst naar een systematische kennis van industriele vaardigheden; techniek wordt als het middel
tot praktische toepassing gezien. Erg verhelderend en zuiver is dit onderscheid niet. Waarin manufac-
tuurtechniek nu bilvoorbeeld essentieel verschilt van productietechniek of productietechniek van
productietechnologie, is in de industriele praktijk en in het onderwijs moeililk aan te geven. Zij wor-
den in de praktilk gewoon door elkaar gebruikt, doch het begrip manufactuurtechniek is in onbruik
geraakt en gereserveerd voor pre-industriele toepassingen van techniek. Systematische kennis als on-
derscheidingscriterium snijdt geen hout. Immers ook de vuistbillmaker uit het Stenen Tijdperk moet
wel systematisch en met grondige kennis van zaken te werk gaan, wil hij uberhaupt bruikbare bijlen
en pijlpunten vervaardigen. Dit geldt ook voor het maken van vuur, bewerken van leer, het bakken
van potten enzovoort. (Spier, 1970) Ook het criterium wetenschappelilk geeft weinig houvast. Tech-
nologie is geen toegepaste wetenschap. De opvatting dat technologie toegepaste wetenschap is, berust
op een misvatting.
Economen zien technische veranderingen als ontwikkelingen die gebaseerd zijn op een keuze uit een
reeks al bekende methoden. Technologische veranderingen zien zil als veranderingen op basis van
fundamentele nieuwe ontwikkelingen of uitvindingen. (Pacey, 1986: 7) Ook deze definiering verhel-

dert inhoudelilk het onderscheid tussen techniek en technologie niet. Zo zijn recente ontwikkelingen
eerder als technologieen dan als technieken te duiden en gaan technologieen na verloop van tijd van-
zelf over in technieken. Eugene Ferguson, hoogleraar Geschiedenis van de Technologie aan de Uni-
versiteit van Delaware bekritiseert de eenzijdige en vertekenende aandacht voor nieuwe technolo-
gieen. 'Although we pay attention chiefly to new and showy technical marvels, at least 80 percent of
engineers work with technologies that have been around for decades or even centuries. The engineered
infrastructure that enables modern society to hold together (...) rests on technical knowledge that has
been accumulating for as long as homo faber (man the maker) has been at work.' (Ferguson, 1992: 60)
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Een tweede type onderscheid duidt op het gebruik van de woorden technologie en techniek. Er zijn
maak-, doe- en denktechnieken. Er bestaan technologieen van maken en gebruiken, doch een tech-
nologie van het maken met de hand bestaat niet. (Mitcham, 1978: 251) Het toepassen van technolo-
gie heeft all66n betrekking op interacties tussen objecten en in bredere zin artefacten. Men spreekt weI
over informatietechnologie, medische technologie, onderwijstechnologie of de technologie van het
voertuigontwerp. Techniek daarentegen kan betrekking hebben op interacties tussen artefacten, na-
tuurlijke objecten etc. 6n mensen. Bijvoorbeeld de techniek van het fluitspelen, de techniek van het
voetballen, de techniek van het onderwijzen, de techniek van het motorenonderhoud enzovoort.

Dit brengt ons op een derde onderscheid tussen techniek en technologie. Technieken zijn meer be-
trokken op training van lichaam en geest terwijl technologie betrokken is op externe dingen en de ra-
tionele manipulatie van deze dingen. Een technologie van het denken bestaat niet. Technieken zijn
meer «inturtief» en minder «gerationaliseerd», terwijl technologie veel meer gericht is op het gebruik
van (wetenschappelijke) principes, regels, bewust gearticuleerde procedures en richtlijnen. In techno-
logie is een mogelijke relatie tot de mens abstract geworden, technologie is «gedehumaniseerd».

Aan het einde van de achttiende eeuw introduceert de Duitser Beckmann de term Technologie voor
zijn inventarisatie van de stand van de techniek. Hij beschrijft nog helemaal geen wetenschappelijk
ondersteunde techniek, maar gilde- en manufactuurtechniek. (Zie: Pieterson e.a., 1987: 15 e.v.) Hier
ligt, volgens Pieterson, de oorsprong van de verwarring waar techniek technologie wordt genoemd.
Technologie was oorspronkelijk hetzelfde als techniek.
In de Nederlandse, Duitse en Franse taal kennen wij sindsdien een onderscheid tussen techniek en
technologie. In het Engels maakt men dit onderscheid niet, daar wordt 'technology' gebruikt voor zo-
wel techniek, ook wel 'technics' genoemd, en voor 'science-based technology'. 'Engineer' kan zowel
technicus als ingenieur en technoloog betekenen. Zij spreken van 'engineering' of specifieker van 'me-
chanical engineering'. Maar 'engineering' wordt toch in het algemeen gezien als systematische kennis
over hoe men artefacten voortbrengt, een discipline die deels bestaat uit zuivere wiskunde en natuur-
kunde. 'Beckmanns invloed klinkt  hier  nog  door  (...) in 'technologie' zonder  meer voor werktuig-
bouw: (Ibid: 15)

wat is technologie?

De vraag: "Wat is werktuigbouw?" komt nu op een meer fundamentele wijze terug in de vorm van
"Wat is technologie?", dat wil zeggen als een vragen naar de aard van deze technologische hande-
lingspraktilk, de handelingslogica en voorkeursvisie die voor de deelnemers vanzelfsprekend is. (Rip,
1988: 2)
Een van de oudste definities van engineering stamt uit 1828 en is de definitie van Thomas Tredgold:
'Engineering is the art of directing the great power in nature for the use and convenience of man.' Deze
definitie wordt sinds 1880 veelvuldig door ingenieursorganisaties en woordenboeken gehanteerd.
(Ferguson, 1992: 1, 195 note 3; Florman, 1987: 66; Mitcham, 1987: 16) Bax omschrilft technologie als
alle midde/en van materiele en immateriele aard die ons ten dienste staan om de omgeving te beheer-

sen. (Bax, 1991: 75; zie ook: Durbin, 1987: 320; Coolen, 1992: 33; Meadows, 1992: 198 e.v.) John K.
Galbraith definieert technologie als: 'the systematic application of scientific or other organized know-
ledge to practical tasks.'  (cit.  Van der Pot,  1985:  1207) De filosoof Jacques Ellul definieert 'technique'
als: 'technique is the totality of methods rationally arrived at and having absolute efficiency (for a gi-
ven stage of development) in every field of human activity.' (Ellul, 1973: xxv) Voor Hottois is techno-
logie niet meer 'a collection of instrumentalities circumscribed by nature, culture, and the world.',
maar een 'encompassing functionality which has no ties to anything outside technically mediated
operational relations.' (Hottois, 1987: 73) De eerste twee definities zijn voorbeelden van technologie
in engere zin en de drie laatste voorbeelden van technologie in ruimere of algemene zin. 'Die Technik
im engeren Sinne haben u.a. diejenigen Definitionen im Auge in denen die Technik als Beherrschung
der Natur oder als Aufbau der Umwelt bezeichnet wird.' (Van der Pot, 1985: 1207)
Wat technologie is, is nauwelijks te bepalen. Johan van der Pot betrekt in zijn omvangrijk standaard-
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werk Die Bewertung lies techizischen Fortschritts, ei,ze systematische Ubersicht der Theorien, circa 1850 filo-
sofen, theologen, historici, sociologen, politicologen, economen, natuurwetenschappers, ingenieurs,
etnologen, literatuurwetenschappers en dichters, die zich in circa 2850 geschriften over'de technische
vooruitgang' hebben geuit. In dit werk ziet hii af van een definitie van technologie. In ziIn eigen woor-
den: 'Man kannte meinen, dass einer Erorterung der Bewertungen des technischen Fortschritts eine

Definition der Technik vorausgehen sollte. Eine fur alle Zeiten und alle Formen der Technik passende
Definition ist jedoch nicht moglich.  Das Wort Technik ist,  (...) so vieldeutig geworden,  dass es keine
exacte Definition mehr zulasst, die zugleich dem Sprachgebrauch angemessen ware. Eine Eingrenzung
ist auch sachlich nicht ohne Gewaltsamkeiten moglich," (Van der Pot: 1985, 1206) Techniek lilkt net
zo moeilijk onderscheidend te definieren als het begrip Kunst.
Het gebruik van het woord technologie met een enge en een ruime betekenis komt evenwel ruwweg
overeen met twee belangrilke beroepsgroepen: de ingenieurs en de sociale wetenschappers. (Mitcham,
1978: 229) Doorgaans gebruiken ingenieurs technologie in de enge betekenis en wordt zij, in de bete-
kenis van elke methodische, geplande en doelgerichte voortbrengingswijze, voorbestemd voor het
proces van «materiele constructie». De sociale wetenschappers geven aan technologie doorgaans een
veel bredere betekenis. Hierin staat technologie voor alles wat de ingenieur technologie noemt, inclu-
sief «engineering» op zich, alle vormen van het voortbrengen van materiele artefacten (of soms ook
niet-materiele artefacten, zoals wetten), de gemaakte objecten zelf, hun gebruik tezamen met hun in-
tellectuele en sociale contexten. (Ibid: 230)

Wij beschouwen, in tegenstelling tot de meeste werktuigbouwers, werktuigbouw als techniek of tech-
nologie in de brede betekenis, als een sociaal-cultureel-technologische werkelijkheid, zoals wil in
hoofdstuk 2 uiteen hebben gezet. Wii zullen de begrippen techniek en technologie door elkaar in bre-
de betekenis gebruiken en aangeven wanneer wil techniek in de enge betekenis bedoelen.
Voor het duiden van de Technologische Factor binnen de werktuigbouwkundige werkelijkheid en bin-
nen ons empirisch onderzoek zullen wij de technologische handelingspraktijk meer in detail moeten
analyseren om rationaliteiten, posities, condities, intenties en preferenties van actoren te kunnen be-
schrijven. Actoren hebben op verschillende manier te maken met techniek; zil zien techniek ook ver-
schillend. Daarom zullen wij in plaats van technologie te definieren, haar en daarmee de Technologi-
sche Factor in haar modaliteiten, verschilningsvormen, benaderen.

verschijningsvormen van technologie

In de discussie over de culturele waarde van techniek had men, volgens Van der Pot, veel misverstan-
den kunnen voorkomen, als men binnen de techniek (in enge betekenis) 'den kreativen und den kon-
sumtiven Aspekt unterschieden hatte'. In plaats daarvan heeft men vanuit een enkel technisch mid-
del, een gereedschap (zoiets als de hamer), de instrumentele aard en het karakter als middel van de
Techniek en daarmee ook van het creatieve denkwerk afgeleid. (Van der Pot, 1985: 1207)
Kwee onderscheidt geen twee, maar drie aspecten van techniek, die hij zones noemt, namelijk een in-
ventieve, een productieve en een consumptieve zone, waarin het omgaan met techniek zich respec-
tievelilk voordoet als exploreren, uitdenken en uitvinden, als produceren, realiseren en onderhouden
en als consumeren, hanteren en manipuleren. Met deze zones hangen drie onderscheiden waarde-

ringswijzen van techniek samen. (Kwee Swan Liat, 1971: 4; 1984: 16) Mitcham wijst op een tekortko-
ming binnen de conceptuele analyses van technologie. In zijn eigen woorden: 'In the standard con-
ceptual analyses, however, the anthropologically interior is restricted to an intellectual component,
when actually the will is also involved in an element which might be called technology-as-volition.'
(Mitcham, 1978: 233) Hij onderkent vier verschijningsvormen van technologie: 'technology-as-ob-
ject', 'technology-as-process', 'technology-as-knowledge' en 'technology-as-volition', dat wil zeggen:
techniek laat zich in zijn manifestaties kennen als objecten, activiteiten zoals maken en gebruiken,
kennis en kunde 6n willen. De laatste modaliteit is volgens Mitcham het minst geanalyseerd. (Ibid:
258) Mitcham is echter uit op een anatomie en morfologie van technologie en niet op een analyse van
technologie als een sociaal-culturele handelingspraktijk. Ook bij Schein (1984) en andere theoretici
van (organisatie)culturen en sociale systemen -wij verwijzen naar hoofdstuk 2 en 3- zien wij deze mo-
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daliteiten terug. Schein onderscheidt: basisassumpties, functies en sociale rollen, en artefacten. Deze
assumpties (basiswaarden, veronderstellingen, intenties en behoeften) vormen de kern van (organisa-
tie)cultuur; artefacten en functies zijn manifestaties van assumpties. De notie van technologie als (or-
ganisatie)cultuur is ons inziens te beperkt. Met bovenstaande inzichten kunnen wij werktuigbouw,
technologie en de Technologische Factor facetgewijs analyseren, in analogie met het culturele, het
maatschappeliike en het technologische aspect van de werktuigbouwkundige werkelijkheid. Maar zo-
als gezegd schieten deze noties ons inziens tekort.

actor-script-instrument metafoor
Wil zien technologie als soc:iaal-culturele en technische handelingspraktijk en wei in haar drievoudi-
ge verschilningsvorm; dat wil zeggen: technologie als actor (actor-metafoor), technologie als script (als

handelingsvoorschrift, script-metafoor) en technologie als instrument (instrument-metafoor). Wil noe-
men dit de actor-script-instrumentmetafooT. De elementen van deze metafoor verwijzen naar het cultu-
rele aspect, het maatschappelijke aspect en het technologische (in enge betekenis) aspect. De actor-
metafoor is in hoofdstuk 2 al uitgebreid geintroduceerd. Deze metafoor verwilst naar intenties, prefe-
renties, percepties, zelfreferenties en sluiting. In technologie als actor komen Mitchams technology-
as-volition en technology-as-knowledge tezamen, maar nu als een (eigen) willen, weten en kunnen,
dat wil zeggen met een zekere autonomie en eigen identiteit. De script-metafoor verwilst naar hande-
lingsvoorschriften, naar posities en condities, rollen en functies. In de instrument-metafoor ziIn pro-
ducten, artefacten middelen en mogelijkheden om natuur en omgeving te beheersen, teneinde deze
op zo efficient mogelijke wijze dienstbaar te maken aan de mens voor het bereiken van zijn doelein-
den of de bevrediging van zijn (materiele) behoeften.
Het gebruik van een computer bitvoorbeeld is enerziIds middel en mogelijkheid tot het bewerken van
teksten, maar tegelilkertild stelt het gebruik van tekstverwerkers condities aan het schrijfgedrag. Het
schrijft ons een specifieke wilze van handelen en denken voor. Een apparaat kan ons uitnodigen tot
bepaald gedrag, maar het kan het zelfs min of meer dwingend voorschrilven. (Achterhuis, 1996)

Deze noties van technologie zijn van betekenis voor het empirisch onderzoek. Wil kunnen aan de
hand van de actor-script-instrumentmetafoor de modaliteiten van technologie en daarmee technolo-
gische handelingspraktijk als het drievoudig netwerk van ideostructuur, sociostructuur en techno-
structuur beter begrilpen. Ook kunnen hiermee posities ten opzichte van technologie worden onder-
scheiden en dominante visies binnen de werktuigbouwkundige onderwilspraktilk worden verhelderd.
Tevens kunnen wij condities aan het gedrag binnen de technologische handelingspraktilk en werk-
tuigbouwkundige empirie en de technische habitus beter duiden en «Verstehen„.

2 Technologie als actor

\'anuit de actor-metafoor kennen wil de technologie als (geaggregeerde) actor percepties, preferenties
enzovoort toe, en dus in principe een identiteit, een autonomie, een eigen willen. 'lechnologisch wil-
len veronderstelt technologisch weten en kunnen. Dit willen, volition, is niet zo zeer een verlangen
naar een utopie, maar een rationeel willen dat verbonden is met kennis en kunde. Willen, (denken te)
weten en (weten te) kunnen, vormen een complex netwerk van denksystemen, de technologische
ideostructuur in het drievoudige netwerk van ideo-, socio- en technostructuur.
Wil bestuderen technologie als actor eerst als (eigen) wil en dan als kennis en kunde; daarbij volgen
wil in eerste instantie de modi van Mitcham.

techniek als wil

Volition is willen, het vermogen tot bewuste keuzes en intenties. Aan technologie zi in vele vormen
van willen toegeschreven; zoals de wil om te overleven, de wil om te voorzien in sommige basisbe-
hoeften (Susskind, 1976: 9; Veblen, 1919, cit. in Susskind: 120), de wil tot macht (Mumford, 1970), tot
vrijheid (Ortega y Gasset, 1965), tot zelfverwerkelijking (Heidegger, 1973). Maar ook als de wil om an-
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deren te helpen, de wil om geld te verdienen, de wil om beroemd te worden (Mitcham, 1978: 258); dit
willen is individueel, maar heeft sociale gevolgen als het met gelilksoortige willen is verbonden tot een
cultureel willen, tot gedeelde waarden.

Voor Skolimowski ligt de sleutel tot het begrijpen van technologie, en daarmee techniek als wil, in het
begrip technologische vooruitgang. (Skolimowski, 1966: 373) in de ontwikkeling van technologie
wordt techniek als wil «kenbaar». De groei van technologie komt, volgens zijn zeggen, tot uitdrukking
in het vermogen op een steeds efficientere wijze steeds meer verschillende dingen voort te brengen met
steeds meer interessante kenmerken. Het is typisch voor de techniek dat deze middelen en producten
voortbrengt om steeds'b6tere' producten voort te brengen. Aan de hand van dit 'beter' beschrijft Sko-
limowsky zeven criteria voor technologische vooruitgang en daarmee waarden binnen de technologi-
sche praktijk, namelijk: 1. duurzamer, 2. meer betrouwbaar, 3. meer 'gevoelig', 4. grotere snelheid, 5.
combinatie van 1 t/m 4,6. gereduceerde prils, 7. gereduceerde tijd. Deze wil tot verbeteren mondt uit
in effectievere en efficientere instrumenten en instrumentatie, manipulatie, operatie en beheersing.

Wij noemen deze drilfveren, deze achtergrondwaarden, technologische imperatieven.
Hottois merkt over de technologische 'we must do everything we can do' imperatieven op dat zij 'a-
moral', 'an-ethical', 'an-anthropological', kortom nihilistisch ziin. (Hottois, 1987: 69 e.v.) Technolo-
gie als actor is, zo interpreteren wil zijn conceptie van technologie, een nihilistische actor. 'Where one
no longer presupposes either being or meaning, where nothing reigns but the power of possibility,
there is no longer a place for values.' (Ibid: 75) Voor Hottois is technologie uit op'encompassing func-

tionality', op operationalisme, manipulatisme en constructivistische vrijheid, die geen grenzen er-
kennen, omdat zij niets veronderstellen.
Deze achtergrondwaarden als imperatieven vinden wij ook terug in bedrijfslogans als 'lets make th i,igs

better', in het streven naar continue kwaliteitsverbetering als een nooit eindigend proces binnen het
industriele kwaliteitsdenken. Op actorniveau van bijvoorbeeld de werktuigbouwkundig ingenieur zijn
deze beelden, mythen en waarden persoonlijk, maar binnen de technologie als geaggregeerde actor

zijn deze onpersoonlilk. De imperatieven werken door in middelen, structuren en producten, die be-
doeld zijn om betere producten enzovoort voort te brengen. Op deze wijze krijgen deze structuren,
middelen en producten als actoren handelende kracht.

De ingenieur Samuel Florman traceert de drijfveren van technologie in onze existentie. Hij zegt hier-
over: 'I think that engineering is what human beings, deep down, want to do.' Het is niet het enige,
maar wel een van de meest basale en meest bevredigende dingen. Hij noemt het zelfs een genetisch
doorgegeven en cultureel gevormd 'engineering instinct'. Ook Shearer, Murphy en Richardson, hoog-
leraren (mechanical) engineering, spreken over 'instincts of an engineer'. (1971: 1) De existentiele

vreugde van de technologie beweegt zich tussen de voldoening van de vakman en de verrukkingen
van de motorrilder over zijn machine of de avontuurlijke geest bil de verovering van nieuwe grenzen.
(Zie ook: Pacey, 1986: 89) Wij volgen Florman nog even in ziIn tot de verbeelding sprekende gedach-

tengang. 'Engineering responds to impulses that go beyond mere survival: a craving for variety and
new possibilities, a feeling for proportion - for beauty - that we share with the artist (...) There are re-
ligious implications in technology, a little bit of cathedral in everything we build (...) At the heart of

engineering lies existential joy.' (Florman, 1987: 20) Men zou kunnen begrijpen wat een werktuig-
bouwer beweegt door te rade te gaan bij zogezegd eigen «instinctieve» ervaring, bij de voldoening van
het gelukte maken, de voldoening van het uitvinden of het begrijpen hoe een systeem werkt.
Industrielen en politici zijn, zegt Pacey, zich vaak niet bewust van deze verborgen doelstellingen. Zij

zien niet in dat de projecten waarvoor zij technische staf inhuren, voor deze mensen een doel op zich-
zelf gaan vormen, een doel dat vril los staat van de oorspronkelilke economische of gebruikerstechni-
sche doelstellingen. De socioloog Latour beschrijft de mechanismen, de tactieken en strategieen waar-
mee actoren, met name ingenieurs en natuurwetenschappers, de 'black boxes' met al te menselijke
hartstochten, machtstrategieen en conflicten voor andere groeperingen gesloten weten te houden.
(Latour, 1987: 103 e.v.) Volgens Latour is een techniek succesvol, als je hem door anderen als een goed
functionerende black box kunt laten aanvaarden. (Zie ook: Achterhuis, 1992: 37 e.v.)
Galbraith gebruikt de term 'technologische virtuositeit', waarmee hil doelt op de manier waarop tech-
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nische creati,·iteit als dc)el op zichzelf nagestreefd kan worden. Vernieuwingen waarin virtuositeit
ziclitbaar is, hebben .aanzien op zich. en wekken ontzag. Pacey beschrilft deze virtuositeitswaarden
in contrast met gebruikers- of behoeftenwaarden. Wilzullen hier alleen ziIn beschrijving van de vir-
tuositeitswaarden parafraseren en dominante percepties uitvergroten. Als prioriteiten ziet hil het na-
lagen van het technisch aantrekkelijke, het beheersen van natuurkrachten en het openen van gren-
zen. Creativiteit is vernieuwend, avontiturlijk en ongeremd. Risico'G zijn uitdagingen en voorbeelden
zi in avonturiers, krilgers, smeden. De visie op technologie wordt gedomineerd door constructie uit
oogpunt van prestige, en typische bewijzen van vooruitgang zijn toegenomen prestaties. Dergelilke
waarden erl beelden zien wil bijvoorbeeld terug bil werving, techniekpromotie en imagoverbetering
van de techniek onder de jeugd. (Zie: Van Dam, 1993)
Zich schikken naar technologische imperatieven betekent, voor Pacey, het naiagen van virtuositeit en
vernieuwende creativiteit, wat in bepaalde opzichten een bewonderingswaardige doelstelling lijkt. 'In
andere opzichten betekent conformeren aan een technologisch imperatief het nagenoeg ongeremd
volgen van de vernieuwende paden, waar deze ook heen mogen voeren.' (Pacey, 1986: 104, 112) Van-
uit de inventieve zone van technologie trekken (schok)golven van technologische vernieuwingen over
de sociaal-culturele werkelijkheid.

techniek als kennis en kunde

Savage en Sterry e.a. definieren technologie in 'a Co,iceptual Framework for Techtiology Educatioti' als:
' ( . . . )a body of knowledge and the systematic application of resources to produce outcomes in response
to human needs and wants'. (1990: 7) Technologie is een vorm van 'human knowledge', van mense-
lilke kennis en kunde. (Skolimowski, 1966: 372) Dit weten en kunnen is systematisch en methodisch.
In de praxiologie (praxis betekent actie, handeling), de methodologie van de technologie, komt het
volgens Kotarbinski aan op het zoeken naar antwoorden op de vraag: 'Which event, among those we
can produce, would under given circumstances, need to be included as a sufficient condition to gene-
rate a particular state of affairs? (...) What should go first and what should follow what when depen-
dences get tangled up in a most complicated way?' (Kotarbinski, 1979 in: Gasparski, 1983: 102,95) Het
basiselement van technologie is de regel, de richtlijn of het voorschrift.
De veronderstelling dat technologie toegepaste wetenschap of zelfs (natuur)wetenschap zou zijn, is
historisch oniuist en in methodologisch zin discutabel (Skolimowski, 1966: 372; Gasparski, 1983;
Mitcham, 1978; Kwee, 1974; 1Jsseling, 1984; Hazelrigg, 1988; Savage & Sterry, 1990) Eugene S. Fer-
guson, de techniekhistoricus, zegt het scherp. 'This scientific age too readily assumes that whatever
knowledge may be incorporated in the artifacts of technology must be derived from science. This as-
sumption is a bit of a modern folklore that ignores the many nonscientific decisions, both large and
small made by technologists (... 1'. (Ferguson, 1992: preface)

I echiiologie is geen biologisch gegeven, is niet afieidbaar van biologische gegevens, noch beschikbaar
iii onze natuurlilke omgeving. Het is een geheel van richtlilnen en handelingsvoorschriften, 'a body
of ktiowledge' dat wordt aangeleerd en doorgegeven aan de volgende generatie technici. Als elke so-
ciale orde is het een voortbrengsel van menseli Ike activiteit. Berger en Luckmann wijzen op het ver-
band tussen kennis, identiteit en legitimering. 'Legitimation not only tells the individual why he
should perform one action and not another; it also tells them why things are what they are. In other
words, 'knowledge' precedes 'values' in the legitimation of institutions.' (Berger & Luckmann, 1991:
111)Zil betogen verder dat een bepaalde 'body of knowledge' wordt aangeleerd als obiectieve kennis
en 70 als subjectieve werkelijkheid wordt eigen gemaakt. Deze werkelijkheid heeft het vermogen om
een specifiek type mens, in ons geval de ingenieur vorm te geven. Technologie bedrijven en techno-
loog zijn veronderstellen een sociale wereld die gedefinieerd en gecontroleerd wordt door dit geheel
van technologische kennis en kunde. (Ibid: 84) Het proces van aanleren is tevens een proces van in-
stitutionalisering («gewoontevorming») en een proces van legitimering, dat wil zeggen een proces van
uitleggen eli rechtvaardigen van de betreffende voorschriften en gedragsregels. Zil onderkennen vier
niveaus van legitimering binnen het proces van institutionalisering. Deze komen overeen met vier
gangbare onderscheidingen in technische kennis en kunde. (Zie ook: Mitcham, 1978: 256)
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Voor de beschriiving van techniek als kennis en kunde beperken wij ons tot de volgende algemene
analytische onderscheiding:
1 Onbewust senso-motorisch weten hoe dingen te doen en te gebruiken.
2 Technische stelregels en vuistregels, een eerste generalisatie van het succesvol maken of toepassen

van vaardigheden.
3 Descriptieve wetten of nomografische beweringen; zil worden ook wel ingenieursniatige empiri-

sche wetten genoemd.
4 Technologische theorieen, die empirische wetten systematisch met elkaar in relatie brengen of een

conceptueel raamwerk bieden om deze ingenieurswetten te verklaren.

De senso-motorische (manipulatieve) technieken overtreffen in hoeveelheid verre alle andere kennis-
en kundevormen. In hoeveelheid komen daarna de technische stelregels en de nomografische bewe-
ringen. Het aantal technologische theorieen is gering. (Zie ook: Mitcham, 1978: 256) De volgorde van
1 tot en met 4 geldt in kwalitatieve zin ook voor: van concreet naar conceptueel, afnemende prakti-
sche toepasbaarheid en toenemende dehumanisering van de technieken. Eveneens kenmerkt de reeks
een toenemende preferentie voor quantificering en aritmetisering.

Wij zullen deze onderscheidingen in technische kennis en kunde en niveaus van legitimering in het
proces van institutionalisering meer in detail toelichten, enerzijds om deze onderscheidingen binnen

techniek als kennis en kunde concreet te maken als manifestaties van technologie als actor. Anderzijds
geeft het ons voor het concrete empirisch onderzoek een analytisch kader om werktuigbouwkundige
curricula en eindexamens te kunnen onderzoeken op de aard van de geexamineerde kennis en kunde
en daarmee ook een mogelijk duiden van de achterliggende aard van legitimering en identiteit.

Senso-motorisch weten hoe dingen te doen, wordt aangeleerd via soms langdurige perioden van imi-
tatie en manuele, instrumentele training. Deze «kennis» is nog voor-theoretisch; het senso-motorische
weten wordt vaak wel bewust voorgedaan. Voor deze technieken geldt zelfs, dat zij onbewust moeten
warden uitgeoefend willen zii effect hebben. Het senso-motorisch besturen van een auto maakt de
aandacht vrij voor gevaarlijke verkeerssituaties. Door oefening verschuiven zij in het bewustziln naar
de achtergrond en worden zo tot een tweede natuur.
Het begin van legitimering zit hem in het voordoen 'zo doe je dat' als antwoord op de vraag 'waar-
om?'. Tot het domein van het senso-motorisch weten hoe dingen te doen, behoren de myriade fijn-
zinnige lichamelijke vaardigheden die als vanzelf sprekend worden beschouwd, maar zonder welke
techniek niet kan bestaan. Ambachtelijk vakmanschap herkent men aan deze tweede natuur.

Technische stelregels en vuistregels zi jn een eerste generalisatie van succesvolle ervaring. Het zijn heu-
ristisch (heuristiek = leer van het vinden) functionerende regels van het type 'om A te krijgen, doe B'.
Ook algoritmen, zoals een «recept» uit een «kookboek», vallen onder deze vorm van technisch weten
en kunnen. Een algoritme voert via vaste stappen tot het resultaat; het ziin niet alleen rekenvoor-
schriften, maar ook operationele procedures, bestisbomen, breipatronen. In alle gevallen is er sprake
van dwingende voorschriften. (Schipper, 1993: 70)
Deze aangeleerde vuistregels en stelregels, het tweede niveau van legitimering, bevatten theoretische
veronderstellingen in rudimentaire vorm en kunnen schematische verklaringen bevatten voor be-
paalde handelingswijzen, doch deze zijn dan zeer pragmatisch en direct gerelateerd aan de situatie.

De kern van de ingenieursmatige probleemoplossingsmethodieken wordt gevormd door technische
stelregels, vuistregels, descriptieve wetten en nomografische beweringen. Deze descriptieve wetten en
nomografische beweringen ziln geen natuurwetten, het zijn empirische wetten, ook wel ingenieurs-
wetten genoemd. Zij komen voort uit observatie en geaccumuleerde ondervindingen van het type'Als
je A doet, dan gebeurt er B'. Zij beschrijven bilvoorbeeld hoe een constructie te bouwen of dat een con-
structie met die afmetingen onder die omschreven omstandigheden niet bezwilkt. Zo ziIn er ook de-
scriptieve wetten voor het gebruik van artefacten, bilvoorbeeld hoe snel een beitel versleten is bij een
bepaalde snijsnelheid. Dergelijke empirische wetten, vaak wiskundig geformuleerd, zijn niet weten-
schappelijke in de zin dat zij afgeleid zijn van (een fysische) theorie. Zi j komen vaak voort uit gegene-
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raliseerde praktische ervaringen. Bil de ingenieurswetten is de menselilke factor al in de abstractie op-
gelost. Legitimering op dit niveau vindt plaats 'in terms of a differentiated body of knowledge' door
speciale personen, dat wil zeggen experts. Op dit niveau is het ook mogelijk dat deze experts hun ei-
gen toepassingsproblemen gaan uitvinden, zonder dat daar praktische redenen voor zijn. '(...) Legiti-
mation begins to go beyond pragmatic application (...) With this step, the sphere of legitimation be-
gins to attain a measure of autonomy lital. C.B.1 (...) and may eventually generate its own institutional
processes.' (Berger & Luckmann: 1991, 113) Dit zien we bilvoorbeeld bil eigen toepassingsproblemen,
die niet uit de voorhanden liggende problemen voortkomen, maar uit technologische imperatieven,
zoals wil die bil technologie als wil hebben gezien.

Als laatste onderscheiden wil de technologische theorieen, die empirische wetten systematisch met el-
kaar in relatie brengen of een conceptueel raamwerk bieden om deze ingenieurswetten te verklaren.
Bunge verdeelt deze theorieen nog in substantiele technologische theorieen en operationele techno-
logische theorieen. (cit. Mitcham, 1978: 256) De eerste soort zijn theorieen die toepassingen zijn van
fysische theorieen in bijna reele situaties, bilvoorbeeld thermodynamica, fysische transportverschijn-
selen of plasticiteitstheorie. Deze substantiele theorieen, de zogenaamde ingenieurswetenschappen,
gebruiken zowel de inhoud als de methode van de exacte wetenschappen. Tot de tweede soort beho-
ren theorieen over de wijze van gebruiken, zoals decision theory of algemene systeemtheorie. De ope-
rationele theorieen passen alleen de methoden van de exacte wetenschappen toe. In de werktuig-
bouwkundige praktijk komen technologische theorieen via prescriptieve wetten in specialistische toe-
passingsgebieden aan de oppervlakte.
'The sphere of pragmatic application is trancended once and for all. Legitimation now takes place by
means of symbolic totalities, that cannot be experienced in everday life at all - except, of course, in so
far as one might speak of 'theoretical experience'  (...) This level of legitimation is further distinguis-
hed (...) by its scope of meaningful integration'. (Berger & Luckmann, 1991: 113) Als pure theorie cree-

ren zij een eigen wereld, in navolging van de terminologie van Berger en Luckmann 'a symbolic uni-
verse', waarin empirische wetten worden verklaard en geintegreerd, en hun plaats krijgen.
Een voorbeeld van een al oudere theorie is de thermodynamica. Deze theorie relateert onder andere
warmteleer, theorieen over calorische werktuigen, verbrandingsmotoren, gas(stoom)wetten, fasen-

overgangen bil warmtebehandelingen van materialen. Een voorbeeld van een recentere substantiele
technologische theorie is de theorie van Dynamische Systemen, ook wel bekend als de theorie van de
Bondgrafen. Dit is een generaliserende theorie van modellen van mechanische, electrische, thermi-
3che en vloeistofsystemen, dat wil zeggen gegeneraliseerde massa-veer-demper modellen van dergelij-
ke systemen, die op zichzelf ook geldealiseerde modellen ziin. De toegedachte 'role of system dyna-
mics in engineering and science' is omvattend, volgens een wat ouder standaard werktuigbouwkun-
dig studieboek voor tweedejaars werktuigbouwkundige studenten van een Technische Universiteit.
'Some of these areas are: Aerospace systems, Automation, Biomedical research, Business systems, Com-
mlinications, Computer and data-processing systems, Defense systems, Power and propulsion sys-
teins, Psychology, Structures, Transportationsystems.' (Shearer, Murphy, Richardson, 1971: 9)
Een voorbeeld van een recente operationele technologische theorie is Total Quality Control, een sym-
bolic universe of een «virtual reality», waarin al het handelen binnen (en buiten) industriele, dienst-
verlenende, overheids- en non-profit organisaties een bepaalde plaats en betekenis krijgt. Wij citeren
ter illustratie uit het bekende standaardwerk van Armand V. Feigenbaum, van huis uit zelf ingenieur.
'Quality is  (...) a systemic customerconnected process that must be totally and rigorously implemen-
ted throughout the company and integrated with suppliers.' (Feigenbaum,  1991: 828) Feigenbaum de-
finieert 'a total quality system' als: 'The agreed companywide and plantwide operating work structu-
re, documented in effective, integrated technical and managerial procedures, for guiding the coordi-
nated actions of the people, the machines, and the information of the company and plant in the best
and most practical ways to assure customer quality satisfaction and economical costs of quality.' (Ibid:
14,837)
Wil zien bil de recentere technologische theorieen dat de auteurs enerzijds in de toepassing van deze
theorieen het volgen van technologische imperatieven beogen en anderzilds de toepassing van de
theorieen vanuit deze imperatieven als technologie als wil rechtvaardigen. Feigenbaum spreekt zelfs
van 'the total quality imperative for the 19905.' (Feigenbaum, 1991: 823)



Technologische Factor                                                                                                                                      81

Wij maken nog een laatste opmerking over technologie als actor. De verschijningsvormen van tech-
nologie als kennis en kunde, die «voorafgaan» aan technologie als wil, zijn tevens preferenties; zij slui-
ten vormings- en scholingsaspecten in. Verschillende praktijksituaties, vormings- en scholingswilzen
benadrukken deze modaliteiten verschillend. De onderscheiding LBO, MBO, HBO, TU Werktuigbouw-
kunde in analogie met de kennis- en kundetyperingen en legitimeringswijzen ligt voor de hand, maar
deze onderscheiding is verwarrend. Deze wordt door ingenieurs eerder als sociaal hierarchische orde-
ning dan als analytisch of technisch complementair geinterreteerd. Bil technologie als kennis en kun-
de gaat het ons om verschijningsvormen die al naar gelang de preferenties en percepties op de voor-
grond treden.
Werktuigbouw docerende ingenieurs uit ons empirisch onderzoek verkrijgen doorgaans hun vorming
tot ingenieur binnen de Technische Universiteiten. Binnen deze instituten prefereren hun opleiders
een specifieke, academische positie binnen dit geheel van weten en kunnen. Zij definieren technolo-
gie expliciet als wetenschap en het werktuigbouwkundig onderwijs als wetenschappelijk onderwijs.
(Disciplineplan Werktuigbouwkunde, 1981: 5 in Hubert, 1992: 15 e.v.; zie ook: Van den Kroonenberg,
1990; Beukers, Vogelesang, 1994) Dit is te duiden als een preferentie voor technologie in de vorm van
technologische theorieen en virtuositeitswaarden.

3 Technologie als script

Met de script-metafoor bezien wij technologie in de verschijningsvorm van specifieke wijzen van han-
delen, dat wil zeggen als rollen, functies, posities en condities die de handelingspraktijk conditione-
ren. Kotarbinski, die wij hiervoor al aan het woord lieten, spreekt in zijn praxiologie over 'sufficient
condition to generate a particular state of affair'. Deze condities zijn epistemologisch van aard. De con-
dities die wij voor ogen hebben, beperken zich niet tot het domein van de methodologie, maar zijn
betrokken op de technologische handelingspraktijk. Het gaat om condities die het handelen condi-
tioneren. De metafoor script is ontleend aan manuscript en is een gangbaar begrip binnen het maken
van films, toneelstukken, radiouitzendingen en dergelijke, waarin bepaalde (ver)handelingen zowel
beschreven als voorgeschreven zijn. Het maken van het feitelijke script, zowel het draaiboek als het
technisch uitgewerkte scenario, behoort in onze optiek ook tot het script. Script als manuscript en
tekst, en teksten als een geheel van bewoordingen spreken ons aan, hebben betekenis, zijn zinvol of
zinloos. Dat de metafoor script meer inhoudt dan het functionalistisch en programmatisch koppelen
van activiteiten behoeft een nadere toelichting.
Harold A. Innis beschrijft in 'T/ie Bias ofCommunication' hoe overgangen in het gebruik van commu-
nicatie-media en communicatie-technieken, met name overgangen van orale technieken via kleita-
bletten en handschriften op papier tot drukpersen van de grafische industrie, overgangen naar ande-
re sociale en culturele scripten impliceren. Hij gaat zelfs zo ver dat communicatietechnieken het ge-
hele script van een samenleving kunnen veranderen. 'We can perhaps assume that the use of a medi-
um of communication over a long period will to some extent determine the character of knowledge
to be communicated and suggest that its pervasive influence will create a civilization in which life and
flexibility will become exceedingly difficult to maintain and that the advantages of a new medium will
become such as to lead to the emergence of a new civilization.' (Innis,  1984,  1951:  34 e.v.) Zijn  leer-
ling Marshall McLuhan beweert 'the medium is the massage' en maakt daarbij een woordspeling op
'message'. Dit vat de script-metafoor puntig samen.
In verscheidene publicaties betoogt Kwee dat techniek naast instrument ook medium is waarin, waar-
mee en waardoor 'het zijn-met, leven-met en denken-met zich extra-organisch kunnen realiseren'
(Kwee Swan Liat 1966: 155). Onze werktuigen bewerktuigen zowel onze omgeving als onszelf. Exter-
ne beheersing levert de conditie, het script voor interne zelfbeheersing, voor een betuigd bestaan.
(Kwee Swan Liat, 1966: 134 e.v.; Blokhuizen, 1979: 72 e.v.; Huning, 1986: 41)
Wij geven ter illustratie enkele eenvoudige voorbeelden. De weergave van getallen in Romeinse cij fers
is gebaseerd op het script waarbij men rekent op een telraam, waarvoor de Romeinse cijfers zich veel
beter lenen dan onze weergave van getallen, die zich veel beter lenen voor rekenen op papier. Com-
puters conditioneren het script van de werktuigbouwkundige ingenieurs in de richting van kennis die
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in wiskundige, eenduidige relaties kan worden uitgedrukt en die voorbil gaat aan 'the nature of engi-
neering'. Wij volgen nu Ferguson: 'It has been nonverbal thinking, by and large, that has fixed the out-                  '
lines and filled in the details of our material surroundings (...) modern engineering -that is the engi-
neering of the last 500 years- has depended heavily and continously on nonverbal learning and non-
verbal understanding (...) an engineer's deep understanding is by nature nonverbal, the kind of intui-

tive knowledge that experts accumulate.' Volgens ziin zeggen is 'the art of engineering' sinds het mid-
den van deze eeuw steeds meer verdrongen door de 'analytic engineering sciences', die een hogere sta-
tus hebben en gemakkelijker te onderwijzen zijn. Hij vreest dat met deze nieuwe handelings- en scho-
lingswilzen de rijke erfenis van het nonverbale teren verloren zal gaan en dat de ingenieursopleidin-
gen afgestudeerden zullen voortbrengen die gevaarlijk onwetend zijn omtrent de vele wilzen waarop
de echte wereld verschilt van die van de wiskundige wereld die hen door hun hoogleraren wordt on-
derwezen. (Ferguson, 1992)
In de metafoor technologie als script toont technologie zich als conditionerende handelingspatronen,
zingevingspatronen, als het complex van doe-systemen die de technologische sociostructuur vormen
in het drievoudige netwerk van ideo-, socio- en technostructuur. Technologische doe-systemen heb-
ben twee functies, zij vervullen de rollen «maken» en «gebruiken». (Zie ook: Mitcham, 1978; Kwee Swan
Liat, 1984; Pacey, 1986)

maken en gebruiken

Het beeld van de mens als homo faber, mens de maker, is in zekere zin eenzijdig en naief. Door de een-
zijdige conceptuele aandacht voor het maken valt het minstens zo belangrijke aspect van het gebrui-
ken van technologie buiten beschouwing. Naast homo faber is hij volgens ons ook «homo usura», mens
de gebruiker, en volgens Huning, 'homo mensura', de mens als de maat der dingen, die de maak- en
gebruikcondities stelt. Maar hoe minder materieel en zichtbaar de techniek op de mens geliikt, des te
moeilijker wordt de beheersing en sturing van de techniek. (Huning, 1986: 41)

In het inventieve-productieve-consumptieve zonemodel  van  Kwee (zie: paragraaf 4.1) blilken  bil  na-                             
dere beschouwing de inventieve, productieve en consumptieve zones gedeeltelijk samen te vallen. Tij-
dens maakprocessen van technische artefacten (producten, technische systemen) gebruikt men uitge-
breid materiele en immateriele artefacten. Werktuigbouwkundige theoretici en methodologen komen
meestal eveneens tot drie conceptuele onderscheidingen: het ontwerpen, maken en gebruiken van een
product. (Seering, 1989; Pahl & Beitz, 1988; Eekels, Roozenburg, 1983) Zij maken een conceptueel on-
derscheid tussen het 'maken als ontwerpen' en het 'maken als produceren'. Ontwerpen, maken en ge-
bruiken zien zij als functies die ieder weer uit een groot aantal sub-functies bestaan. De relatief een-
voudige functie 'maken als ontwerpen', door de ontwerptheoretici doorgaans gezien als het begin van
de normatieve keten, wordt doorgaans methodologisch uitgebreid behandeld. Voor het 'maken als
produceren' is dat in veel mindere mate het geval en het gebruik nauwelilks of niet. Het gebruik, ge-
zien als het vervullen van een functie, blijft impliciet en is een gegeven inputgrootheid van het ont-
werpproces.
In paragraaf 4.1 maakten wil al kennis met het conceptuele model van de productcyclus met functio-
neel samenhangende, opeenvolgende producttransformaties van maken en gebruiken. (Werkgroep
BOO, 1987; Blokhuizen, 1986, 1989a; Nota Materialenbeleid, 1986) De fasen van activiteiten omvat-
ten 'behoeftenonderzoek', 'specificering van eisen' enzovoort, tot en met 'in gebruik houden' en
'beeindiging gebruik/renovatie'. De specificering van eisen aan een product of technisch systeem be-
staat dan uit drie subspecificaties met betrekking tot 1. het beoogde gebruik, 2. de situering van het be-
oogde gebruik in de omgeving, met name logistiek (alle daarvoor relevante aspecten), sociale en eco-
logische omgeving (milieu) en 3. het product of systeem zelf vanuit 1. en 2. (Werkgroep BOO, 1987:
10)

De functie «gebruiken» is complex en gedifferentieerd. Een fractie van de industriele producten en sys-
temen zijn echte eindproducten. Industriele producten en productie kenmerken zich door lange com-
plexe ketens van maak- en gebruikprocessen. Zelfs het eenvoudigste onderdeeltle als een boutje is de
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uitkomst van een complexe keten van industriele tussenproducten. Technologische artefacten worden
wederkerend bewerkt en in dit bewerken bepalen zil mede de wijze waarop, de structuur waarin en in-
strumentatie waarmee de volgende bewerkingsfasen kunnen plaatsvinden. Binnen de moderne tech-

nologie is de ingenieur bij uitstek een technologiegebruiker, een homo usura in plaats van een homo
faber. Processen en structuren van maken en gebruiken conditioneren elkaar daarbij wederkerig.

Mitcham maakt in zijn typering van 'technology-as-process', dat wil zeggen maken (in de betekenis

van ontwerpen) en materieel fabriceren en gebruiken, nog een nader onderscheid in de functie «ma-
ken». In het proces ontwerpen onderscheidt hij 'invention' en 'design'. Volgens ziIn zeggen gaat uit-
vinding aan het ontwerp vooraf. Dit onderscheid geeft ons inzicht in de wijze van denken en werken
van de ingenieur. Wij gaan daar straks uitvoerig op in. Mitchams conceptie van technologie als pro-
ces schiet ons inziens echter te kort. De binnen de technologie belangrijke technologische operatio-
nele processen als planning, management, kwaliteitszorg en logistiek lopen dwars over de processen
maken en gebruiken heen, maar komen in zijn anatomie en morfologie van de techniek conceptueel
niet tot uitdrukking. Dit geldt eveneens voor impliciete gedragspatronen, scripten die verbonden zijn
met het gebruik van producten. In de metafoor technologie als script komen deze wel tot uitdrukking.
Voordat wij de rol, functie en positie van het ontwerpen nader beschrijven, zullen wij een korte om-

weg maken waarin we ingaan op de betekenis van het uitvinden. Daarmee sluiten we aan bil het wil-
len, (denken te) weten en (weten te) kunnen, kortom bij onze beschrijving van technologie als actor.

uitvinden is geen ontdekken

De essentie van de techniek kan volgens Dessauer het best aan de hand van de uitvinding worden be-
studeerd. De uitvinding is een historische gebeurtenis; iets dat er eerst niet was, wordt aan de werke-
lijkheid toegevoegd, er ontstaat iets nieuws. Dit nieuwe is meer dan toepassing van kennis en meer
dan de som of recombinatie van bekende eigenschappen. Aan dit nieuwe wordt een eigen macht toe-

gekend, die niet van de uitvinder afkomstig is. De uitvinder lost, meestal met veel moeilijkheden, een
probleem op, maar aan wat hij uiteindelijk uitvindt is dit niet af te lezen. De uitvinding draagt niet de
persoonlijke kenmerken van de uitvinder. De uitvinding is een vinding en geen maaksel, geen men-
selijk product zonder meer. De uitvinding geschiedt deels onbewust. (Gruppelaar, 1995: 67 e.v.) Tech-
niek is dan uitvinding en de materiele realisatie van transcendente vormen. (Heidegger,  1973)  Op het
belang van het onderscheid in artefact als vinding en als maaksel komen wij straks uitvoerig terug.
Wij willen nog een ander onderscheid maken. Uitvinding is geen ontdekking. Binnen de technologie
is men niet uit op het ont-dekken, het (wetenschappelijk) weten van wat (nog verborgen) is, maar op
het creeren en maken van iets nieuws, het maken van iets dat er nog niet is. Wil denken hier dan niet
alleen aan grootse uitvindingen, maar juist ook aan het kleine vinden binnen het dagelijkse werk. 'In-
vention causes things to come into existence from ideas, makes world conform to thought, whereas

science, by deriving ideas from observation, makes thought conform to existence.' (Mitcham, 1978:
244) Werktuigbouwkunde of andere technische disciplines verschillen als script niet van medische, ju-
ridische of onderwijskundige disciplines, dat wil zeggen van alle disciplines die niet als enige doel-
stelling hebben om nieuwe waarheden te verwerven. Werktuigbouwkundigen en exacte, positivisti-
sche wetenschappers verschillen in houding tegenover de over66nkomst tussen werkelijkheid en haar
beschrijving. Voor de exacte wetenschap is de werkelijkheid het origineel, waarover wordt gerappor-
teerd. Voor de technische disciplines is die houding tegenovergesteld. De beschrijving fs het origineel

en op die basis wordt de gewenste werkelijkheid als artefact geproduceerd of gecreeerd. (Gasparski,
1983)
Hierin verschilt het script (en de tweede natuur) van de werktuigbouwkundige of technicus funda-
menteel van dat van de exacte wetenschapper. Hij is niet primair uit op waarheid, het weten wat er is,

maar op hoe hij kan verwerkelijken wat hij bedunkt. De exacte wetenschapper zal om te ontdekken,
zich (systematisch) vragend richten op het versluierde, verhulde karakter van de werkelijkheid, die
ontstaan is door scripts, door vanzelfsprekendheden waarmee mensen zich werktuiglijk van ideeen en
instrumenten bedienen. De werktuigbouwkundige ingenieur zal de ontdekte waarheden gebruiken
om uit te vinden hoe hil ziIn eigen ideeen, meestal binnen gegeven condities, vorm kan geven. Te-
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genover de verwondering over het ontdekte, de verrassing van de vinding, staat de intense tevreden-
heid van de technicus als zijn ontwerp of plan werkt en alles onder controle is. In paragraaf 4.5, waar-
in wil de ingenieursrationaliteit beschrijven, zullen wil zien dat ingenieurs er juist op gericht ziln om
verrassingen en contingenties zoveel mogelilk buiten te sluiten.

In het bovenstaande zien wij dat techniek afhankelilk is van wetenschap. Maar technologie ontwik-
kelt zich als een semi-autonoom cognitief domein met een methodologische autonomie. (Skolimow-
ski, 1966: 382) Wil stuiten eveneens op een paradox. De werktuigbouwkundig ingenieur lilkt iuist bil
ujtstek betrokken te zijn op wat er voor handen is, op het materiele en tastbare, terwill hij als techni-
cus juist gericht is op dat wat er (nog) niet is. Hil heeft een neiging over datgene heen te kilken, aan
datgene voorbij te gaan wat er al is en wat hem als script conditioneert. Hij kilkt, simpel gezegd, niet
naar zijn hamer, maar naar het effect van zijn hamerslagen.

ontwerpen en werktuigbouwkundige scholen

Ontwerpen is het ontwikkelen van een script en is zelf ook weer onderdeel van een script. Met het ont-
werp bedoelen wil hier het technisch werktuigbouwkundig ontwerp, gemaakt door ontwerpers of con-
structeurs. Ontwerpen is het ontwikkelen van een script voor het maken en gebruiken, het volgen van
een script. Dit script is een plan, tekeningenset of maak- of gebruikinstructies over wat wel en wat niet
te doen. Dit script is normatief, het bestaat uit normatieve statements. Het werktuigbouwkundig ont-
werp definieert de handelingen in de vervolgketen van de materiele transformaties van het product,
die moeten leiden tot de feitelijke realisatie. In het ontwerp wordt tevens expliciet en impliciet het
script voor het toekomstige gebruik vastgelegd. Het formuleren van specificaties van vereisten voor
een product (waaraan moet het expliciet voldoen?) is een standaard-ontwerpactiviteit. 'While de-
signing and constructing automobiles or lathes, can-openers or intercontinental ballistic missiles, the
purely technical aspects often are interwoven with aesthetic and utilitarian aspects.' (Skolimowski,
1966: 382) De ontwerper lijkt als eerste beweger aan het begin van een causale keten te staan.
Wij richten ons nu tot ontwerpen als (onderdeel van) een script. De opvattingen over het bouwen van
werktuigen zijn binnen de werktuigbouwkunde in twee hoofdstromen of scholen te verdelen. Deze
scholen corresponderen in grote lijnen met ons onderscheid in artefacten, dat wil zeggen artefact-als-
uitvinding en artefact-als-maaksel. Wij noemen deze hoofdstromingen ideaal-typisch «de romanti-
sche school», omdat binnen deze school een zeker romantisch beeld van de ingenieur als belangeloze
dienaar en kunstenaar wordt uitgedragen, en «de rationele school», waarin het ontwerpen als een ge-
rationaliseerd productieproces wordt opgevat. Wii zullen op deze opvattingen uitgebreid ingaan. Deze
werktuigbouwkundige scholen manifesteren zich als ontwerpscholen, waarin opvattingen en metho-
dologieen over het ontwerpen meer of minder expliciet zijn ontwikkeld. Specifieke methodologieen
van het materiele maken of van de nog complexere functie van het gebruik, analoog aan de metho-
dologie van het systematisch ontwerpen, ziin ons inziens niet tot ontwikkeling gekomen. Voor het do-
mein van het materiele maken, de productie-technologieen, ziIn echter wei aparte taxonomieen ont-
wikkeld. (Zie: Kienzle, 1966; Van der Hoek, 1977; DIN 8580, 1978)

de romantische school
Wat wij romantische scholen noemen zijn de ontwerpscholen die zich op de Technische Hogescho-
len vormden rond uiterst creatieve en inventieve hoogleraar-ingenieurs. 1n deze stroming ziet men in
het ontwerpproces de werkzaamheid van een individuele inspiratie en intuYtie. De ontwerper is eerder
kunstenaar dan constructeur in een organisatorische context. Het ontwerp is meer uitvinding, waar-
van de naam van de ontwerper soms in de naam van het product (bijvoorbeeld Dieselmotor) blijft
voortleven, en minder constructie, maaksel. Zij prefereren inspiratie, intuitie en ervaring boven een
systematische benadering in een organisatorische setting. Techniek en organisatie zijn incommensu-
rabele grootheden, zoals Dessauer dat uitdrukt. Zij hebben geen gemeenschappeliike maat. De orga-
nisatiegevoeligheid van techniek is van secundair belang Goede ondernemingen en economie zijn
louter instrumenteel ten opzichte van de techniek. Zo ligt de waardenhierarchie. Techniek in haar
meest zuivere vorm is een volstrekt onafhankelijke grootheid. (Zie: Gruppelaar, 1995: 69) In de dicta-
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ten en handboeken van deze hoogleraren vinden wij alleen techniek: vernuftige ontwerpen, ingeni-
euze mechanismen, constructies, apparaten, machines, systemen, modellen zonder concrete verwij-
zingen naar feitelijke gebruikers, feitelijke makers, onderhouders, ondernemingen, maatschappelijke
behoeften, marktvragen enzovoort (en dit geldt overigens voor vrijwel alle werktuigbouwkundige dic-
taten, handboeken en studiemateriaal die een werktuigbouwkundig student onder ogen krijgt). Wij
beperken ons tot een enkel voorbeeld, dat ons inziens genoeg zegt over de waarden binnen deze be-
nadering van het ontwerpen.

De werktuigbouwkundig hoogleraar Prof. Sacha Horowitz, verbonden aan de Technische Hogeschool
Eindhoven is een toonbeeld van de inventieve vernufteling, die tot op hoge leeftijd ziIn leerlingen in-
spireerde tot creatieve technische vondsten. Hi j had meer dan 150 patenten op zijn naam staan, waar-
voor hij internationaal veel erkenning kreeg, waaronder de hoogste Amerikaanse onderscheiding in
Ziin discipline. Een van zijn bekendste vondsten is het scheerapparaat. Prof. L.H. de Lange, die Horo-
witz in die tijd persoonlijk kende, beschrijft hoe dit in zijn werk is gegaan. 'In 1937 had ir. H. die bij
Philips een belangrijke positie had, in zijn vrije tijd wat geknutseld aan een scheerapparaat. In tegen-
stelling met de apparaten die toen al op de markt waren en oscillerende messen hadden, had het ap-

paraatje van H. roterende messen. Hij had er in de hem ter beschikking staande werkplaats een paar
laten maken - ontwikkelingskosten te verwaarlozen - en probeerde er belangstelling voor te wekken.'
(De Lange, 1971: 141)
Een van ons heeft, als aspirant ingenieur, in 1975 bi i Horowitz colleges gevolgd. Zijn faam straalde van

zijn gevolg van naaste medewerkers af. Deze uitstraling was die van de ingenieur-uitvinder, die een-
voud en schoonheid van vorm met ambachtelijk vernuft wist te verenigen. In hem zagen wij een tra-
ditie belichaamd, die teruggaat op de opvattingen van Aristotles over technt, het griekse begrip voor
techniek. Technd is zowel ambachtelijke bedrevenheid als kunst die op maken betrokken is. Techn6
wordt vooral gekarakteriseerd door het feit dat het op produceren gericht is en dus «poietisch» ge-
noemd moet worden. 'Poietai' waren makers, uitvinders en dichters. Huizinga noemt poiesis een spel-
functie. 'Zij vindt plaats in een speelruimte van de geest, in een eigen wereld, die de geest zich schept,
waarin de dingen een ander gelaat hebben dan in het 'gewone leven', en door andere banden dan de
logische aan elkaar verbonden ziln. Zil staat aan gene zijde van de ernst.' (Huizinga,  1938,1974:  117)
De vrijheid binnen het ontwerp biedt ruimte voor speling, vormrangschikkingen binnen een beper-
king, die de maker naar willekeur kan aanbrengen uit eventuele esthetische overwegingen. Door deze
innerlijke ruimte is 'ars' (handwerk en kunst) en 'facere' (maken) mogelilk. 'Arte factum', een artefact
is niet door de natuur voortgebracht, maar een kunstproduct, een kunstmatig voortbrengsel wat iets
anders is dan een product, dat slechts voortbrengsel, maaksel betekent. Een machine produceert pro-
ducten, een mens schept artefacten. (Blokhuizen, 1979: 81) Horowitz zelf was overigens een oude een-
voudige heer, een oude professor zonder pathos met een aarzelend optreden. Hij schuwde overigens
geenszins systematiek noch het geavanceerde rekenen.

Binnen de romantische school vindt men zelfbeelden en denkbeelden over de ingenieur als schepper
uit het niets, vrijdenker, ordelijk anarchist, utopist, waarheidszoeker en held die boeiend werk doet.
Zo ziet Heidegger in techniek een vorm van waarheid, als het 'ontbergen' wat verborgen is. (Heideg-

ger, 1962, 1973) De ingenieur is hier een bouwer, die vakkundigheid met rede verbindt en op een ware
wijze te werk gaat. Hij ziet zichzelf als 'mens agitat molem' (geest die materie in beweging zet), zoals
de leuze van een van onze technische universiteiten luidt. Hil is homo faber die ook homo ludens is.
Het methodisch ontwerpen, het ontwerpen via procedures en vaste schemata, vindt hij niet creatief,
daarvan wil hij niet zoveel weten.
Deze opvatting vindt men nog wel binnen universiteiten en speciale ontwerpersopleidingen waar veel
nadruk wordt gelegd op creativiteit en inventiviteit. Ook binnen speciale vrilplaatsen, zoals (voor-
heen) het Natuurkundig Laboratorium van Philips. Binnen de normale gangbare bedrijvigheid is de
werktuigbouwkundige een constructeur, productietechnicus, bedrijfsleider enzovoort. Daar ligt een
academische en gematigd anarchistische attitude behorend bij research niet voor de hand. Nog geen
12 % van de werktuigbouwkundige ingenieurs zijn overigens werkzaam in de research. Binnen het
werktuigbouwkundig hoger beroepsonderwijs vindt men de romantische school nauwelijks terug.
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Men krilgt geen colleges in uitvindingen (zie: Van der Hoek, 1984), maar in machine-onderdelen, te-
kenles, practica construeren. Niet zozeer de originaliteit, maar het betrouwbaar nadoen en juist toe-
passen van ingenieursmatige technieken, netheid en goed gebruik van de tekentaal worden hoog ge-
waardeerd. (lansen, 1968: 21)

de rationele school
Veel technologische artefacten uit de vorige en het begin van deze eeuw dragen nog de naam van hun
uitvinder en ontwerper. Maar binnen de huidige complexe moderne technologie en de steeds kortere
productlevenscycli is het voor een individu nog zelden mogelilk ontwerp en ontwikkeling van een
nieuw product alleen ten uitvoer te brengen. Meestal ziIn nieuwe producten het werk van teams bin-
nen organisaties. Volgens Ken Wallace: 'In order to increase the probability of success of a new ven-
ture, the design process must be planned carefully and executed systematically.' (Wallace, 1988: v) De
rationele school maakt steeds meer school.
De rationele benadering laat zich met de woorden van MIT. engineering design hoogleraar Warren See-
ring goed illustreren. 'An engineering design method must integrate the many different aspects of de-
signing in such a way that the whole process becomes logical and comprehensible. To that end, the
design must be broken down, first into phases and then into distinct steps, each with its own working
methods.' (Seering, 1989) Kortom: fasering, systematisering en planmatige uitvoering van het ont-
werpen vanuit logische overwegingen en het waarborgen van een hoge zekerheid van slagen, dat wil
zeggen het waarborgen van effectiviteit. Het ontwerpen is aan een gerationaliseerd script gebonden,
wat betekent: handelen vanuit en aan de hand van een (ontwerp)methodologie, ook wei het syste-
matisch ontwerpen genoemd. Dit script moet evenwel niet worden opgevat als een draaiboek, maar
als een bewust beoogde diachrone structuur van het handelingsproces.

In Duitsland heeft het systematisch ontwerpen een lange traditie. Kesselring, Leyer en Niemann en
nog recent Pahl, Beitz en Hubka hebben ontwerpmethodologieen ontwikkeld, waarin het ontwerp-
proces globaal uiteenvalt in vier fasen: a. maak duidelilk wat de opdracht is; b. maak een conceptueel
ontwerp (principe oplossingen); c. maak een schematisch ontwerp; d. maak de detailontwerpen. Per
fase beschrijven zij een groot aantal methoden en technieken die moeten leiden tot de specificatie van
eisen, het concept ontwerp, het globale eindontwerp en de detailontwerpen. (Zie ook: Pahl & Beitz,
Wallace, 1988; Hubka, 1982; Delhoofen 1994; Roozenburg 1995) Bekende universitaire wegbereiders
op de'I'echnische Hogescholeninde laren zeventig zijn Van den Kroonenberg (IH Twente, 1973), Van
der Mooren (TH F.indhoven, 1975) en Eekels (TH Delft, 1977). Ook binnen de nieuwe hogescholen
vindt de rationele school steeds meer gehoor en het systematisch ontwerpen krijgt steeds meer aan-
hangers. ((-,HITHET, 1988; WOM, 1989; GUHET, 1992)

Wil zullen hier de controverse tussen de methodologen en de romantici volgen, omdat wij een vrijwel
gelijkluidende argumentatie ontmoeten in de discussies over kwaliteit en kwaliteit van onderwijs.
i)eze controverse illustreert meningsverschillen, niet over het achterliggende script van ontwerpen,
noch over de achtergrondwaarden, maar over de methoden hoe het beter kan. Zij geeft zicht op een
differentiatie van waarden binnen het achterliggende script.
De ontwerpmethodologen merken op dat het juiste idee zelden op het luiste moment komt en niet
door de wii kan worden afgedwongen en dat de resultaten sterk afhankelilk ziIn van de individuele ta-
lenten en ervaring, waardoor een oplossing te sterk gekleurd kan worden door specifieke training en
ervaring. Hoewel intul'tie tot veel goede en zelfs excellente oplossingen heeft geleid, richt de kritiek
van de rationele stroming op de romantische school zich juist op de intuitieve benadering, zonder ech-
ter het belang van de intuYtie te ontkennen. De bezwaren tegen de intuYtieve benadering richten zich
op het wisselvallige karakter van de inspiratie. Voor hen is intuitie geen inspiratie, maar een belang-
rilk vehikel voor het genereren van alternatieve oplossingen, waardoor de kans dat er een goede op-
lossing tussen zit, wordt vergroot.
Zij waarderen de voordelen van het systematisch ontwerpen instrumenteel, in termen als grotere be-
heersing, grotere effectiviteit, grotere efficiency (sneller en daardoor goedkoper) en hogere kwaliteit
(betere oplossingen). Bil moeilijke, complexe en interdisciplinaire technische problemen biedt het
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methodisch werken de mogelijkheid het probleem werkeli jk aan te pakken. Juist omdat er zoveel men-
sen bij een dergelilk technisch project betrokken zijn, biedt deze werkwilze een gemeenschappelilke
taal, een wijze van doen en een methode om de redeneringen en conclusies te verifieren. Het syste-
matisch ontwerpen, zo claimen zij, geeft in het algemeen een grotere kans op bruikbare oplossingen
tegen minder inspanningen. Het verhoogt de effectiviteit van het ontwerpen, dat wil zeggen de kans

op bruikbare oplossingen en de efficiency (minder mankracht, goedkoper). (Eekels & Roozenburg,
1983; Delhoofen, 1994) Wij zien hier het refereren aan de intrinsieke of achtergrondwaarden, die wij
bij de bespreking van de technologische imperatieven hebben besproken.

De romantische kritiek op de systematische methoden richt zich niet op de intrinsieke waarden, maar
op de instrumentele waarde. Zil benadrukken dat de zwakke kanten van de methodologie de effecti-
viteit en efficiency nadelig bet'nvloeden. Zil beweren dat kwaliteit en creativiteit niet met een metho-
dologie te dekken ziin. Veel aandacht voor systematisch ontwerpen werkt belemmerend, het getuigt
juist van of camoufleert een gebrek aan creativiteit en inventiviteit of inhoudeliIke kennis. Zij wijzen
op het gevaar dat men zich te veel gaat richten op het h6e, de vorm, het formalisme, de procedures
enzovoort. Het ontwerpen zelf, dat wil zeggen de aandacht voor het inhoudelijke wat, komt dan in
het geding. Niet de inhoud, maar de vorm, het verantwoorden, het managen treedt op de voorgrond.
Het systematisch ontwerpen met zijn beslistabeillen en weegfactoren verwordt tot keurslijf, van mid-
del tot doel. 'All try to algorithmicise the design proces and to express it by simple rules or laws. 'Te
veel methodologie leidt de aandacht van het ontwerpen af. (Ferguson, 1992; Eekels, 1983: paragraaf
3.13; Pahl, Beitz, 1988: 17) De romantici zijn, om het zwart-wit uit te drukken, 'against method'. Ont-
werpen is eerder een (individuele) anarchistische onderneming die tegenovergesteld is aan alternatie-
ve 'law-and-order' benaderingen. (Zie ook Feyerabend, 1977: 17)

rol en positie van de doesystemen

De rol en positie van het werktuigbouwkundig ontwerpen, maken en gebruiken is niet vril; het is in-
gekaderd, aan voorwaarden gebonden ofwel geconditioneerd. Figuur 4.1 geeft een vereenvoudigd
beeld van de structuur waarbinnen werktuigbouwkundig ontwerpen samenhangt met produceren, ge-
bruiken en vele andere handelingspraktilken. Het ontwerpen en maken is doorgaans ook ingekaderd
binnen een specifiek project, binnen de macht en bevoegdheden van een management en dat kader
is geconditioneerd door een specifiek bedrijf in een specifieke branche, dat direct afhankelijk is van
marktontwikkelingen. In plaats van virtuositeitswaarden treden volgens Pacey economische waarden

naar voren. Niet het najagen van het technisch aantrekkeli jke, maar het najagen van winst, het behe-
ren van mankracht en economische groei; niet constructie vanuit het oogpunt van prestige, maar de
constructie en productie van ruilmiddelen ziln belangrijke waarden. Creativiteit is nu ondernemings-
lust; risico's worden afgewogen tegen mogelilke winst. (Pacey, 1986: 104) De marktontwikkelingen
worden weer be'invloed door culturele, sociale, politieke, technologische, ecologische en juridische
veranderingen binnen de maatschappij.

De kennistoepassing en -inpassing van de werktuigbouwkundige is niet vrij. Hij is geen vrij kunste-
naar, ziin kennis en kunde zijn een geconditioneerde inpassing ofwel, zoals Goldman dit formuleert,
een 'captive knowledge'. De rationaliteit is een particle rationaliteit, gebonden aan een specifieke han-
delingspraktilk
Het beschouwen van ontwerpen in context laat zien dat ontwerpen op te vatten is als een script, een
gebonden handelingspraktilk en in dit geval als een door managers gestuurde handelingspraktilk. Ste-
ven Goldman, evenals Smits en Leyten (1991), karakteriseren technologie als een door beslissingen ge-
stuurd sociaal proces. Daarover zegt Goldman: 'Technical knowledge -ranging from craft skills to
science- is selectively shaped and exploited (by managers).' Deze notie 'captures many of the essential
features of what people concerned with technology as problematic are concerned about'. Het zijn deze
aspecten van techniek bedrijven die door de ingenieurs het minst worden begrepen. Smits en Leyten
wijzen erop dat technologie steeds meer wordt gezien als het resultaat van menselilk handelen. Met
andere woorden, technologie wordt steeds meer gezien als in principe beinvloedbaar en bestuurbaar
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(1991: 34). 'It is the professional aspects of engineering which are least understood by the engineers
and this is why the engineer is not able to be of much assistance to the social scientists in their at-
tempts to understand the impact of'technology' on society.' (Durbin, 1987: 310)
In de metafoor technologie als script laten technologie en werktuigbouwkunde zich kennen als con-
ditionerende handelingspatronen en particle rationaliteit, als het complex van doe-systemen die de
technologische sociostructuur vormen in het drievoudige netwerk van ideo-, socio- en technostruc-
tuur. De preferenties binnen de werktuigbouwkundige scholen verschillen wel in instrumentele zin,
maar niet in intrinsieke zin.
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4 Technologie als instrument

Gereedschap speelt een centrale rol binnen techniek. Het gereedschap of instrument fungeert als een
extensie van het menselijk lichaam, aanvankelilk van de arm of hand. Het instrument verstevigt de
grip, beschermt de hand, vergroot de slagkracht, de reikwijdte, de bewegingsprecisie, verscherpt het
zicht, het gehoor, vergroot de rekenkracht enzovoort. Met instrumenten kunnen specifieke proble-
men beter worden opgelost en werkzaamheden beter worden geklaard. Het gebruik van instrumenten
is pragmatisch, het bewilst zijn nut in de toepassing. Bij het gebruik van het instrument wordt de re-
latie met de functie als vanzelfsprekend verondersteld. (Spier, 1970: 23) Het gebruik, de functie en de
praktijk van hamer, boor, nilptang enzovoort zijn, voor ons althans, evident. Het gebruik van een pot-
lood is het maken van tekens op papier voor de functie van het uitwisselen van ideeen en emoties bin-
nen de praktijk van intermenseli jke communicatie. De gebruik-functie-prakti jkrelatie vervaagt, als het
dragen van een zilveren potlood een statussymbool wordt, dat wil zeggen, als het object meer symbo-
lisch dan utilistisch wordt.
Binnen de werktuigbouwkundige theorieen zijn instrumenten functies en geen (status)symbolen. Sta-
tussymbolen behoren tot het domein van de sociaal-culturele en dus tot de sublectieve werkelijkheid
en niet tot de technische objectieve werkelijkheid van primaire kwaliteiten zoals massa, plaats enzo-
voort. (Zie ook: Vroon, 1989: 19) Dat bii virtuositeitswaarden binnen de technologie als actor presti-
ge en statussymbolen belangrijke drilfveren ziIn, daarop hebben wil al eerder in dit hoofdstuk gewe-
zen. Binnen de metafoor techniek als instrument is techniek ontdaan van elke symbolische bilbete-
kenis, dat wil zeggen van elke verwijzing naar iets anders dan de veronderstelde functie die in het ge-
bruik van de techniek wordt beoogd. De verscheidenheid aan artefacten is gigantisch. De instrumen-
tele optiek is utilistisch en reduceert artefacten tot instrument, tot praktische functie.

Het instrumentele karakter van techniek als gebruik 6n functie voor het oplossen van problemen die
voortkomen uit de discrepanties tussen wens en praktijk, wordt door vele auteurs in hun definiering
van techniek uiteenlopend verwoord. Meadows ziet technologie, net als het marktstelsel, slechts als
middel. 'Het ziin gewoon gereedschappen'. (Meadows, Meadows, Randers, 1992: 202) Lincoln en Kal-
leberg definieren technologie als'the complex of machinery and workflow processes which transforms
raw materials, or assembles fabricated pieces, into finished goods'. Volgens hen bepalen het product
en de standaardisatie van het product in hoge mate het gebruikte type technologie om het voort te
brengen. (Lincoln & Kalleberg, 1992: 163) De techniekfilosoof Schuurman definieert moderne tech-
niek als op wetenschap gebaseerde gereedschappeliike techniek. Techniek ziet hij als het menselijk
vormen van de natuur met behulp van gereedschappen voor menselijke doeleinden. (Schuurman,
1990: 12, 20) Faludi benadrukt het doelbewuste gebruik van kennis en kunde: '(...) a technology (that)
is a system for the purposive use of knowledge.' (Faludi, 1984: 63) Techniek is het middel voor het ver-
wezenlijken van zekere gewaardeerde doelen (Lasswell) en voor Ellul is het meer dan alleen het gebruik
van ambachtelijke of geavanceerd gereedschap. Bij hem is gereedschap een geheel van denktuigen en
werktuigen, het geheel van instrumentele praktijken, 'the ensemble of practices by which one uses
avaible resources to achieve values'. (Ellul, 1973: x) Volgens Hottois wordt de instrumentele gebruik-
functie-praktijkrelatie zelfs volledig door de functionaliteit beheerst. (Hottois, 1987: 72)
Bij technologie als instrument is techniek een middel. En dat middel is per definitie neutraal. Zij be-
middelt op transparante wijze het doel. Zou dat niet zo zijn, dan bemiddelt techniek niet het doel,
maar transformeert zij tevens het beoogde, zoals wij gezien hebben bij techniek als script, waarin tech-
niek als middel en medium wordt gepercipieerd.

instrument als triviale machine

Voor een beter begrip van de instrumentmetafoor is een nadere analyse van techniek als functie no-
dig. Wij zullen dit doen door functie en proces als triviale en niet-triviale machine tegenover elkaar te
zetten. Functie onderscheidt zich conceptueel van proces door helderheid en snelheid van werking.
Een functie is een invariante transformatie, waarvan de werking helder en eenduidig is. Bij het gebruik
van een instrument kijkt men als het ware door het instrument heen, aan het instrument voorbij. De
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machinebankwerker die naar zijn hamer kijkt, slaat op zijn vingers. Een functie kan ingewikkeld en
moeilijk te realiseren ziIn of de nodige instrumentatie en vaardigheden vereisen, maar dat doet aan
zijn transparantie niets af. De werking van een functie is onmiddellijk; bij x en een gegeven functie
hoort onmiddellijk de y = f(x). Y wordt volstrekt gedetermineerd door de functie, als x plaatsvindt. De
(mathematische) functie is volstrekt effectief en efficient. X levert op een eenduidige manier de ge-
wenste y op. Een concreet voorbeeld is het gebruik, de functie en werking van een hefboom, een ele-
mentair werktuigbouwkundig mechanisme. De hefboom is tevens een goed voorbeeld van een trivia-
le machine. Het gedrag is voorspelbaar, is onafhankelijk van de tijd, is structureel volledig bepaald en
analytisch bepaalbaar. Triviale machines ziIn systemen zonder geheugen en het mechaniek volgens
welke ze werken (hun algoritme) is ongevoelig voor wisselingen van omgeving en context. Zil ziIn ge-
hoorzaam; ze luisteren braaf naar een eenmaal van buiten opgelegde wetmatigheid. (Klabbers, 1988:
10 e.v.)

Een proces, opgevat als een niet-triviale machine, verloopt over een tildsperiode. De werking is niet
onmiddellilk, maar is bemiddeld door interne en externe factoren. Een direct causaal verband tussen
oorzaak en gevolg is niet voorhanden. De uitkomst is op voorhand niet gegeven en niet analytisch
voorspelbaar. Bij een proces gaat het om opeenvolgende en door(een)lopende werkingen. Het trans-
parante van het instrumentele raakt vertroebelt in het procesmatige. De uitkomst van een proces kan
contingent zijn, maar ook in meerdere of mindere mate waarschilnlilk. In de techniek zijn goed be-
heerste continue processen nagenoeg te vergelijken met functies, zij zijn in hoge mate statistisch voor-
spelbaar en instrumenteel. Deze processen worden dan beschouwd als'black boxes', triviale machines,
functieblokken met een deterministisch verband tussen 'input' en 'output', die in grotere systemen
worden ingebouwd. Bij deze aanpak is het mogelijk het gedrag te voorspellen zonder dat veel over het
inwendige milieu van het artefact bekend is. (Strijbos, 1988: 76) Wat tussen in- en output feitelilk ge-
beurt is dan niet meer van belang. Het gaat om het product, het resultaat, de uitkomst en niet om het
proces. Latour heeft erop gewezen dat ingenieurs en natuurwetenschappers proberen technische pro-
cessen als een black box geaccepteerd te krilgen. Door de black box, vaak ook module genoemd, trans-
formeert een proces in een functie, waardoor het ondoorzichtige proces zowel gemodulariseerd als
transparant wordt.

gebruiks- en gebruikerswaarden en dingsystemen

Er is een essentieel onderscheid tussen gebmikswaarden in de complexe keten van het maken en ge-
bruiken, die wii hiervoor hebben beschreven, en gebmikerswaarden. Dit onderscheid is van belang
voor een helder beeld van technologie als instrument. Dessauer maakt het fundamentele verschil tus-
sen 'Dienstwert' (het technische artefact heeft primair functionele waarde) en 'Tauschwert' (het eco-
nomische product heeft primair ruilwaarde). (Gruppelaar, 1995: 68) Pacey wijst op gebruikers- of be-
hoeftenwaarden, die contrasteren met ruilwaarden of virtuositeitswaarden. Technisch handelen, zegt
Eekels, geeft effect (doel) en neveneffect die aanleiding geven tot waardenconflicten. Hij constateert
een kloof tussen maker en gebruiker. (Eekels, 1975) Met gebruikswaarde bedoelen wij de instrumen-
tele waarde, de 'Dienstwert', de functionele waarde binnen de genoemde complexe ketens van (tus-
sen)producten, van maken en gebruiken, dat wil zeggen binnen het domein van de 'Zweckrationalitat'
(Weber), doelrationaliteit, technische rationaliteit of functionele rationaliteit. Heidegger noemt dit
het 'Bestel', waarin objecten worden gezien als elementen van een technisch systeem, waarin geen en-
kel voorwerp en geen enkele activiteit op zichzelf staat. Kwee spreekt dan van dingsystemen, die de
technostructuur vormen. De gebruikswaarde ligt binnen de technische functionele orde, de behoef-
tenwaarden binnen de sociaal-culturele orde.

Aan het einde van de genoemde complexe ketens van (tussen)producten bevindt zich het eindpro-
duct, dat tegemoet komt aan de uiteindelijke gebruikers- of behoeftenwaarde. Maar een fractie van de
producten zijn daadwerkelilke eindproducten. De notie keten veronderstelt een begin en een eind,
nnaar deze ketens ziin gesloten. De ketens zi In, zoals wil al bij de productcyclus hebben gezien, kring-

lopen. Binnen deze gekoppelde technische ketens van tussenproducten valt het onderscheid tussen
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gebruikswaarden en gebruikerswaarden als behoeftenwaarden weg, in die zin dat gebruikswaarde en
behoeftenwaarde samenvallen. Elk product heeft een gebruikswaarde voor het navolgende product in
de keten.
Artefacten zijn binnen de gebruiksoptiek in metaforische zin instrumenten, triviale machines, ding-
systemen en te beschouwen als «gematerialiseerde» assumpties. Zij bemiddelen het bereiken van doe-
len, hun functie is het voldoen aan vereisten.

Prioriteiten bij behoeftenwaarden liggen volgens Pacey bij voortbestaan en stabiliteit, bij onderhoud.
De visie op techniek vanuit behoeftenwaarden karakteriseert hij door zorg, beheer van processen, ver-
mijding van risico en preventie. Creativiteit wordt getemperd door verantwoordelijkheid. 'Aandacht
voor onderhoudswerk brengt waarden van een andere orde in het geding: zorgzaamheid, verant-
woordelijkheidsgevoel, onderscheidingsvermogen en persoonlijke betrokkenheid.' (Pacey,  1986:  111)
Ook Pirsig wijst op het verband tussen persoonlijke betrokkenheid en onderhoud. Voor het onder-
houd van een motorfiets moet je een zeker gevoel hebben. Hij zegt over de technicus dat 'He has to
care!' (Pirsig, 1975: 275) Ook in de praktijk van het onderhoud van technische systemen vallen ge-
bruikswaarde en gebruikerswaarde grotendeels samen. Volgens Pacey hebben gebruik(er)swaarden

weinig prestige. Het op gang houden van installaties, wat meestal onopgemerkt blijft, is volgens hem
slecht voor de status en promotie van een technicus.  (Ibid:  111)
Binnen het Disciplineplan Werktuigbouwkunde van de Technische Universiteiten domineren virtuo-
siteitswaarden en ontbreken gebruikerswaarden, onderhoud, instandhouding enzovoort niet alleen in
de eindtermen van de le faseopleiding,  maar ook in de beschrijvingen  van de specifieke inhoudelijke
formuleringen (1981). Ditzelfde beeld zien wij terug binnen de Kernkwalificaties voor de Werktuig-
bouwkundig HBO-ingenieur (HBO-RAAD, 1995) en het Beroepsprofiel Werktuigbouwkundig ingenieur
(HBO-RAAD, 1991). Ook hier stuiten wil op een paradox: de ingenieur, die bij uitstek techniek gebruikt,
dat wil zeggen bij uitstek een homo usura is, toont zich als homo faber. In de door ons besproken me-
thodologieen van de romantische en rationele ontwerpscholen identificeert de ingenieur zich met
homo faber en niet met homo usura. Ook de hogere opleidingen werktuigbouwkunde identificeren de
ingenieur als maker van triviale machines en niet als gebruiker en (mogelijk) element van een triviale
machine of een dingsysteem.

Een gangbare, doch niet sluitende opdeling van technische artefacten is die in gebruiksklassen: huis-
houdelijk gebruiksgoed, apparaten, onroerende goederen en infrastructuur, gereedschappen, machi-
nes, automaten, informatiesystemen. (Mumford, 1963; Mitcham, 1978) Deze classificatie richt zich
expliciet op eindproducten. De gecompliceerde keten van tussenproducten en dingsystemen blijft
impliciet, evenals de immateriele artefacten, zoals programmatuur, software en diensten.
Eveneens bekend is de classificatie van producten als voortbrengels van een bepaalde fase in de tech-
niek, dat wil zeggen fasen van instrumentatie of modernisering van het maken. Wij geven een voor-
beeld: de vroegste fase van gereedschapstechniek, machinetechniek, energietechniek tot besturings-
en communicatietechniek. (Kwee Swan Liat, 1985: 65; Mumford, 1970) Coolen hanteert drie fasen van
techniek: instrument of werktuig, machine, informaat. (Coolen, 1992: 250 e.v.) Deze laatste fasenin-
deling vertoont in zoverre gelijkenis met karakteristieken van onze actor-script-instrumentmetafoor
dat informaat (zelfsturing e.d.) een verbijzondering is en verwilst naar de actor, machine naar script
en werktuig naar instrument. Het uitwerken en duiden van de ontwikkelingsfasen van technologie als
de instrumentfase, de scriptfase en de actorfase vallen buiten het kader van deze studie.
Zijderveld wijst in navolging van Mannheim en Weber op het verband tussen modernisering, ratio-
nalisering en functionele rationaliteit. 'De functionele rationaliteit zoekt naar methoden, procedures,
technieken, middelen om zo efficient en effectief mogelijk bepaalde doeleinden te verwerkelijken.'
(Zijderveld, 1991: 104) De technische modernisering kenmerkt zich, volgens Kwee, door de verzelf-
standiging van de (technische) rationaliteit van de technostructuur, het geheel van dingsystemen, die
meer en meer bepalend wordt voor de ideostructuur en sociostructuur en de daarmee samenhangen-
de mechanisering, dynamisering en cybernetisering van het mens-, maatschappij- en wereldbeeld. (zie
ook: Mumford, 1963, 1970; Giedion, 1975)
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posities en debat

Wij beschouwden de technologische handelingspraktilk in analogie met de aspecten van de werk-
tuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid. Daarin onderscheidden wij het culturele, sociale en tech-
nologische aspect ofwel assumpties, rollen en functie en artefacten. Dit leidde tot de beschrijving van
technologie in de vorm van de actor-script-instrumentmemfoor. Als verschijningsvormen van technolo-
gie ziln deze metaforen beschouwingswijzen die aspecten blootleggen, niet alleen van de technologi-
sche handelingspraktijk, maar ook van concrete technische producten en toekomstige technologieen.
Als zodanig kunnen ze de intrinsieke dimensie van technologische veranderingen verhelderen via in-
trinsieke (actor) en instrumentele (instrument) waarden, en de contingente dimensie via context-ge-
bonden waarden (script). De actor-script-instrumentmetafoor laat zien dat de technologische hande-
lingspraktijk plurivalent is -dat wil zeggen gelilktildig in staat tot verschillende werkingen- en dat pre-
ferenties varieren met de positie ten opzichte van techniek. De metafoor laat ook zien dat het inne-
men van 66n van de metaforische posities naTef te noemen is.
Dat technologie een neutraal middel is, is volgens Durbin de meest dominante visie onder ingenieurs
en natuurwetenschappers, en volgens Lintsen ook binnen de ingenieursopleidingen. (Durbin, 1987:
320; Lintsen, 1985: 204) De instrumentalistische visie is in bovenstaande zin naYef, omdat deze vrij-
wel geheel samenvalt met de instrumentmetafoor en de daarmee verbonden waardenhierarchieen.
Coolen onderkent drie filosofische posities ten opzicht van technologie: de 'instrumentalist view',
'trancendentalist view' en de 'dialectical view' (Coolen, 1987: 42 e.v.) De 'instrumentalist view' be-
hoeft geen nadere toelichting. In de 'trancendentalist view' is het instrument niet alleen praktisch
middel, het 'determines the respect in which its manipulator approaches reality'. (Ibid: 47) Deze op-
tiek verwijst naar technologische imperatieven, die technologieveranderingen determineren en die
wij beschreven binnen de actormetafoor. Coolen spreekt zijn voorkeur uit voor een derde positie, de
'dialectical view', die wij kunnen interpreteren als de script-positie. Technologie ziet hij dan als 'ob-
jectifications in which the human spirit has a relation to reality and itself and comprehends itself'.
Moderne technologische artefacten reflecteren het 'self-image', in onze duiding de script van de mo-
derne mens. Coolen doelt niet op empirische of materiale relaties, maar op 'the fundamental (or for-
mal) man-reality relationships as such, relationships that are constitutive of human views of reality'.
(Ibid: 53) Postmoderne technologieen, zoals de informatie- en communicatietechnologie, reflecteren
postmoderne scripts, postmoderne zelfbeelden van de post-moderne mens.
Ook de posities binnen het technologiedebat zijn in bovenstaande zin nalef te noemen. Dat geldt voor
het voluntarisme ('techniek is neutraal'), het constructivisme ('techniek is het resultaat van interac-
tiepatronen') en het determinisme ('techniek is autonoom'), die met enige vrijheid globaal gelnter-
preteerd kunnen worden als respectievelijk de instrumentele positie, de script-positie en de actor-po-
sitie. (Zie: Frissen, 1996: 56 e.v.; zie ook: Berting, 1993: 17)

5 Ingenieursheuristiek, ingenieursrationaliteit en vestingmentaliteit

Kuhns brengt naar voren dat techniek naast machines, energietransformatie en dergelijke vooral een
manier van doen, een manier van denken is. Technologie is de dominante denkstijl van onze (tech-
nologische) cultuur. (Schwarz, 1989: 1) Vele auteurs hebben gewezen op de continuiteit tussen de
structuur van een techniek en haar effecten. (Kuhns, 1971: 6, 258) In techniek als middel en medium
hebben wij gewezen op het fenomeen dat een instrument actief ten aanzien van het object en passief
ten opzichte van de gebruiker is, in die zin dat instrumenten de mens op tweevoudige wijze bewerk-
tuigen. Materie, moet men bedenken, is onverbiddelijk en streng. Als een onderdeel niet past of als het
niet werkt, dan merkt men dat meteen of in ieder geval snel, soms met ernstige gevolgen. Binnen de
materiele wereld van de werktuigbouwkundige ingenieur geldt een 'non nisi parendo vincitur', een
'door de natuur te gehoorzamen wordt zil bedwongen'. Zoals de werktuigbouwer probeert om de ma-
terie te beheersen, zo disciplineert de materie de werktuigbouwer in de daad tot «gehoorzamen». Gaat
hij tegen de natuurwetten in, luistert hij niet naar de natuur, dan werkt zijn techniek niet. Werktuig-
bouwkunde is een structuur van handelen en doen en een manier van denken. Werktuigbouwkunde
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als discipline is gericht op maken en gebruiken, zoals wil hebben gezien. Met discipline bedoelt men
doorgaans een leerstelsel. Een tweede betekenis van discipline is orde, tucht, het opleggen van en het
gehouden ziln aan bepaalde opgelegde regels. Disciplineren is tuchtigen, met strenge hand opvoeden
of onderwijzen. (Van Dale, 1984) Binnen de werktuigbouwkundige opleiding vinden wij beide bete-
kenissen van het disciplineren terug: het aanleren van een leerstelsel, het onderwilzen en onderrich-
ten in werktuigbouwkundige kennis en kunde, sociaal handelen, zingeving, waarden, normen, regels.
Disciplineren is niet alleen het overdragen van kennis, maar ook het richten en vormen van de ma-
nier van denken, het vormen van gedrag, het geven van zin en betekenis aan het handelen. Studen-
ten worden ingewijd, geaccultureerd in rationeel gedrag, dat wil zeggen in keuzenbewust en dodge-
richt handelen en denken, in de rationaliteit van de ingenieur, in de rationaliteit van de werktuig-
bouwkundige onderwijswerkelijkheid.

De ingenieursopleidingen beschouwen de werktuigbouwkundige ingenieurs als probleemoplossers.
(Disciplineplan Werktuigbouwkunde, 1981; Beroepsbeelden, 1991; Kernkwalificaties, 1995) Een pro-
bleem wordt als complex beschouwd als er geen standaardoplossing voorhanden is. (Mettes & Pilot,
1980: 26) Of een probleem complex is ofwel tot het standaardtype behoort, hangt af van de vaardig-
heid die iemand in het vakgebied heeft. De ingenieursheuristiek die binnen de opleiding wordt aan-
geleerd is een effectieve algemene denkwiize om langs methodische weg tot oplossing van gecompli-
ceerde problemen te komen. Een heuristiek geeft'regels', rationele procedures voor het zoeken van op-
lossingen. (Van Dooren, 1986: 61) Het is een methode om greep te krijgen op een probleem, om een
probleem te beheersen. Hazelrigg bestrijdt in 'the engineering method' de opvatting dat deze methode
in essentie een probleem-oplossende methode is. 'Engineering is a decisionmaking method, not a pro-
blemsolving one.' (Hazelrigg, 1988)
Heuristieken verschillen van algoritmen. Algoritmen bepalen de manier waarop vakkennis moet wor-
den gebruikt; zij ziIn eenduidig en volledig, en garanderen het vinden van een oplossing. Heuristie-
ken zijn minder eenduidig en volledig: zij geven geen garantie. Wiliam James, John Dewey en later
Russell L. Ackhoff betogen overtuigend dat een probleenn als zodanig niet bestaat, maar verkregen
wordt door analyse van een concrete, ongestructureerde probleemsituatie. Een probleem dat mentaal
wordt geconstrueerd en geisoleerd, is in werkelijkheid onderdeel van een ingewikkelde kluwen van
problemen, een systeem van problemen, een 'mess'. (Cit. Strilbos, 1988: 99) De ingenieursheuristiek
is niet alleen probleem-oplossend, maar juist ook probleem-formulerend.
De ingenieursheuristiek is een machtstrategie (materiele dingen hebben immers geen «ontzag» voor
ingenieurs), een strategie van disciplinering en van beheersing. Want elke technologie is gericht op
beheersing. Ze is uit op het ontwerpen van een 'micro-fysica van de macht'. Zowel binnen deze alge-
mene heuristiek om het probleem-oplossen soepel en zo functioneel mogelilk te laten verlopen als
binnen het algemene proces van disciplinering zien wij globaal drie strategieen, nameli j k fasering, hie-
rarchisering en normalisering. Wij zullen zien dat disciplinering via deze strategieen afhankelijk is van
individuatie-processen. (Zie ook: Polya, 1973; Mettes & Pilot, 1980; Foucault, 1979; Kunneman, 1986:
375 e.v.; Strijbos, 1988: 98 e.v.)

fasering, hierarchisering en normalisering

De machtstrategie, het disciplineren via fasering, hierarchisering en normalisering, is een vanzelf-
sprekende werkwijze binnen het werktuigbouwkundig denken en handelen. Het is vanzelfsprekend
om een moeililk op te lossen probleem op te delen in fasen en deelproblemen, en deelproblemen in
sub-deelproblemen enzovoort, totdat een standaardoplossing beschikbaar is. Het probleem wordt via
hierarchisering tot elementaire standaardproblemen genormaliseerd.
Op overeenkomstige wijze verloopt het proces van functie-opdeling. Is het doel, de hoofdfunctie van
een technisch systeem, machine (vaak in de vorm van een opdracht voorgelegd) gegeven, dan breekt
men de hoofdfunctie methodisch op in (transformatie)fasen en in sub-functies, die hierarchisch in
functiebomen te ordenen zijn. De combinatie van individuele sub-functies resulteert in een hierar-
chische functiestructuur, die de overall-functie representeert. Het aantal lagen in de functiestructuur
hangt af van het probleem en de gewenste beheersing of nauwkeurigheid.
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De functiestructuur, soms modulaire structuur genoemd, is equivalent aan de materiele structuur van
een technisch systeem, dat overeenkomstig is opgedeeld in materiele deelsystemen, sub-deelsystemen
enzovoort, in een hierarchie of in een boomstructuur, die ook wel directory, productstructuur of mon-
tageschema wordt genoemd. Hierbij is elk afzonderlijk materieel onderdeel, de module, eenduidig hie-
rarchisch ingebed. De functiestructuur wordt zo in de vorm van individuele componenten, onderde-
len, modulen enzovoort gematerialiseerd.
De ingenieursheuristiek gaat uit van een impliciete veronderstelling dat als de samenstellende delen
functioneren, ook de samengestelde delen enzovoort hun functie zullen verrichten (n.b. «koppelin-
gen» zijn net zo goed elementaire onderdelen). Bouwt men daadwerkelilk een constructie, een me-
chatiisme, start men daadwerkelilk een operationele procedure of productieproces, of maakt men fei-
telilk een product, dan zal de montage, het integreren van de afzonderlijke materiele delen tot het ge-
heel en het gebruik van het product laten zien (of niet natuurlijk) of de overall-functie inderdaad
wordt gerealiseerd. Dit is het complementaire proces van materiele integratie.
In het proces van het doelmatig opdelen van complexe problemen tot individuele atomaire functies
beoogt de ingenieur het probleem te reduceren en te normaliseren tot standaardproblemen of bekend
veronderstelde black boxes of modulen. In dit analyseproces gaan twee denkwijzen samen, namelijk
het reductionisme (het begrijpen van de onderdelen) en het determinisme (het geheel begrijpen uit de
onderdelen). (Kramer & De Smit, 1991: 2) Versimpelen en isoleren spelen hierbij een hoofdrol. Werk-
tuigbouwkundig betekent dit doorgaans dat het onderdeel berekend, getekend en gemaakt kan wor-
den. 'The optimum method of breaking down an overall function - that is, the optimum number of
subfunction levels and also the number of sub-functions per level - is determined by the relative no-
velty of the problem and also by the method used to search for a solution.' (Pahl & Beitz, 1988: 67;
Seering, 1989) In een historische schets laten Pahl en Beitz een constant aanwezig principe, de maxi-
male rationalisatie, zien achter deze systematische ingenieurswerkwijzen. 'Prinzipien der Mechanik
und des Machinenbaus'  uit  1852 van Redtenbacher benadrukt  al het principe van 'maximum ratio-
nalisation'. (Ibid: 6)

Schuurman onderscheidt in de werkwijze van de ingenieur: analyse, abstractie en synthese. 'De abs-
tractie stelt elke functie op zichzelf, ziet dus af van de andere, om op die wijze voor een deelfunctie de
technische oplossing te vinden. Het resultaat bestaat uit elementaire bouwstenen die neutraal in hun
bestemming ziIn'. (Schuurman, 1990: 52 e,v.) Deze neutraliserende functionele differentiatie beoogt
en gaat gepaard met het proces van individuele materiele integratie, ofwel individualiserende functie-
integratie. De in hun bestemming neutrale elementen vormen een concrete individuele machine. Dit
geldt niet alleen voor de functies van'de concrete machine' die Schuurman voor ogen lijkt te hebben,
maar ook voor de gefaseerde werkwijze zelf. De ingenieursheuristiek is een krachtige heuristiek voor
(werktuigbouwkundige) problemen en kan bogen op een traditie met evidente successen.
Was er vroeger geen onderscheid tussen processen van ontwerpen en uitvoering, door de invloed van
de wetenschap op de techniek zijn dat twee onderscheiden fasen geworden. (Schuurman, 1990: 9) Bin-
nen de ingenieursopleiding zijn deze processen gescheiden, zowel in theorie als in praktijk. Als de
werktuigbouwkundige student al machines bouwt, dan bouwt hij die doorgaans in theorie binnen een
'symbolic universe', eventueel in de vorm van een (computer)simulatie binnen dit 'symbolic univer-
se'; zil worden doorgaans niet daadwerkelijk materieel geintegreerd noch operationeel uitgevoerd of
gebruikt.

ingenieursrationaliteit en reductie

Door een analytische probleembenadering gecombineerd met versimpelen en isoleren, met reductio-
nistische en deterministische denkwijzen, wordt een mechanistisch wereldbeeld opgebouwd. (Kramer
& De Smit, 1991: 3) De ingenieursheuristiek constitueert een eigen rationaliteit. De ontwerpmethode
van Koller is illustratief: 'The essential features of Koller's method are the breakdown of the design pro-
cess into a larger number of steps and the emphasis placed on elementary physical connections. The
aim is the algorithmicisation and hence increasing computerisation of design.' (Pahl & Beits, 1988: 13)
De methode is uit op algoritmisering van problemen. In paragraaf 4.2 lieten wij zien dat er vele soor-
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ten algoritmen ziIn. In dwingende zin kan de heuristiek ontaarden in een meta-algoritnie. In de woor-
den van Sica is rationaliteit'the ability to ascertain and act upon cause-and-effect relationships toward
achieving a precisely defined end'. (Sica, 1988: 5)
Schipper spreekt van het algoritmische model van de rationaliteit, het 'klassieke' ideaal, waarbil het
denken en kennen een aanvang neemt in evidente inzichten en verder volgens onfeilbare, dwingen-
de stappen verloopt. Dit klassieke ideaal - een paradigma daarvoor was de geaxiomatiseerde Euclidi-
sche meetkunde - hangt samen met wat de 'algoritmische' of'berekende' rationaliteit kan worden ge-
noemd. (Schipper, 1993: 69) Zonder veel verschil in betekenis kunnen wij spreken van functionele, in-
strumentele, doel-middel, technische of ingenieursrationaliteit. Het is natuurlijk niet zo dat deze ra-
tionaliteit alleen aan het werktuigbouwkundige domein kan worden toegeschreven. Deze individu-
aliserende denk- en handelwijze is gefaseerd en getrapt, ze is een op functies gerichte denk- en werk-
wilze, een functionele of instrumentele rationaliteit, gericht op het bereiken van het vooraf gegeven
doel: het laten functioneren van een systeem overeenkomstig een 'instrument als triviale machine'.

De probleemoplossingsstrategie van faseren, hierarchiseren en normaliseren van complexe problemen
tot reeksen eendimensionale problemen, technische operatoren (automatisch werkend gereedschap)
en triviale machines is met deze ingenieursheuristiek gegeven. Echter, problemen zijn constructen.

Problemen, van welke aard ook, bestaan niet buiten deze constructen. Zij zi jn niet natuurlijk gegeven.
Achter de wijze van probleem-formulering en in het proces van probleem-oplossen gaan drieerlei re-
ducties schuil, waar op zich goede redenen voor kunnen worden verschaft. Want zo merkt Ackhoff op,
'afzonderlijke problemen bestaan in concreto niet. Zil zijn het resultaat van abstractie, waarbil van
drieerlei wordt afgezien: van de samenhang met andere problemen (elk probleem is losgemaakt uit een
concrete probleemsituatie), van de veranderlijkheid in de tijd (elke probleemsituatie is dynamisch) en
van de subjectiviteit van mensen, die bil de probleemsituatie betrokken zijn.' (in: Strijbos, 1988: 106)
De uitkomst van deze faserende, hierarchiserende en normaliserende handelingswijze, dit reductio-
nisme maakt Boulding aanschouwelijk door zijn theorie van systeemniveaus. Kenmerkend daarbil is
dat de complexiteit van de systemen door de diverse niveaus heen toeneemt. Elk hoger systeemniveau
draagt de kenmerken van alle lagere systeemniveaus in zich, maar voegt er bovendien nog een poten-
tie aan toe. Door in een systeem bepaalde relaties buiten beschouwing te laten wordt het resterende
aspectsysteem meestal van een lager niveau dan het oorspronkelijke. Problemen van een hoog sys-
teemniveau - alle problemen zijn altild sociaal-cultureel van aard (niveau 7 en 8) - worden geredu-
ceerd tot en verklaard of opgelost met theorieen van bijvoorbeeld niveau 1, 2 of 3, dat wil zeggen sta-
tische structuren respectievelijk machines en zelf-regelende systemen zoals thermostaten. (Zie ook: In
't Veld, 1978: 84; Strijbos, 1988: 60, 106)

De ingenieursrationaliteit getulgt tevens van een objectiverende instelling (hoofdstuk 2.2) waarin pro-
blemen zodanig worden gekanaliseerd dat er een rationele, technisch verantwoorde oplossing uit te-
voorschiIn komt die voldoet aan de (gereduceerde) vereisten. Deze oblectiverende instelling wordt ge-
kenmerkt door een 66n-wereld ontologie: de (technische) werkelijkheid wordt opgevat als domein van
instrumenteel handelen en effectief ingrijpen, en wordt bevolkt door dingen, gebeurtenissen en cau-
saal werkzame krachten. Zij verbreekt de samenhang tussen waarheid, juistheid en waarachtigheid in
wat de brede rationaliteitsopvatting wordt genoemd. (Kunneman, 1986: 254, 354) Met de ingenieurs-
heuristiek is een neiging tot convergent denken gegeven. Een denken dat georienteerd is op het pro-
cedureel en algoritmisch benaderen van enkelvoudige problemen, die op zich soms uitzonderlijk
moeilijk kunnen zijn. Dat er binnen dit convergente proces momenten zijn aan te wijzen van diver-
gent denken in de vorm van het genereren van alternatieve oplossingen voor problemen of deelpro-
blemen, doet hier niets aan af. In navolging van Kunneman noemen wij de ingenieursrationaliteit een
'trechterrationaliteit'. Het gaat niet om een'waarheidstrechter', want een ingenieur is niet uit op waar-
heid, zoals wij hebben gezien, maar om een 'luistheidstrechter', Deze luistheidstrechter 'kanaliseert
niet alleen, hij transformeert tegelijkertijd de problemen die hij verwerkt. In de trechter bevindt zich
namelijk een filter dat slechts de objectiveerbare [nu functioneel-technische, C.B.] aspecten van pro-
blemen doorlaat en normatieve, expressieve en esthetische aspecten tot een irrationele, onverwerkba-
re rest reduceert'. (Ibid: 10) Mogelilke contingenties worden vermeden, onderdrukt of buitengesloten.
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Met deze trechterrationaliteit is een neiging gegeven om niet-functionele, niet-instrumentele aspec-
ten en problemen terziide te leggen als non-problemen en zich te richten op wat zich laat opsplitsen
in (werktuigbouwkundige) standaardoplossingen en functies, dat wil zeggen in wat instrumenteel, be-
rekenbaar of beheersbaar is. De ingenieursrationaliteit is een functionele rationaliteit en Van Zuthem
(1986,1993) past dit concept toe op het begrip verantwoordelijkheid. Met functionele verantwoorde-
lilkheid bedoelt hil de beperkte verantwoordelilkheid voor alleen de eigen functie of taak. Hij plaatst
deze tegenover substantiele verantwoordelijkheid die samenhangt met substantiele rationaliteit, dat
wil zeggen de verantwoordelilkheid die verband houdt met het doel en de zin van het handelen en de
gevolgen van dat handelen.
In het kort: binnen de ingenieursrationaliteit bestaat de neiging om eerder te analyseren, te isoleren,
te neutraliseren en te reduceren dan te problematiseren en te integreren, een neiging om eerder te ver-
simpelen en te trivialiseren, in de zin van het transformeren tot triviale machines, dan om te huma-
niseren.

vestingmentaliteit

De vestingmentaliteit, die wij in deze paragraaf zullen introduceren, is een uiting van een zielsver-
wantschap, een 'Wahlverwandtschaft' in Weberiaanse betekenis, een wederzijdse aantrekking tussen
ingenieursrationaliteit, ingenieursheuristiek en de krijgsmacht. De ingenieursheuristiek is gericht op
het reduceren van complexiteit. Ambiguiteit en paradoxen zijn zaken waarmee de werktuigbouwkun-
de moeilijk kan werken. Deze complexiteit kenmerkt zich door onbekende en onbedoelde terugkop-
pelingen als resultaat van de aanwezigheid van veel parameters met potentiele, onbekende interacties.
Voor een technisch systeem kan dat wisselvallig gedrag, onaangename verrassingen of «on-gelukken»
tot gevolg hebben.
De geschiedenis van de techniek is naast een reeks evidente en opmerkelijke successen ook een ge-
schiedenis van dramatische ongelukken en van verongelukken, een geschiedenis van «trial and (t)er-
ror». De werktuigbouw heeft naast innovatieve ontegenzeglijk defensieve kenmerken, te weten: het
uitsluiten van contingenties en het uitbannen van verrassingen door mens of machine om de kans op
falen te verkleinen. De werktuigbouw heeft een lange defensieve traditie - the past is a strong present -
die verbonden is met de krijgskunde. Wil beperken ons tot een korte historische schets.

De oorspronkeliike ingenieur (in het Latiin: ingeniator) was een bouwer en bediener van stormram-
men, katapulten, balista's en ander oorlogstuig. Dit is overigens nog steeds een aansprekend onder-
werp voor werktuigbouwkundige ontwerpwedstrijden (Nieuws-bulletin, 20 mei 1996) 'Engineering
was originally and up until the end of the eighteenth century primarily military engineering. The pri-
macy of the t.cole l olytechnique in France ( founded 1794) and the fact that West Point Military Aca-
demy (founded 1802) was the first engineering school in the United States, both attest to the essen-
tially military character of traditional engineering.' (Mitcham, 1987: 15) De opleidinghad een militair
karakter eIi was exclusief gericht op krijgskundige vorming, genie en publieke werken. In Nederland
was dat niet anders met de Artillerie- en Genie-School te Delft (1814), waar onder andere het corps van
ingenieurs voor de waterstaat werd opgeleid, dat later opging in de Koninklijke Militaire Academie
(1829). De militaire school kende vele gedragvoorschriften; de nadruk lag op discipline en de hierar-
chie tussen cadetten en leraren en tussen de cadetten onderling. Lintsen karakteriseert deze opleiding
als een totale institutie. Goffman zou haar een 'totale inrichting' noemen. 'Elke vesting, elke inrich-
ting  heeft iets alomvattends.  (...) Het alomvattende of 'totale' karakter ervan wordt gesymboliseerd
door een beperking van sociale omgang met de buitenwereld en van mogelijkheden de inrichting te
verlaten.' (Goffman, 1963: 15) Etn organisatie reguleerde en controleerde de opleiding, het eten, de
recreatie en het slapen. De ingenieurs of officieren van het waterstaatscorps dragen uniformen. Het
corps dat maar tientallen leden telt, kent zeven hierarchische niveaus. Er zijn afzonderlijke regels voor
de 'Ondergeschiktheid' waarin gezagsverhoudingen worden vastgelegd met strafbevoegdheid voor
alle rangen ten opzichte van de lagere rangen. Lintsen noemt dit proces de vorming en militarisering
van het ingenieursberoep. In het midden van de vorige eeuw komt naast'de militaire ingenieur' in een
proces van vermaatschappelijking ook'de burgerlijke ingenieur' tot ontwikkeling. (Zie verder: Lintsen,
1980)
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De oprichtingsdirecteur van de burgerlijke ingenieurschool, de Koninklijke Academie (1842), was in-
genieur-landmeter A. Lipkens. Hij voltooide ziIn ingenieursopleiding op de Ecole Polytechnique in Pa-
rils. Als ingenieur viel hii onder andere op door opmerkelilke technische bildragen in militaire opera-
ties in het opstandige Belgie, aan verdedigingswerken in Foix. In 1864 wordt de Koninklijke Academie
opgevolgd door de Polytechnische School, de voorganger van de Technische Hogeschool Delft. (Zie
verder: Baudet, 1992: 146 e.v.) Mitcham wijst op de nog steeds aanwezige militaire invioed in de ge-
bruikelijke definitie van techniek als 'the art of directing the great sources of power in nature for the
use and the convience of man'. (Mitcham, 1987: 16) Ferguson laat zien dat de Amerikaanse ingeni-
eurscholen in de negentiende eeuw het curriculum en de filosofie van de Ecole Polytechnique over-
namen. 'There have been some changes, but American engineering schools have remained close to
their original spirit and substance'. (Ferguson, 1992: 74)
De Wahlverwandtschaft tussen ingenieursrationaliteit en krijgskunde lijkt evident. Veel technici stel-
len hun creativiteit en vernuft ten dienste van verfijning en verbetering van krijgstuig. 'Volgens de
beste schattingen zijn 25% van alle wetenschappers en technici, zo'n 500.000 betrokken bij militair
onderzoek en militaire ontwikkeling.' (W. de Ruiter, geciteerd door Lintsen, 1985: 198)

Ferguson bestudeerde het ontwerpen en bouwen van verdedigingswerken en vestingen en ontdekte
wat hil 'the secret of design' noemde. 'The design of Italian fortresses illustrates a fundamental tenet
of engineering - one so right and proper, so self-evident (once it has been pointed out) and now so in-
grained that is has become axiomatic (...) The designer first defines the boundaries of the system (of-
ten involving highly arbitrary judgements), just like the fortress designer (...) Then the permissible in-
puts to the system and permissible outputs from the system are carefully determined. Nothing may
cross the boundaries unobserved or unaccounted for. There is no place for unpredictable actions eit-
her by machines or people.' Dan vervolgt hil: 'thus the assumptions and essential procedures of the
fortress designer -the fortress mentality- fit naturally the needs of modern engineering design.' (Fer-
guson, 1992: 70)
Deze vestingmentaliteit heeft een dubbele betekenis, een naar buiten en een naar binnen gerichte
kant. Ze is enerzijds gericht op het tegenhouden van het niet gewenste, het verbreken van communi-
catie en het stilzetten van de tijd (abstractie) en anderzijds op uitoefening van macht door (mecha-
nismen van) algemeen en individualiserend toezicht, wat Foucault omschrilft met het panopticisme
en de micro-fysica van de macht. (Foucault, 1989: 270 e.v.) Verrassingen en verwondering zijn onge-
wenste bressen in de vesting. Deze vestingmentaliteit completeert de ingenieursheuristiek en het be-
grip van de ingenieursrationaliteit als trechterrationaliteit.

Van geheel andere zijde wordt gewezen op wat wij, sociologisch gezien, de doorwerking van de ves-
tingmentaliteit, ingenieursheuristiek en ingenieursrationaliteit kunnen noemen en de hypothese on-
dersteunt, dat instrumenten de mens op tweevoudige wijze bewerktuigen. Evenals Kwee wijst Marcu-
se op de dominante invloed van de technische rationaliteit op denkhouding, instelling en gepaste
mentaliteit. 'The 'correct' attitude toward instrumentality is the technical approach, the correct logos
is techno-logy, which projects and responds to a technological reality.' (Marcuse, 1972: 128)
Wij beperken ons tot ingenieurskenmerken en ontwikkelingen die Samuel Florman probeert te ver-
klaren uit het afnemend aandeel van de 'liberal' vorming (in onze terminologie de niet-technische of
beter de niet-functionele vorming) binnen de ingenieursopleidingen, het toenemend aandeel van de
'sciences' en het aantrekken van steeds meer zonen uit boeren- en ambachtsfamilies, jonge mannen
voor wie kunst en de humaniora weinig aantrekkingskracht hadden. 'Psychological research indicated
that engineers were becoming'narrow' in personality and outlook. In the 19505 analysis of several stu-
dies of engineers revealed an unsettling profile.' Wij citeren dit 'onthutsende', in onze ogen functio-
neel rationele profiel. 'Constricted interests are apparent in their relative indifference to human rela-
tions, to psychology and social sciences, to public affairs and social amelioration, to the fine arts and
cultural subjects and even to those aspects of physical science which do not immediately relate to en-
gineering.' (Florman, 1987: 173) Ingenieursfuncties en functies in algemeen organisatorische beteke-
nis zijn reducties van menselijke capaciteiten. 'Gevraagde capaciteiten: zich kunnen bewegen in een
onpersoonlijke sfeer, leiding kunnen geven boven wie men gesteld wordt en leiding kunnen aanvaar-
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den van wie daartoe wordt aangewezen. Persoonlijke deugden ziln uit de eigenaardigheid van de or-
ganisatie afgeleid: stiptheid en ordelijkheid, zelfbeheersing en inschikkelijkheid, een zoveel mogelilk
voorspelbaar en berekenbaar gedrag.' (Van Doorn, 1988: 31)
Ingenieurs, zegt Lintsen, vertonen een eenzijdigheid in hun benaderingen, in hun beeld van mens en
maatschappil. Hi j merkt daarbij op - wil men niet in een karikatuur vervallen - dat dit niet berust op
absolute, maar op relatieve uitkomsten van onderzoek ten opzichte van andere studenten- en be-
roepsgroepen. Zij blilken doorgaans, net als bilvoorbeeld musici, biologen of makelaars, weinig op
mensen georianteerd te zijn; zij zijn vergeleken met andere beroepsgroepen een weinig kunstzinnig
volkle 'Bouwkundige ingenieurs en ingenieurs in de fundamentele research steken in dit opzicht gun-
stig af ten opzichte van hun collega's in het ontwikkelingswerk, de productie en de commercie.' Bo-
vendien kunnen er binnen (Nederlandse) ingenieurs- en functiecategorieen onderling aanzienlijke
verschillen zijn. Binnen deze categorieen ingenieurs ziin er die op onderdelen of in het geheel afwij-
ken. 'Het keurslijf van het beroep is nimmer zo sterk (...)  Het zit ook nimmer zo strak dat de bewuste
of onbewuste indoctrinatie van de technocratische ideologie volledig is (...)' De ingenieurswereld
wordt, ondanks technocratische tendensen, gekenmerkt door een bonte schakering van individuen.
Een verklaring voor de bovengenoemde eenzildigheid zoekt Lintsen niettemin in een eenzijdigheid in
hun vermogens, in hun persoonlilke ontwikkeling en vorming. (Lintsen, 1985: 210, 211)

Vanuit het analytisch inzicht in de rationaliteit, mentaliteit en werkwilzen, die instrumenteel en func-
tioneel te duiden zijn, ligt het voor de hand dat bij (werktuigbouwkundige) ingenieurs een instru-
mentalistische ('techniek is neutraal') visie op techniek dominant is (zie par. 4.4). De actor-script-ins-
trumentmetafoor voor techniek is dan gereduceerd tot een instrument-metafoor. Dit maakt het mo-
gelijk om over techniek te denken als 'an independent kind of 'thing', that is to reify technology (...)
Reification leads to misleading talk about technology being the handmaiden to science, or some va-
riant on this theme'. (Pitt, 1987: 99) In technologie als instrument wordt technologie een onafhanke-
lijk ding en 'the great vehicle of reification - reification in its most mature and effective form'. (Mar-
cuse, 1972: 138)
Voor het empirisch onderzoek is een analytisch onderscheid in de vestingmentaliteit, de ingenieurs-
heuristiek, de ingenieursrationaliteit en de daarmee samenhangende processen en voorkeuren rele-
vant. Ze verwilzen naar specifieke attitudes, werkwijzen en wijzen van denken, een habitus, die gedu-
rende het proces van culturele reproductie bij de nieuwe generatie ingenieurs wordt ingeprent.

6 Technische habitus en onderwijzen

In elke cultuur worden verworvenheden overgedragen en aangeleerd met behulp waarvan leden van
die cultuur zich tot op zekere hoogte kunnen onttrekken aan wisselvalligheid en willekeur. Tot op ze-
kere hoogte wordt de specificiteit van een cultuur bepaald door de wilze waarop de strild wordt aan-
gebonden met allerlei contingenties, en ook door de houdingen die worden aangenomen tegenover
niet te elimineren contingenties. (Doeser, 1985: 45) Binnen de ingenieursheuristiek en vestingmenta-
liteit zagen wij strategieen van het elimineren en van het voork6men van contingenties. Specifieke
kennis, percepties, voorkeuren, houding en gedrag worden, zoals in hoofdstuk 2 en 3 uiteen is gezet,
in normatieve, affectieve en cognitieve zin aangeleerd. Wij noemen dit een habitus. Deze aangeleerde
en onderwezen houding en denkwijzen analyseerden wij eveneens als de ingenieursrationaliteit, die
in instrumenteel-technisch opzicht bi jzonder succesvol is gebleken. Het zich eigen maken van een ha-
bitus of het internaliseren van de 'werktuigbouwkundige wereld' is een proces van secundaire sociali-
satie.
Bourdieu en Passeron definieren 'pedagogic work' als een proces van inprenting dat lang genoeg moet
duren om een habitus voort te brengen. 'Pedagogic action entails pedagogic work, a proces of incul-
cation which must last long enough to produce a durable training, i.e. a habitus, the product of inter-
nalization of the principles of a cultural arbitrary capable of perpetuating itself after PA (pedagogic ac-
tion) has ceased and thereby of perpetuating in practices the principles of the internalized arbitrary.'
(Bourdieu & Passeron, 1990: 32) Het formele onderwijs voorziet hierin.
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Bilvoorbeeld, iemands kennis en concepties uit de primaire socialisatie (zie hoofdstuk 3) zijn precon-
cepties in het proces van secundaire socialisatie. Deze preconcepties kunnen juist ziIn, dat wil zeggen
overeenkomstig de 'theory in use' of het 'symbolic universe', of misconcepties zijn, dat wil zeggen on-
volledige of onjuiste concepties in het licht van de 'geaccepteerde theorie'. De onderwilspsychologe
Karin Ali wijst erop dat het verwerven van nieuwe (cognitieve) kennis en informatie vooral op te vat-
ten is als een proces van herstructureren van kennis (cognitieve accommodatie in tegenstelling tot as-
similatie). Hierbij gaat het vooral om het veranderen van preconcepties van de lerende. (Ali, 1990: 45)
Deze preconcepties moeten binnen de formele instructies van het onderwils zo goed mogelilk geacti-
veerd worden om misconcepties te kunnen accommoderen en nieuwe informatie te kunnen assimile-
ren in bestaande en juiste geachte concepties.
Een student studeert niet alleen werktuigbouwkunde; hij leert voor ingenieur. Bij processen van se-
cundaire socialisatie zoals de vorming van ingenieurs, ondervindt men een fundamentele moeilijk-
heid, die voortkomt uit een al eerder gevormd 'self' en een al 'internalized world' van betekenissen.
Deze geinternaliseerde, op zich arbitraire werkelijkheid, heeft een neiging zich hardnekkig te verzet-
ten tegen transformaties, tegen inpassing en aanpassing aan een nieuwe arbitraire werkelijkheid. Vol-
gens Bourdieu en Passeron komen deze aan- en inpassing bijvoorbeeld in het onderwijs tot stand via
machtsuitoefening. Deze als legitiem ervaren machtsuitoefening vindt plaats binnen bedekte machts-
verhoudingen in de vorm van 'symbolisch geweld' in plaats van expliciet geweld. 'Every power to ex-
cert symbolic violence, i.e. every power which manages to impose meanings and to impose them as
legitimate by concealing the power relations which are the basis of its force, adds its own specific sym-
bolic force to these power relations (...) All pedagogic action is, objectively, symbolic violence insofar
as it is the imposition of a cultural arbitrary by an arbitrary power.' (Bourdieu & Passeron, 1990: 5) Do-
centen of onderwijsinstituten als'agents of Pedagogic Authority' verhullen, vaak onbewust, deze twee-
voudige 'willekeur', dat wil zeggen arbitraire selecties en dit 'symbolisch geweld' als basis van hun
macht uit zelfbehoud. 'A pedagogic action which aimed to unveil, in the very exercise, its objective re-
ality of violence and thereby to destroy the basis of the agent's Pedagogic Authority, would be self-de-
structive.' (Ibid: 12) In hoofdstuk 3 (par. 3.6) hebben wij al de noties single-loop- en double-loop-lear-
ning geintroduceerd en een aantal blokkades tegen double-loop-learning naar voren gebracht. Dou-
ble-loop-learning kent een tweede leerlus, waarbij de uitgangsposities en -condities warden bevraagd
en bewust gemaakt. De legitimiteit van de macht kan daarbij in het geding komen. Deze studie kan
gezien worden als een vorm van double-loop-learning, het is een onderzoek naar deze condities en po-
sities.

Verder wijzen Bourdieu en Passeron op het cultureel reproductieve karakter van scholing en de ex-
treem langzame veranderingen in de 'pedagogic action', met name de inertia van onderwijsinstituten,
'whose essential function always leads them to selfreproduce as unchanged as possible, like tradition-
al societies'. (Bourdieu & Passeron, 1990: 32) Historische analyses van het ingenieursonderwils van
Ferguson, Baudet en Mertens ondersteunen deze theorie, waarbij opvalt dat sommige strijdpunten en
problemen bilzonder taai ziIn en het hoger technisch onderwijs al vanaf het allereerste begin achter-
volgen, zoals de lengte van de studieduur (controverse vier of vijf jaar), de plaats van algemeen vor-
mende vakken (geen, facultatief, verplicht onderdeel) en de theoretische orintatie (de 'academic
drift'). (Van Vree, 1992; Baudet, 1992; Ferguson, 1990; Mertens, 1981) Deze controversen krijgen be-
tekenis in 'pedagogic work' als proces van specifieke inprenting dat lang en indringend genoeg zal
moeten duren om een gewenste werktuigbouw habitus aan te leren. Wij zagen al eerder dat binnen
een 'totaal instituut', een vesting, een nieuwe habitus doeltreffend kan worden aangeleerd.

In de paragraaf tediniek als kennis en kunde van dit hoofdstuk onderscheiden wij vier soorten instru-
mentele technische kennis, namelijk senso-motorische kennis, technische stelregels, descriptieve of
ingenieurswetten en technologische theorieen. In hoofdstuk 3, Culturele Factor, gaan wil uitgebreid
in op andere soorten van kennis, vormen van ervaring en wijzen van leren, en de culturele en peda-
gogische dimensies van de onderwilspraktilk die daarbij in het geding zijn.
Binnen de werktuigbouwkundige ingenieurstudies vinden wij een onderscheid in de'epoused theory'
over de aard van het beoogde onderwils. Deze 'epoused theory' kan afwilken van de 'theory in use'.
Wij bedoelen hier het mogelijke verschil tussen retoriek en praktijk, tussen wat men zegt te doen en
wat men werkelijk doet, hetgeen object is van het empirisch onderzoek.
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Het Disciplineplan Werktuigbouwkunde van de drie technische universiteiten zegt over de eindter-
men van de eerste faseopleiding van de werktuigbouwkundige ingenieur dat '(...) de toekomstige in-
genieurs aan hoge wetenschappelijke eisen zullen moeten voldoen. De Afdelingen der Werktuig-
bouwkunde van de Technische Universiteiten hebben vaak tot taak studenten op te leiden die als in-
genieur in staat zijn werk te verrichten van het hoogste niveau (...) Wetenschappelijk onderwils heeft
twee aspecten: het moet de wetenschap overdragen en die leren hanteren en het moet de jonge gene-
ratie een geestesgesteldheid bijbrengen die op het nog niet bestaande is gericht (...) en zich uitgedaagd
voelt door het onbekende'. (Disciplineplan Werktuigbouwkunde, 1981: 5 in Hubert, 1992: 15 e.v.)
De nadruk op wetenschappelilk onderwijs en de vorming van de werktuigbouwkundige ingenieur tot
wetenschapper wordt binnen de Technische Universiteiten niet door iedereen gedeeld. Van den
Kroonenberg spreekt van een dreigende teloorgang van het werktuigbouwkundig ontwerpen. 'Er zijn
hoogleraren werktuigbouwkunde die van mening zijn dat het -niet wetenschappelijke- ontwerpen uit
de opleiding verwijderd zou moeten worden.' Dat deze opvatting bij hoogleraren binnen de werk-
tuigbouwkunde heeft kunnen postvatten, zegt Van den Kroonenberg, zelf werktuigbouwkundig hoog-
leraar en oud rector magnificus van de Technische Universiteit Twente, 'duidt op een langzame ver-
wording van een ingenieursopleiding naar een universitaire activiteit die geen relatie meer heeft met
het ingenieurswerk in de praktijk (...) Duidelijk is dat de oorzaak hiervan ligt in de geringe invloed die
praktijkgerichte hoogleraren nog hebben nu de faculteiten werktuigbouwkunde nauwelilks meer do-
centen aanstellen die de beroepspraktijk voldoende beoefend hebben.' (Van den Kroonenberg, 1990;
zie ook: Beukers, Vogelesang, 1994)
Het werktuigbouwkundig hbo benadrukt de beroepsgerichte en praktilkgerichte vorming van de hbo-
ingenieurs in plaats van de wetenschappelilke of academische vorming van de tu-ingenieurs. (Zie:
Kernkwalificaties, 1995: 243 e.v.; Visitatiecommissie Werktuigbouwkunde, 1994; Van Rijswijk, 1993;
Beroepsbeelden HTO, 1991: 66 e.v.; Blokhuizen, 1989, 1988; Landstra, 1987; Lintsen, 1985) Deze te-
gengestelde positie ligt niet zozeer in de wijze van technologie bedrijven als «lager» of «hoger», noch
in het belang van theorie en praktijk, maar in de retoriek over het ideologische en formele curriculum,
kortom in de preferentie zich al dan niet te richten op wetenschappelijke theorievorming.

rationaliteit van het werktuigbouwkundig onderwijzen

Voorbeeldig voor onderwi jstechnici, illustratief voor een technische habitus en een uiting van de tech-
nische rationaliteit zijn de opvattingen van ingenieur B. Veen in het Handboek  Kwaliteitsbeleid. Hil zegt
over de overeenkomst tussen tastbare producten en niet-tastbare producten of diensten, met name het
onderwijs:

product - onderwijs grondstofspecificatie - minimum toelatingseisen
grondstof studenten ngangscontrole zoelatingsexamen

proces - lesgeven processpecificatie - cursusstof

eindproduct - afgestudeerden procesmiddelen taboratoria, leerboeken
uitval - zakkers procescontrole -

overhoring, werkstukken

eindcontrole eindexamen

'Zoals uit het bovenstaand mag blilken, ziln de verschillen tussen producten en diensten bil nadere be-
schouwing veel minder specifiek dan men zou verwachten. Dit geldt zeker voor de kwaliteitszorg waar
men voor beide gevallen gebruik zal kunnen maken van dezelfde organisatorische principes en tech-
nische hulpmiddelen. (..) De verschillen zullen zich echter in het algemeen beperken tot accentver-
schuivingen in het gebruik van bepaalde technieken.' (Veen, 1990: 4) De student als persoon, als een
bron van contingenties is gereYficeerd tot grondstof, die voldoet aan grondstof-specificaties binnen
een technologisch transformatieproces enzovoort. Binnen de theorieen over kwaliteit van onderwijs,
zo zullen wil zien in hoofdstuk 5, is dit industriele producttransformatiemodel algemeen gangbaar.

Wij zien deze opvattingen ook terug bij werktuigbouwkundige leerplanmakers van het hbo. Zil gaan



Technologisclie Factor 101

uit van geponeerde en hypothetische systeemmodellen van technische transformatieprocessen, die
worden voorgesteld als feitelijkheid en werkelijkheid voor de inrichting van nieuwe curricula binnen
werktuigbouwkundige ingenieursscholen. Uit die veronderstellingen en technische modellen leidt
men functioneel-rationeel de daarvoor benodigde technische kennis en vaardigheden af die in vakken
of modulen aan de orde moeten komen. De leerplanmakers ontwikkelen zo een script dat normatief
is en bestaat uit normatieve statements. Dit ontwikkelen zelf gaat volgens een script dat wij hebben

geduid met ingenieursrationaliteit, ingenieursheuristiek en vestingmentaliteit. Wil volstaan met drie
voorbeelden: de drie grote en laatste landelilke pogingen tot inhoudelijke hervormingen binnen het
werktuigbouwkundig hbo, kort aangeduid met WOGO (GUHET, 1992), wOM (1991) en GHUHET-groep

(1988).

Maar eerst verwijzen wij naar een wat ouder, maar nog steeds actueel onderzoek van de werktuig-
bouwkundige en socioloog Mertens. Mertens betoogt in zijn dissertatie over het praktijkjaar van het
hoger technisch onderwijs: 'Het praktilkiaar [vormt] geen tegenwicht voor de strikt vaktechnische
orientatie van de h.t.s.-opleidingen, in tegendeel zij wordt erdoor versterkt  (...)  Het h.t.s. curriculum
is strikt vaktechnisch georienteerd. Het praktijkjaar verandert daar niets aan. Het bestaan van het prak-
tilkjaar verschaft een alibi wanneer erkend wordt dat niet-technische vorming voor de h.t.s.-er wel be-

langrilk is maar dat er in het schoolse onderwijs daar geen tijd voor kan worden vrilgemaakt. In deze
zin vervult het praktilkjaar een alibifunctie.' (Mertens, 1981: 231, 76)
De pretenties van de bovengenoemde leerplanmakers zijn ambitieus, in de woorden van het woGO
'een vierjarig leerplan ter vervanging van bestaande leerplannen werktuigbouwkunde'. (GUHET, 1992:

4) De participatie van de hogescholen aan dit leerplanprolect was bijzonder hoog en is daarmee illus-
tratief. Er werkten aan dit werktuigbouwkundig leerplanprolect docerende werktuigbouwkundige in-
genieurs mee, afkomstig van 13 van de 21 studierichtingen werktuigbouwkunde, in samenwerking
met en gecoOrdineerd vanuit een van de technische universiteiten. Het leerplan gaat uit van een ge-
poneerd technisch informatie-verwerkend proces en de functioneel-rationeel daarvan afgeleide en
daaruit voortkomende behoeften aan technische kennis. Met dat model laat men zien dat de ontwer-
per over een bepaald soort geYntegreerde kennis moet beschikken van werktuigbouwkunde en infor-
matica. Deze kennis wordt vervolgens nauwgezet omschreven en in onderwijsmodulen en moduul-
beschrilvingen enzovoort uitgewerkt. Het beoogde opleidingsprofiel van de ingenieur is strikt func-
tioneel. De op te leiden ingenieur wordt gezien als overeenkomstig en toegevoegd aan een technisch
informatie-verwerkend proces, als een informatietransformator, of in hun eigen woorden: 'De ont-
werper is primair een producent van informatie. Informatie in de vorm van de geometrie en eigen-
schappen van het ontwerp, de productiegegevens e.d. Om deze informatie te kunnen produceren,
heeft de ontwerper informatie nodig als input. De informatie die hij als output levert, wordt door an-
deren gebruikt om 6f weer nieuwe informatie te produceren 6f fysieke bewerkingen uit te voeren.' (GU-
HET, 1992: 9,10)
Het tweede voorbeeld is het werktuigbouwkundig leerplanprolect van de samenwerkende hts-en te
Groningen, Haarlem, Utrecht, Heerlen en Enschede in samenwerking met Universiteit Twente, de
GHUHET-groep. Deze werkgroep stelde een leerplan op voor het ontwerponderwijs. In hun eigen woor-
den: 'Het ontwikkelde leerplan is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: a. invoering van het Me-
thodisch Ontwerpen; b. integrale invoering van CAD/CAM aansluitend en gebaseerd op Methodisch
Ontwerpen; c. een visie op de samenhang met andere deelvakgebieden binnen de werktuigbouwkun-
de zoals: mechanica (eindige elementen methode), materiaalkeuze en flexibele productie-automatise-
ring.' (GHUHET, 1988: 11)
De WOM gaat uit van twee concepten: het model van de 'productcyclus' ofwel producttransformaties
en de 'ontwerp-' of 'materialendriehoek', waarin de functionele samenhang tussen materiaalkeuze,
het ontwerpen en het vervaardigen wordt aangegeven. (WOM, 1991: I.1-1)

De uitgangsmodellen van deze inhoudeliIke onderwijshervormingsacties van het werktuigbouwkun-
dig hbo-onderwijs zijn strikt technisch en functioneel-rationeel. Onderwiispedagogische of didacti-
sche uitgangspunten of dimensies, optieken op vorming en ontplooiing, kennisaspecten, leerstillen,
preferenties, rollen en posities van studenten, docenten, onderwijsorganisatie enzovoort vallen bui-
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ten het perspectief van de modellen en uitgangspunten en de rationeel daarvan afgeleide technische
kennis. De technische kennis wordt in de leerplannen nauwgezet uitgewerkt, andere factoren en di-
mensies blijven impliciet. In hoofdstuk 5 zullen we uitgebreid ingaan op impulsen vanuit maat-
schappelilke actoren die vanaf het begin van de jaren tachtig op de werktuigbouwkundige onderwijs-
werkelijkheid inwerkten.

7 Besluit

Uit de beschouwingen van de Technologische Factor en de actor-script-instrumentmetafoor voor tech-
nologie komt naar voren dat normativiteit en juistheid dominante waarden zijn binnen het werk-
tuigbouwkundig onderwijs en de vorming van ingenieurs, enerzilds vanuit de aard van de werktuig-
bouwkunde als normative discipline en anderzijds vanuit de praktijk van het onderwilzen als leer-
school. Wij veronderstellen dat binnen het werktuigbouwkundig hoger beroepsonderwijs het norma-
tieve tot in de tweede orde tot uitdrukking komt. Zowel de werktuigbouwkunde als discipline als de
werktuigbouwkundige ingenieur als onderwijzer is in essentle normatief en gericht op juistheid. Zij
versterken elkaar. Van oudsher wordt de meester-technicus, de ingenieur, aangesproken met de titel
«weledelgestrenge» en is de doctorandus nog steeds een «weledelgeleerde». Hierin klinkt het norma-
tieve van de techniek nog na. De werktuigbouwkundige student wordt tot in hogere orde gediscipli-
neerd en geconditioneerd binnen deze juistheidrationaliteit. Werktuigbouwkunde is niet alleen een
discipline, het wordt ook tot zelf-discipline.

De bovengenoemde leerplannen getuigen van een technocratische optiek op het opleiden van inge-
nieurs. Het denken vertrekt vanuit het (technische) werk, de mens als ingenieur is daaraan onderge-
schikt en toegevoegd; daarna komt organisatie. Deze technocratische optiek op het werktuigbouw-
kundig onderwijzen kunnen wii nu duiden aan de hand van de actor-script-instrumentmetafoor in de
vorm van een hierarchie van waardencomplexen (zie: figuur 4.2).

SCRIPT VVERI</SYSTEEM TECHNIEKNAK

ttt
actor n·lens student

*t*
instrument organisatie organisatie

metaforisch leerplanmodellen docerende ingenieurs

Figuur 4.2 Dominanties in het werktuigbouwkundig onderwijs

Vanuit deze hierarchie van waardencomplexen is de veronderstelde hierarchie van dominantie voor
de docerende ingenieurs: het technische vak, de student en dan de organisatie als faciliterend instru-
ment. De vorming van de ingenieur en de technische habitus hebben wij leren kennen als particle ra-
tionaliteit en juistheidsrationaliteit, dat wil zeggen als de technische of ingenieursrationaliteit die wii
nader hebben verkend in de vorm van de ingenieursheuristiek en vestingmentaliteit.
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Hoofdstuk 5

Maatschappelijke Factor
ontwikkelingen vanaf begin jaren tachtig

In de voorafgaande hoofdstukken hebben wij culturele, technische en maatschappelijke facetten van
de Culturele en Technologische Factor besproken en onze theoretische positie uiteengezet. In dit
hoofdstuk, de Maatschappelijke Factor, bespreken wij de betekenis van maatschappelijke ontwikke-
lingen voor de werktuigbouwkundige ingenieursopleidingen. Wij besluiten dit hoofdstuk, en daarmee
Deel 1: Theoretische verkenningen,   met een synopsis waarin  wi j in ideaal-typische  zin drie zinge-
vingspatronen of optieken op de ingenieursopleiding en -vorming construeren. Elke optiek heeft twee
varianten in de hierarchie van waardencomplexen.

1 Werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid als maatschappij

De werktuigbouwkundige onderwilspraktilk als werkelijkheid is zowel cultuur als maatschappil. Met
maatschappij bedoelen wij, met Zijderveld, de organisationele dimensie van deze werkelilkheid. Func-
tionele rationaliteit vormt de kern van deze organisationele dimensie. Organiseren is functioneel-ra-
tioneel handelen. (Zijderveld, 1991: 81 e.v.) Wij beschouwen nu de onderwijswerkelijkheid als maat-
schappij en handelingen of interacties als organiserende activiteiten, daarnaast spreken we van maat-
schappelijke posities en condities, preferenties, rollen en machtsverschillen.
De werktuigbouwkundige onderwilspraktilk zelf maakt deel uit van een groter maatschappelijk geheel,
waarin organisaties als hogescholen, werkgeversorganisaties, vaktechnische belangengroepen en de
overheid, kortom maatschappelijke actoren posities innemen, condities formuleren en preferenties
ten aanzien van het werktuigbouwkundig onderwijs uitspreken. Deze maatschappelijke actoren bein-
vloeden van buitenaf en van binnenuit de structuur en daarmee ook de cultuur van het werktuig-
bouwkundige onderwijs. Cultuursociologen hebben gewezen op de complexe samenhang tussen

structuurverandering en cultuurverandering, cultuurverschillen en organisatietypen. Kernachtig uit-
gedrukt zeggen wil in analytische zin dat de Maatschappelijke Factor, naast de Culturele Factor en de

Technologische Factor, het werktuigbouwkundig onderwils conditioneert.

In dit hoofdstuk beschouwen wij de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid op meso- en
macroniveau vanuit de objectivistische aggregaatbenadering (zie: hoofdstuk 2). Dit geeft ons de mo-
gelijkheid om de werktuigbouwkundige handelingspraktijk in theoretische zin behalve als een aggre-
gaat van (geaggregeerde) actoren met domeinspecifieke en systeemkenmerken ook te zien vanuit de
contingentiebenadering en als object van sturing. Bij het werktuigbouwkundig onderwils als actor ver-

onderstellen wij dat het handelen niet gedetermineerd is, maar dat het zich laat interpreteren als in-
tentioneel, zelfrefererend en geconditioneerd. Daarbij worden maatschappelijke impulsen geperci-
pieerd, geconcipieerd en geinterpreteerd, en wordt de onderwilswerkelilkheid geconstrueerd en gere-
construeerd. Deze conceptie laat verklaring van sluiting en recursie toe.

maatschappelijk, didactisch-pedagogisch en technologisch facet

Binnen de analyse van de Maatschappelijke Factor (het maatschappelilk aspect van de onderwijswer-
kelijkheid) onderscheiden wij in analogie met de bovengenoemde Factoren drie facetten, en wel het
maatschappelilk, het cultureel maar nu geinterpreteerd als «didactisch-pedagogisch» en het technolo-
gisch facet. Zij kenmerken tevens domeinen of provincies binnen de werktuigbouwkundige onder-
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wijswerkelijkheid. Het werktuigbouwkundig onderwijs vindt immers plaats binnen de context van
een complexe maatschappelijke en technische omgeving. Aan de hand van deze facetten zijn maat-
schappelijke actoren globaal te ordenen als actoren die in hun opvattingen over het onderwijs vooral
maatschappelilk-bestuurlilk, didactisch-pedagogisch of maatschappelijk-technisch georienteerd zijn.
Een eerste ondersteuning voor een dergelijk onderscheid in actoren vinden wij bij Westerheilden:'(...)
a complex organisational environment where different actors have different objectives with quality
assessment and where it has to compete with other goals and interests of all actors who are involved
in higher education (...) It must be expected that in the actual operation of higher education institu-
tions, goals shift or are displaced just as it happens in other organisations.' (Westerheijden, 1990: 188)
Een tweede ondersteuning vinden wij in de theorie van de onderwilssocioloog Burton R. Clark. Zijn
indeling verschilt gradueel van de onze, omdat hij het systeem van hoger onderwijs in het vizier heeft
en wij meer gefocust zijn op de werktuigbouwkundige ingenieursscholen. Varianten van zijn theorie
vinden wij terug in bijvoorbeeld de HOAK-nota (Hoger Onderwijs Autonomie en Kwaliteit, 1985) van
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bij Segers en Veerman (1989) in hun be-
leidsnotities over Kwaliteitszorg binnen een Hogeschool, bij Blokhuizen (1989a) als conceptueel mo-
del voor het ontwikkelen van een nieuw werktuigbouwkundig curriculum. Wij zullen meer in detail
kennisnemen van deze theorie.
in 'The Higher Education System' gaat Clark uit van drie groeperingen van maatschappelijke partici-
panten of actoren in het onderwijssysteem. Deze zijn: 'State authority', 'Market' en 'Academic oligar-
chy'. Onder 'Market' vallen zowel de 'consumer markets', de 'labor markets' als de 'institutional mar-
kets'. Bij de laatste gaat het om interacties tussen onderwilsinstellingen en niet om interactie met
werknemers of afnemers. Bij 'institutional markets' zijn voor de onderwijsinstellingen reputatie en re-
latieve prestige een ruilwaarde. (Clark, 1983: 137)
Schematisch weergegeven vormen deze concepten de hoekpunten van een driehoekig beinvloedings-
en beschrijvingsmodel. In het hoekpunt 'State autority' is 'de Overheid' dominant in het proces van
integratie en coordinatie van het onderwilssysteem, in het hoekpunt 'Market' is dat de marktwerking
en in het hoekpunt 'Academic Oligarchy' ziin het 'de onderwijsprofessionals' die het onderwijssys-
teem vormgeven. Een grotere marktgerichtheid betekent in deze theorie een terugtredende Overheid
en/of een onderschikking van de coordinatie en integratie vanuit de onderwilsprofessionals (bestuur-
ders en onderwijsgevenden) aan de coOrdinerende werking van marktmechanismen. Concreet bete-
kent dit een vergroting van de invloed van bilvoorbeeld het bedrijfsleven of de arbeidsmarkt. De po-
sitie van het onderwijssysteem binnen het krachtenveld verschuift dan in de richting van het hoek-
punt Market. Deregulering en een terugtredende overheid kunnen in deze theorie betekenen: meer in-
vioed en autonomie aan de onderwijsprofessionals en bestuurders, en/of meer marktwerking. Van
Wieringen wijst er overigens op dat er geen direct verband bestaat tussen het doorvoeren van deregu-
lering en het ontstaan van zoiets als een autonome(re) school. (Van Wieringen, 1996: 162)

In dit hoofdstuk willen wij nagaan welke met elkaar vervlochten maatschappelijke impulsen, signalen
en condities vanuit welke maatschappeliike participanten op werktuigbouwkundig onderwijs inwer-
ken, zodat wil in ons empirisch onderzoek kunnen analyseren hoe en waarop het werktuigbouwkun-
dig onderwijs respondeert en voor welke impulsen er sprake is van sluiting. Deze analyses geven ach-
tergrond en een interpretatiekader aan de empirische onderzoeken in deel 3 van deze studie. Hiermee
krijgen wij een beter inzicht in hoe veranderende maatschappelijke condities correleren met aange-
troffen zingevingspatronen in en optieken op het onderwils.
Voor een beter begrip willen wil deze maatschappelijke impulsen globaal ontvlechten aan de hand van
de bovengenoemde facetten en maatschappelijke actoren, en wel als volgt:

1    maatschappelilk-bestuurlilk: de overheid en wiizigingen van het onderwilsstelsel;
2 didactisch-pedagogisch: onderwijsprofessionals en veranderende optieken op het onderwijspro-

ces;
3 maatschappelilk-technisch: innoverende impulsen vanuit maatschappelijk-technische actoren.

In de beschrijvingen en analyses van de Maatschappelijke Factor beperken wij ons tot ontwikkelingen



Maatschappellike Factor 107

in de laren tachtig en begin jaren negentig. Het hoger beroepsonderwiis kent in deze periode jaren van
groei, schaalvergroting, emancipatie en vermaatschappelijking.
Over het werktuigbouwkundig hoger beroepsonderwijs in Nederland bestaan er nauwelijks sociologi-
sche studies. Een uitzondering is de dissertatie Stages i,1 een beroepsopieiding over het praktijkjaar van
het hoger technisch onderwijs van de socioloog en werktuigbouwkundige Mertens uit 1981. Deze stu-
die gaat in op de onderwilsontwikkelingen binnen de toenmalige mts-en vanaf het ontstaan tot en
met de 'HTS nieuwe still' in de iaren zeventig. Voor een gedetailleerde geschiedschrijving tot de jaren
tachtig verwijzen wij naar deze dissertatie, naar de geschiedschrilving van het hoger technisch onder-
wijs in Nederland door Schippers (1989) en naar de studie over de identiteit van het hoger beroeps-
onderwijs van Van Wieringen (1975). De bevindingen van Mertens zijn nog steeds actueel. Zijn stu-
die is binnen de werktuigbouwkundige onderwilswereld, voor zover wij weten, zo goed als onbekend
gebleven. Hoewel de thematiek van zijn studie een andere is dan de onze, sluiten wij in zekere zin bij
zijn werk aan.
Voordat wil de maatschappelijke condities en impulsen vanuit de maatschappelilke actoren nader be-
studeren, geven wil een summier en schetsmatig beeld van een opmerkelijk maatschappelilk feno-
meen van de jaren tachtig en begin jaren negentig: de emancipatie van het hbo.

emancipatie van het hbo

De instituten voor hoger beroepsonderwils hebben sinds het midden van de laren tachtig een proces
doorgemaakt van mobilisering en ongekende groei. Binnen het hbo is er niet alleen sprake van schaal-

vergroting, maar ook van emancipatie en emancipatorisch elan. De hogescholen zijn gevestigde re-
spectabele instituten geworden. Men kan spreken van een geslaagd, maar nog niet voltooid emanci-
patieproces. De hogescholen groeien onder bestuurlijke voortvarendheid en ook dadendrang uit tot
(in sommige opzichten soms wei meer dan) gelijkwaardige instituten van hoger onderwijs in vergelij-
king met de universiteiten. Dit proces van emancipatie en groei, vergroting van (lump-sum) midde-
len, accumulatie van macht en mogelijkheden, internationalisering en maatschappelijke erkenning is
ook een proces van inhoudelilke modernisering en het uitproberen van vele uiteenlopende initiatie-
ven, ideeen en persoonlijke ambities. Bovendien weten zij het imago van schooltje en schoolsheid van
zich af te schudden. De hogescholen afficheren zich met marktgericht onderwijs en onderwijs dat ge-
richt is op het maatschappelilk beroep.
Vanuit de overheid zien we overeenkomstig bovengenoemde ontwikkelingen een toenemende waar-
dering voor en erkenning van het hoger technisch beroepsonderwijs: de vroegere mts wordt hts, de
ing-titel wordt erkend en de hogere technische school wordt hogeschool. Deze waardering blijkt te-
vens uit de erkenning van het hoger technisch beroepsonderwijs als hoger onderwijs overeenkomstig
het universitaire onderwijs, de vorming van bestuurlijk grote instellingen, namelijk de hogescholen
en de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden tussen hogescholen (nationaal en internationaal),
de (technische) universiteiten en het bedriifsleven. (Blokhuizen, 1988) De Wet op het Hoger Onder-
wijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW, 1991) heeft deze erkenning van gelijkwaardigheid vorm
gegeven in de horizontale specialisatie van het hoger onderwijs in een beroepsgerichte en een weten-
schappelijke variant.

Van de kant van de technische universiteiten wordt deze status van gelilkwaardigheid echter eerder
verticaal dan horizontaal geinterpreteerd. Zij beschouwen het technisch onderwijs en het htbo meer
vanuit de optiek van verticale differentiatie en verticale doorstroming, waarbij zij zichzelf hierarchisch
zien als de top in de «bedrijfskolom». Dit komt tot uitdrukking in de verenigde universitaire actie tot
versterking van het technologisch draagvlak van Nederland. 'Het technisch onderwijs zal zich binnen
het onderwilsstelsel in ons land meer kolomsgewijs moeten structureren. Het voorbereidend tech-
nisch onderwijs dient toegang te geven tot het middelbaar technisch onderwils. Dit dient op zijn beurt
weer een goede toegang te bieden tot het hoger technisch onderwijs en zo verder door naar de tech-
nische universiteit.' (Van Dam e.a., 1993: 19) Ook pleit men voor terugkeer naar de herkenbaarheid
van de oude hts. 'Het zou goed zijn zichzelf [het hoger technisch onderwils, C.B.] gewoon weer als HTS
te profileren, zij het dan binnen een breder hogeschoolverband.' (Ibid: 23)
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Van een andere toon zijn de geluiden die opklinken in de diesrede 'Zal de universiteit overieven?' aan
de Universiteit van Amsterdam. 'Naast de universiteiten is de laatste jaren een tweede systeem van ho-
ger onderwiis tot ontwikkeling gekomen, het hoger beroepsonderwiIs. Het overtreft het wetenschap-
pelilk onderwiIs al in omvang en sommige vormen van onderwils kunnen naar niveau al danig met
het wetenschappelijk onderwils concurreren.' (Wiegersma, 1989a) Het Polytechnisch Weekblad kopt
in het begin van  1993 met: 'Bil integratie overlildt de universiteit'. 'De l'U overleeft de integratie met
net HBO niet', beweert Van Rilswilk, die in het artikel uitgebreid aan het woord komt als 'exponent van
het zelfbewust technisch hoger beroepsonderwils' Volgens Goedegebuure streven de hbo-conglome-
raten onvermiIdellik naar universitaire status, zoals de Polytechnics in Engeland. Het hbo lobbyt voor
eigen onderzoek en individuele hogescholen proberen via samenwerking met Engelse instituten hun
afgestudeerden met hooguit Kn jaar extra studie aan een mastertitel te helpen, die in feite gelilk staat
met een tu-diploma. (Polytechnisch Weekblad, 1993)
Dit emancipatieproces is echter over zijn hoogtepunt heen. De hogescholen lijken zich nu in een sta-
dium te bevinden van stabilisering, consolidering en bureaucratisering. De intensieve bemoeienis van
de overheid is verleden tijd, maar er zijn interne bemoeienis en problemen voor in de plaats gekomen.
De fusies leiden vaak tot felle machtsstrijd op bestuurlijk niveau. Het HBO-Journaal, het opiniem-
aandblad van het hoger beroepsonderwils, signaleert de oprukkende bureaucratie binnen de hoge-
scholen (Van de Meent, 1988), brengt de ontwikkeling van de 'chefjescultuur' onder de aandacht (id,
1991) en constateert dat de hbo-docenten de greep op het onderwijs verliezen. 'Zij hebben steeds min-
der te vertellen.' (Stapel, 1991) 'De afgelopen jaren zagen we vooral de opkomst van het uitvoerend
gezag, het dirigerend bestuur, dat wil zeggen de directie, het onderwijsmanagement.' (Van Wieringen,
1996: 50)

2  Overheid en wijzigingen van het onderwijsstelsel

In de afgelopen decennia hebben de onderwijspolitiek en de gerichte beinvloeding of sturing vanuit
de overheid een ander karakter gekregen. Van een allocatieve onderwilspolitiek, vooral gericht op het
gelijkelijk bedelen, heeft het beleid zich ontwikkeld via een constructieve onderwijspolitiek, die sti-
mulerend inspeelt op de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de maatschappil, naar een afstan-
delijk en selectief onderwilsbeleid in de jaren tachtig en begin jaren negentig. Volgens Frissen is ove-
rigens de conceptie van een facilitaire sturing, een fundamentele bottom-up sturing met markt en de-
centrale arrangementen als sturingsmechanismen, schaars in de documenten. (Frissen, 1995)
In de periode direct na de Tweede Wereldoorlog neemt de vraag naar goede beroepskrachten, afgestu-
deerden van het hoger onderwiIs, als gevolg van industrialisering en wederopbouw in alle sectoren van
het maatschappelijk leven toe. De deelname aan het onderwils dient, gelet op deze sociaal-economi-

sche ontwikkelingen en maatschappelijke behoefte, te worden bevorderd. Pas omstreeks 1960 kan aan
die vraag worden voldaan omdat in die tild het besef doorbreekt dat de groeiende welvaart slechts vei-
lig gesteld kan worden door de opleiding van veel gekwalificeerde specialisten en door uitbreiding van
het wetenschappelilk onderzoek. De geriiige doorstroming naar vervolgonderwijs met name naar het
hoger beroepsonderwiis en universitaire onderwiis, van leerlingen afkomstig uit lagere sociaal-econo-
mische milieus, doet vermoeden dat er een verspilling optreedt van talent. (KWALON,  1981:  18)
In de jaren zestig en zeventig wordt het principe van gelijke kansen op optimale ontplooiing van de
aanwezige talenten van allen een centraal politiek en ideologisch thema in de onderwijspolitiek. Het
hoger onderwijs wordt toegankelilk voor allen die zich kwalificeren. Studeren aan een instelling voor
hoger onderwijs wordt een recht in plaats van een voorrecht. De toeloop naar het hoger onderwijs
wordt in de hierna volgende laren bevorderd door een uitbreiding van het stelsel van studiefinancie-
ring. Deze ontwikkelingen leiden tot een aanwas van studenten in het Hoger Beroeps Onderwiis (hbo)
van 40.000 studenten in 1968 tot ruim 200.000 in 1983. (HBO-RAAD, 1983) Overeenkomstig groeit het
aantal hbo-instellingen in Nederland. In de vooroorlogse laren zijn er weinig scholen die thans tot het
hbo zullen worden gerekend. In de hierop volgende decennia voltrekt het groeiproces in het hbo zich
zodanig dat er in 1985 ruim 400 hbo-instellingen zijn in Nederland. (Wiegersma, 1989) Na de intro-
ductie van de beleidsnota Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie in het Hoger Beroepson-
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derwiIs (STC-nota, 1983) komt er in het hbo een fuseringsproces van schaalvergroting, integratie en
concentratie op gang. Dit leidt ertoe dat het aantal hbo-instellingen in 1988 is gereduceerd tot 70 in-
stellingen. Het fuseringsproces is daarmee nog niet afgelopen. Aan het einde van de iaren tachtig volgt
in het hbo een tweede golf van fuseringen, waarin hogescholen fuseren tot hbo-conglomeraten, tot
instellingen die sterk staan als het taakverdelen en concentreren nog enkele jaren dreigt door te gaan.
(Van Eijk, Sikkes, Broesterhuizen, Robroek, 1988) Voorwinden ziet in de machtspolitiek van de schaal-

vergroters een al te menselijke trek: 'Met dertig duizend studenten kunnen ze niet meer om me heen.'
(Voorwinden, 1991) Volgens hem staan wij, in het midden van de jaren negentig, aan het begin van
een derde fusiegolf, die zal leiden tot 25 hogescholen. (Voorwinden,  1996) Hij merkt daarover op: 'Niet
uit grootheidswaan of uit behoefte aan 'onderwilskundige meerwaarde', maar omdat het minimale
aantal studenten waarmee een hogeschool kan blijven voortbestaan steeds hoger komt te liggen.'

economische teruggang en onderwijsbeleid

In het begin van de jaren tachtig neemt, na jaren van verminderende betrokkenheid bij het bedrilfs-
leven, de orientatie op de sociale partners sterk toe. Ook lilken studenten zich bij hun studiekeuze
meer dan voorheen te laten leiden door marktoverwegingen. De volgende factoren spelen hierbij een
rol: de veranderde arbeidsmarktsituatie voor hoger opgeleiden, dat wil zeggen een drastische verho-
ging van het aantal werklozen met een hogere opleiding; het groeiende besef dat een aantal traditio-
nele opleidingen weinig toegesneden is op de behoeften van met name het bedrijfsleven; de snelle
ontwikkeling van nieuwe technologieen; de overheidsbezuinigingen in het hoger onderwijs en de
noodzaak voor instellingen van hoger onderwijs om nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. (OTO,
1987: 7) De economische teruggang in de jaren zeventig noopt de overheid haar uitgavebeleid, ook
ten aanzien van het onderwijs, te herzien. In samenwerking met instanties uit de onderwijswereld (bij-
voorbeeld de in 1975 opgerichte HBO-RAAD en de Commissie Ontwikkeling Hoger Ondenvils) onder-
werpt de overheid het hogere onderwijs aan een kritische reflectie. Dit resulteert in een stroom publi-
caties, waarin adviezen worden gegeven ten aanzien van nieuw te voeren beleid betreffende het hoger
onderwijs in de jaren tachtig.
Als wegbereider voor het proces van rationalisering en modernisering ofwel vermaatschappelilking
van het hoger (technisch beroeps) onderwijs in de laren tachtig zien wij vooral de KWALON-nota Kwa-
liteit van het Ondenvils, de eerste discussienota van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
Schappen over de algemene aspecten van de kwaliteitsbepaling in het onderwils. (KwALON, 1981) Alle
aandacht is gericht op het behouden en beheersen van kwaliteit van het onderwijs bij economische
teruggang en snelle maatschappeliike en technologische veranderingen. In onze ogen markeert deze
nota de overgang van politiek-ideologisch en constructief onderwijsbeleid, die tot uitdrukking kwam
in de nota's Hoger OnderwiIs in de Toekomst (de zogenaamde HOT-nota, 1973a), Hoger Onderwils
voor Velen (1978), Eenheid en Verscheidenheid in het Hoger Onderwijs (1980a) en de conceptwet
WHBO (1980), naar een meer afstandelijk en selectief onderwijsbeleid en een sturingsconceptie van se-
lectieve sturing.
In de bovengenoemde onderwijsnota's worden begrippen gebruikt als 'kwaliteit  van   het   onderwils',
'kwaliteitsbewaking'en 'bewaking van de deugdelijkheid van het onderwijs'. Deze nota's verduidelilken ech-
ter onvoldoende wat met deze terminologie wordt bedoeld. In de discussienota KWALON onderneemt
de overheid, met name het Ministerie van OC&W. een eerste poging om de problematiek van de kwa-
liteitsbepaling en wat onder kwaliteit van het onderwijs kan worden verstaan, te verduidelijken. De
overheid beoogt hiermee de discussie te bevorderen over hoe men de kwaliteit in het hoger onderwijs
dient op te vatten en hoe de verantwoordelilkheid hiervoor door de verschillende betrokkenen in het
hogere onderwijsveld kan worden gedragen.

de discussienota KWALON: Kwaliteit van het Onderwijs, 1981

Wij zullen uitgebreid bij deze nota van het Ministerie van OCaW stilstaan omdat hierin concepties
naar voren komen en thema's onder de aandacht worden gebracht die de onderwijsdiscussies en on-
derwijsnota's in de jaren tachtig domineren. Deze thema's zijn: deregulering en sturing door de over-



11() rheoretiscile verketininge,1

heid op afftand, dat wil zeggen «meta-sturing»; flexibele aansluiting van het onderwils op de arbeids-
markt; kwaliteit van het onderwijs en instrumenten van kwaliteitsbeheersing; schaalvergroting, ren-
dementsverbetering of efficiencyvergroting; indicatoren van onderwijskundige en financiele rende-
niellten. Ilet KWAI.ON bevat de uitgangspunten die eerst beleidsmatig en later in wetgeving verder in-
struitieriteel worden uitgewerkt. De nota gaat vooral in op de taak en functie van onderwijs en kwali-
teitsbewaking, de rol van de overheid en andere betrokkenen in dezen, de definiering van kwaliteits-
normen eri maatstaven en de mogelijkheden en beperkingen van de bestaande instrunienten voor
kwaliteitsbepalingen en de wenselijkheid van nieuwe instrumenten. (KWAI.ON, 1981: 6) Kortom, de
nota gaat voora! in op de organisatorische of maatschappeliIke dimensie, de Maatschappeliike Factor
van de onderwilswerkelijkheid.

De toonzetting van de nota is defensief en de openingszin van de nota is dreigend: 'Handhaving van
de kwaliteit van het onderwiIs zal in de komende jaren problematischer ziln dan in de afgelopen de-
cennia.' (p.  1 ) Vrees voor kwaliteitsvermindering, op zich bepaald niet een nieuwe verschijnsel, noopt
tot hervormingen. Het onderwijsbestel, zo wordt gesteld, is geen op zichzelf staande eenheid, maar
een onderdeel van de samenleving. Veranderingen op technologisch, sociaal, cultureel en economisch
gebied hebben alle gevolgen voor het onderwils. (p. 12) De positie die het onderwijs in de samenle-
ving inneemt, zal in de komende jaren sterk veranderen. De potentieel kwaliteitsbedreigende maat-
schappeliIke veranderingen die tot reflectie op het hoger onderwijs noodzaken, zijn:
•  stagnatie van de economische groei en teruglopende onderwijsbegrotingen (p. 2);
•  geboortedaling en daardoor verwachte verminderde instroom van studenten (p. 2);
• veranderende behoeften op de arbeidsmarkt (p. 4);
•  verandering van de definiering van maatschappelijke behoeften en voldoende ontplooiingskansen

(P. 4);
• internationale invioed; bij oplossingen moet men rekening houden met wat er in de omringende

landen gebeurt met vergelijkbare problemen. (p. 4)

Specifiek voor het onderwijs worden daar expliciet aan toegevoegd:
• veranderende denkbeelden over medezeggenschap en toetredingskansen (p. 5);
•  toename van de onderwilstechnologische hulpmiddelen en betere inzichten in onderwilsmethoden

en didactische benaderingswilzen (p. 5);
•  veranderende rol van de onderwijsgevende, hij zal meer de rol van begeleider krilgen;
• doorbreking van de monopoliepositie van de school. De school is niet meer de exclusieve informa-

tiebron. Er is sprake van een verschuiving van min of meer exclusieve informatiebron tot instituut
dat leert intorinatie te selecteren (P. 4).

Ile beste oplossing voor de aanpassing van de kant van het onderwiis met betrekking tot de relatie on-
cierwi 13-arbeidsmarkt is volgens KI; :41 0\ flexibiliteit. I)e aansluiting onderwils-arbeidsmarkt zal op
een andere wilze dan via capaciteitsplanning moeten worden aangebracht (p.5), bilvoorbeeld via flexi-
bilisering in een stelsel van wederkerend onderwijs. Niet alleen de strategie, maar ook de inrichting
van het onderwils zou flexibel moeten zijn (t.a.v. programmering, moduulsystemen, certificaatgericht
leren). Dat wil zeggen dat onderwilsinstellingen daartoe over een breed en gevarieerd programma-aan-
bod met orienterende, schakelende en beroepsopleidende programma's dienen te beschikken. Ook de
arbeidsmarkt dient zich te richten op een onderwilsstrategie die ermee rekening houdt dat mensen
permanent de mogelijkheid moeten hebben tot om-, her- en bilscholing. Dit in het bijzonder in die
sectoren van de maatschappij waarin de technologische ontwikkelingen het snelst verlopen (p.6).

Begripsniatig wordt kwaliteit van onderwijs geconcipieerd als de kwaliteit van een massaproduct uit
een industrieel productieproces. Als voorbeeld voor de wi ize van beoordeling van de kwaliteit van het
onderwils noemt de nota de beoordeling van de kwaliteit van een auto aan de hand van zijn techni-
sche eigenschappen. (p. 8) Vanuit een systeembenadering wordt het onderwijs modelmatig als een
black box opgevat, waarvan de interne relaties wel van belang zijn, maar verder buiten beschouwing
worden gelaten. Onderwils wordt voorgesteld als een gestuurd industrieel transformatie-proces, ge-
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kenmerkt door taak en functie, inputs, outputs, normstelling, terugkoppelingen, initirende en evalu-
erende regelkringen en corrigerende maatregelen, als de gestelde doelen niet in voldoende mate wor-
den bereikt. Kortom, als een technische regelkring. (p. 11; zie ook: J. in 't Veld,  1978: 37) 'De input-out-
putanalyse geeft de relatie aan tussen de output (opbrengsten) van een productieproces (handeling,
onderwijsleerproces, enz.) en de productiefactoren (inputs=leermiddelen, personeel, enz.) die daar-
voor nodig ziln.' (p. 30) De kwaliteitsbewaking dient zowel product- als procesevaluaties te omvatten.
(p. 25) Vanuit het concept input-outputanalyse stelt men voor indicatoren te ontwikkelen ter norme-
ring van het onderwijskundige en financiele rendement van het onderwi js. Zo moet het mogelijk wor-
den om de toegevoegde waarde, dat wat aan de beginkwalificatie door combinatie van productiefac-
toren wordt toegevoegd, en de gebruikte inputs te relateren aan kwaliteit van onderwijs. De inputs, zo
stelt de nota, kunnen in fysieke eenheden of in geld worden uitgedrukt. De kwaliteit kan worden be-
paald door de toegevoegde waarde in relatie tot de inputs aan de hand van een maatstaf te waarderen.
Het meetprobleem van de toegevoegde waarde is van onderwijskundige aard, dat van de inputs ook
van economische aard. (p. 30) Dit kwantitatief en technocratisch meetprogramma zal later een illusie
blijken. Deze benadering van het onderwijs bevat in essentie echter de nieuwe sturingsconcepten die
een paar jaar later in de STC-nota en de HOAK-nota worden uitgewerkt.
Beheersing van de kwaliteit van het onderwils, zo vermeldt de nota, kan warden opgevat als een dy-
namisch cyclisch proces dat erop gericht is onderwils te laten (blijven) beantwoorden aan de eisen die
daaraan vanuit verschillende sectoren worden gesteld. (p. 10) '(...) kwaliteitseisen zijn niet in absolu-
te zin te formuleren. Zij dienen te worden geformuleerd in relatie tot de doelen waartoe het onderwils
in zijn maatschappelijke en historische constellatie dient.' (p. 6)
De conceptie van kwaliteit is die van het technologische kwaliteitsdenken, waarin kwaliteit geen im-
manent kenmerk is, maar functionalistisch wordt gedefinieerd als de mate waarin wordt voldaan aan
de specificatie of programma van externe vereisten, bij voorkeur contractueel en operationeel vastge-
legd. Kwaliteit is in de nota geen waarde in zichzelf, maar geexpliciteerd marktdenken. Kwaliteit is hier
functioneel rationeel te typeren en is een uitdrukkingsvorm van een operationele technologische
theorie als «symbolic universe». (Zie hoofdstuk 4.2)

Beheersmatig onderscheidt de nota in het onderwijs, volledig in analogie met de technische regel-
kring, drie regelniveaus, dat wil zeggen het proces, de stuurkring en de initierende en evaluerende re-
gelkring die op de stuurkring betrokken is en niet op het proces, ofwel: het onderwijsleerproces, on-
derwijs op schoolniveau en datgene wat zich afspeelt binnen een onderwijsbestel. De nota maakt een
essentieel onderscheid tussen onderwijsinhoud en onderwijsorganisatie, waar het de overheidsbe-
moeienis betreft. 'De praktiik heeft ertoe geleid dat de Rijksoverheid zich onthoudt van directe be-
moeienis met de inhoud van het onderwils, maar wel een aantal eisen formuleert waaraan het gesub-
sidieerde onderwils (wat in feite al het reguliere schoolonderwijs inhoudt) moet voldoen.' (p. 23) De
verantwoordelijkheid van de overheid is in eerste instantie gericht op het onderwijsbestel. (p. 8) Zij
distantieert zich van directe bemoeienis met de onderwijsinhoud. De verantwoordelijkheid van de
Rijksoverheid ten aanzien van kwaliteitsbeheersing ligt hoofdzakelijk in de voorwaardenscheppende
en stimulerende sfeer. (p. 17) In deze conceptie liggen de begrippen meta-sturing en selectieve sturing
opgesloten.

Toch merkt de nota op dat het kwaliteitsbegrip niet eenvoudig te definieren is: '(...) kwaliteitsnormen
moeten worden geformuleerd vanuit verschillende optieken, die al naargelang de visie op mens en
maatschappij, door verschillende maatschappelilke groeperingen anders worden ingevuld.' Kernvra-
gen bij het zoeken naar maatstaven zijn: Voorziet het onderwiIs in maatschappelilke behoeften? Biedt
het onderwijs voldoende mogelilkheden tot individuele ontplooiing? Welke financiele offers kan en
wil een samenleving zich getroosten voor het instandhouden van een kwalitatief goed onderwijsstel-
sel? (p. 4) Waar het om gaat, is of het onderwijs erin slaagt jonge mensen voldoende voor te bereiden
op hun toekomstig functioneren in de samenleving, gelet op de maatschappelijke en de individuele
behoeften. Deze conceptie van kwaliteit houdt meer in dan alleen maar kennisoverdracht, of alleen
maar kwalificeren voor functies op de arbeidsmarkt. (p. 8) OnderwiIs gaat ook over cultuuroverdracht,
stelt de nota, wat niet hetzelfde is als het klakkeloos vasthouden aan verouderde normen, inhouden
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en methoden, maar wat staat voor een actieve bezinning op de lessen die we uit het verleden kunnen
trekken voor de oplossing van vraagstukken waarmee we nu en in de toekomst worden geconfron-
teerd. (p. 13)

Hoewel met enige voorzichtigheid, maar wel degelijk en duidelijk, wordt de vraag gesteld of de geor-
ganiseerde onderwilswereld niet oververtegenwoordigd is als het gaat om de normstelling. 'De specia-
le deskundigheid waarover onderwijsgevenden beschikken, is niet in de eerste plaats gericht op de
vraag aan wat voor soort kennis en kundigheden de maatschappij behoefte heeft. Nagenoeg elke on-
derwi Isgevende heeft -overigens met alle respect- de neiging om het relatieve belang van zijn eigen vak
te overschatten.' (p. 24)
Het trefpunt van kritiek en obstakel in het top-down beheersproces van kwaliteit is de autonomie van
de docent, die veelal de concrete inhoud van het programma en de wijze van uitvoering zelf bepaalt.
Normering en programmering moeten boven het niveau van de individuele docent worden uitge-
trokken, wat een Tayloriaanse scheiding impliceert van onderwijsbeleid, -ontwikkeling en -uitvoe-
ringsfuncties. De onderwilsgevende verandert van professional in productiemedewerker, operator,
van solist in teamlid. (Hover, 1986) Hover verwoordt dit enigszins paradoxaal met: '(...) de autonomie
verdwijnt voor een deel maar de professionaliteit blilft.'

onderwijsbeleid en modernisering van het hbo

In de vervolgnota's van het ministerie van OC&W, die wij nader zullen toelichten, worden de in de
KWALON-nota ontwikkelde concepten verder uitgewerkt. Met het uitbrengen van de STC-nota (1983),
de HOAK-nota (1985) en de MOM-nota (Meer over Management, 1985b) doet de overheid voorstellen
voor vernieuwing van het hoger (beroeps)onderwijs. De uitgave van de nota's wordt vergezeld door
twee conceptontwerpen voor een nieuwe Wet op het HBO (1980 en 1985a) alsmede door diverse voor-
ontwerpen van de Kaderwet (1980,1982,1986) welke uitmonden in het conceptontwerp Wet op het
Hoger Onderwijs en Wetenschappelilk Onderzoek, de concept-WHW van 1988, de tweejarige plancy-
clus in de vorm van het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan, het zogenaamde HOOP en ten slotte de
WHW (1991).Deze nota's beogen zowel onderwilskundige als organisatorische vernieuwingen op gang
te brengen waardoor een eigen identiteit van het hbo zich verder kan ontwikkelen. Tegelijkertijd be-
ogen zij een bildrage te leveren bil het in kaart brengen van de samenwerking met het wetenschappe-
lilk onderwiIs. (HBO-RAAD, 1983; Van Kemenade, 1984)
De schaalvergroting, vergroting van de autonomie van de onderwilsorganisatie, professionalisering
van het management van de hbo-instellingen, vergroting van de afstemming van het onderwiIs op de
marktsector, aandacht en stimulering van onderwi istechnologische hulpmiddelen, onderwijskundige
methoden en didactische benaderingswijzen, kortom, de eerder genoemde beleidslijnen, worden in
deze vervolgnota's uitgewerkt en verwerkt in de Wet op het HBO en later in de WHw. Deze beleids-

stukken en wetten vormen als het ware een boog die gesloten wordt met het leerstuk: kwaliteit van het
onderwiis.

De Werkgroep Grondslagen Rijksbegroting Hoger Onderwijs (1983) stelt een lineaire relatie voor tus-
sen studentenaantal en hoogte van de bekostiging. De financiele voordelen van het doelmatiger ope-
reren op grote schaal zullen op deze manier ten goede komen aan de hbo-instellingen. Het betekent
een incentive tot groei en het intern benutten van schaalvoordelen. De nieuwe financieringssystema-
tiek ('lump sum'-regeling) is gebaseerd op een normatieve vaststelling van de taken van de hbo-in-
stellingen en van de voor deze taken benodigde middelen. Als indicatoren voor deze normatieve be-
paling stelt de overheid voor: leerkracht/student-ratio's, faciliteitenbeleid, interne doorstroom en uit-
stroom, kosten van het onderwils per leerling, efficiency van schoolgebouwen en het vaststellen van
een optimale schoolomvang.

Een organisatorische versterking van het htbo krijgt, zoals gezegd, gestalte in een grootschalige fusie-
operatie tussen de vele hbo-scholen. Vanaf 1983 staat het hbo in het teken van de operatie Schaalver-
groting, Taakverdeling en Concentratie (STC). Meer eigen verantwoordelijkheid op het gebied van zo-
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wel financien en beheer als beleidsvoering zal alleen kunnen worden gerealiseerd door versterking van
de hbo-instellingen, stelt de sk-nota. Dit dient volgens de overheid tot stand te komen door een fu-
seringsoperatie, gebaseerd op schaalvergroting, taakverdeling en concentratie. Hierbij komt de nadruk
te liggen op het verwezenlijken van een grotere doelmatigheid in de besteding van de aanwezige mid-
delen, verruiming van de eigen verantwoordelijkheid en versterking van het bestuur van de hbo-in-
stellingen. Voor de instellingen zal het op deze manier mogelilk worden de middelen naar eigen in-
zicht te besteden. De overheid blijft hierbil, zowel op lokaal als op rijksniveau, verantwoordelijk voor
het vaststellen van de randvoorwaarden waaronder de STC-operatie kan plaatsvinden en op basis waar-
van de resultaten van deze operatie kunnen worden beoordeeld. In de periode na het opstarten van de
STC-operatie blijken de hbo-instellingen intensief aan hun versterking te werken. Veel hbo-instellin-
gen werken gelijktildig aan meerdere vernieuwingsonderwerpen. De belangrilkste ziIn onder andere:
vernieuwing van het onderwijsaanbod, invoering van kwaliteitszorg (nd 1985 gestart), modernisering
van de programmastructuur, verbetering van de onderwijsstrategie en informatisering van het onder-
wils.
Uit het Eindrapport STC is af te leiden dat de uitkomsten van de STC-operatie vooraf onbekend zijn en
dat er geen blauwdruk bestaat over hoe de veranderingen vorm moeten krijgen. Objectieve maatsta-
ven voor de gewenste omvang van de hbo-instellingen ziIn afwezig. Wel worden enkele ondergrenzen
vastgelegd. De overheid acht de omvang van 600 studenten niet optimaal; een instellingsomvang van
minimaal 2500 studenten heeft de voorkeur. In latere perioden (eind iaren tachtig) stimuleert de over-
heid de hbo-instellingen tot verdergaande schaalvergroting door extra subsidiering in het vooruitzicht
te stellen. (Eindrapport STC, 1986a; HOOP, 1988)
Door de STC-operatie worden de voormalige hts-en daarmee de studierichtingen werktuigbouwkunde
aanvankelijk vrijwel alle opgenomen in instituten van hoger beroepsonderwijs en later in grote mul-
tisectorale hogescholen. In 1986 raakt de operatie geleidelilk in een afsluitende fase. Daarna gaat het
fusieproces onverminderd door in de vorm van fusies van verschillende hogescholen tot zeer grote in-
stituten van hoger beroepsonderwils, de hbo-conglomeraten.
Kort samengevat beoogt de STE-operatie een structurele versterking van het hbo op onderwijskundig
en organisatorisch gebied. De onderwilskundige versterking wordt veelal aangeduid als onderwijs-
kundige meerwaarde. De STC-operatie is een voorbeeld van de terugtredende overheid. De overheid be-
perkt zich tot het stellen van randvoorwaarden, het onderwijsveld moet zelf vorm geven aan de be-

stuurliike en onderwijskundige versterking. (Vos & Goedegebuure, 1989) Men mag stellen dat de STC-

operatie in de jaren tachtig bepalend is geweest voor het gehele veranderingsproces van het hbo.
(Eindrapportage STC, 1986a; Hulshof e.a., 1990) De STC-nota is in dit perspectief 'wegbereider' van een
vernieuwd hbo.

Twee jaar na de start van de STC-operatie verschiInt de MOM-nota 'Meer over Management'. (1985b) Hier-
in stelt de overheid zich op het standpunt dat maatregelen ter versterking en professionalisering van
het management van de instellingen an van de noodzakeliike middelen is om kwaliteit en doelma-
tigheid van het hbo te verhogen. De instellingen zullen daarom de bevoegdheid krilgen de te verlenen
taken te delegeren aan een college van bestuur. De dagelijkse leiding van de nieuwe, gefuseerde hbo-

instellingen zal in handen van 66n directie moeten worden gelegd.
Tevens worden bij het structureren van de interne organisatie van de hbo-instellingen de mogelilkhe-
den van een modulaire opbouw van studieprogramma's en de introductie van vrile studierichtingen
en keuzevakmogelijkheden voor studenten verder ontwikkeld. Daarnaast zullen op het middenniveau
van de interne organisatie nieuwe hierarchische niveaus worden ingevoegd. De docenten zullen wor-
den verenigd in secties (of vakgroepen) die als zodanig een eigen verantwoordelilkheid krijgen. Bo-
vendien dienen er ook meer voorzieningen te komen voor het geven van grotere hoorcolleges, als men
optimaal wil kunnen profiteren van de schaalvergroting.
Reeds in de STC-nota wordt gesteld dat de omvang van de te vormen multisectorale hbo-instellingen
uitgedrukt dient te worden in het aantal ingeschreven studenten. Dit zal bepalend ziIn voor het aan-
tal personeelsleden en de omvang van de onderwijsondersteunende voorzieningen. Mttr studenten
in een instelling zullen een meer gevarieerde onderwijsvraag met zich meebrengen. Ten gevolge van
de door de STC-operatie op gang gebrachte veranderingen neemt het onderwijspakket in de breedte toe
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en komt er variatie in de onderwijswerkvormen. Deze gewenste onderwijskundige ontwikkelingen zul-
len volgens de overheid een verdergaande arbeidsverdeling en functiedifferentiatie noodzakelilk ma-
ken. Hierdoor zal de docent steeds minder alleen het onderwijs kunnen blijven verzorgen. Er zullen
meer onderwijsondersteunende functies gecreerd worden waarbil de grens tussen onderwilzend en
niet-onderwijzend personeel zal gaan vervagen.

De HOAK-nota (Hoger  Onderwijs:   Autonomie  en  Kwaliteit, een andere besturingswijze) werkt de hierbo-
ven beschreven concepties verder uit. Daarin worden voorstellen gedaan die een eigen flexibeler en
marktgerichte inrichting van het onderwils mogelijk maken, zoals een vergroting van de autonomie
van de instellingen van hager onderwils, een gedecentraliseerd besluitvormingsstelsel en een systeem
van kwaliteitsbewaking. De overheid financiert de instelling via een 'lump sum' en de instelling moet
daarover later rekenschap afteggen. De formele eisen vooraf zullen worden vervangen door vormen
van kwaliteitsbewaking achteraf. Kwaliteit wordt in de nota op instellingsniveau vooral in verband ge-
bracht met kenmerken als marktgerichtheid en een flexibel inspelen op individuele en maatschappe-
liike behoeften. (Blokhuizen,  1986) De instellingen bepalen zelf de inhoud van het onderwijs. De over-
heid distantieert zich. Zij richt zich vooral op meta-sturing en macro-efficiency, op een selectief on-
derwijsbeleid georienteerd op omgevingsactivering van de onderwijsinstellingen. De overheid tracht
daarbij haar beleidsdoel te bereiken door het activeren van de omgeving -omdat de omgevingsbijdra-
ge als zinvol en minstens even effectief wordt geacht- vanuit de verwachting dat de omgeving dezelf-
de doelen zal bevorderen als de landelilke overheid. 'Dit sturen op een hoger systeemniveau en sturen
via omgevingsactivering hebben als achterliggende veronderstelling de opvatting dat scholen reage-
ren op een omgeving die minder institutioneel verstard is en dat scholen daarom meer ruimte hebben
hun interne processen in te richten naar technische-onderwilskundige eisen.' (Van Wieringen, 1996:
186 e.v.) Voor de hogescholen wordt dan vooral het nationale bedrijfsleven geactiveerd. Verderop in
dit hoofdstuk gaan wij uitgebreid in op wat dit voor het werktuigbouwkundig onderwiIs betekent.

In augustus  1986, na vilftien jaar voorbereiding, treedt de Wet op het Hoger Beroeps Onderwijs in wer-
king, waardoor het Hoger Beroepsonderwils opgenomen wordt in het Hoger Onderwijs. Twee jaar la-
ter verschiInt de concept Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek (concept-
WHW, 1988, 1989, 1991) ter vervanging van de Kaderwet, als een gezamenlijke wet voor het weten-
schappeliIke en hoger beroepsonderwiIs. In 1993 volgt de invoering van de WHW. De twee centrale
concepten van deze wet zijn autonomie en kwaliteit.
Deze concepten zien we terug in de ontwikkelde instrumenten, in wijzigingen van het planningsys-
teem, de financiering, de structuur van het onderwi jsprogramma, de bepaling van de rechtspositie van
docenten en de toelatingseisen. De overheid komt in principe alleen tussenbeide als de macro-effi-
ciency in het geding komt, zoals bij de introductie van nieuwe studierichtingen waar al voldoende ca-
paciteit voor is, en bij duidelijk onvoldoende kwaliteit en dergelilke. De instellingen hebben vrilheid
van inrichting van hun onderwilsprogramma's, maar die dienen wel aan ;·ormeisen te voldoen. De
studieomvang bijvoorbeeld wordt niet uitgedrukt in jaren, maar in studiepunten van veertig studie-
belastingsuren en modulen met een bepaalde omvang in studiepunten die met een examen worden
afgesloten. Er is evenwel een essentieel verschil in bestuursvorm, in vrilheid van inrichting, tussen de
(staats) universiteiten en de hogescholen die bijna alle een privaat karakter dragen. Voor de instellin-
gen van het hbo zijn de regels minder strikt.
De hbo-bestuurders hebben meer macht over onderwijsvormgeving en -inhoud. Zij kennen geen wet-
telijke structuur van vakgroepen waarin strategische keuzen worden gemaakt die door de gekozen fa-
culteitsraden worden bekrachtigd. Docenten en studenten besturen niet mee en beslissen niet over
strategieen en onderwijsprogramma's. Er ziin geen raden waarin het beleid en het budget openlilk
worden besproken en vastgesteld. Het hbo kent een medezeggenschapsmodel, een bedrijfsmodel met
onderwijsmanagers met hoofdelijke verantwoordelijkheid in de leiding, zoals grote concerns. Het top-
management wordt gevormd door een college van bestuur, dat uit drie bestuurders bestaat. Het hbo
heeft medezeggenschapsraden waar studenten en personeel zitting in hebben, maar deze hebben een
beperkt instemmings- en adviesrecht over financien, personeel en organisatie. De invloed van deze
raad wordt betwilfeld. In het HBO-lournaalartikel 'Grote twijfels over invioed medezeggenschapsraad' be-
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spreekt Heesbeen het onderzoek van het Instituut voor Toegepaste Sociologie voor de toetsingscom-
missie Wet Medezeggenschap Onderwijs. De ITS-onderzoekers constateren dat de invloed van de me-
dezeggenschapsraad op de kwaliteit van de besluitvorming volgens directeuren van hbo-instellingen
gering is. 'De meeste directeuren vinden dat hun invioed op het beleid van de school niet is veranderd,
ondanks de komst van de MR.' (Heesbeen, 1985) Vijf laar later zijn de signalen van gelijke strekking.
'De raden zijn zwak, de leden nauwelijks op hun taak berekend en niemand luistert naar hen (...) De
bevoegdheden van de medezeggenschapsraden schieten echter te kort om op volwaardige wijze over
dit soort zaken [personeelsbeleid, inrichting van het onderwijs, C.B.] mee te beslissen.' (Vlaming,
1990)

Al deze beleidsontwikkelingen en implementaties betekenen een versterking van de organisatie en
machtspositie van het hbo, waardoor het hbo zich ontwikkelt tot een gelilkwaardige sector naast het
wetenschappelijk onderwijs. Een jarenlang emancipatorisch streven van het hbo-veld gaat hiermee in
vervulling. In de geschiedenis van het technisch onderwijs zien we een parallelle ontwikkeling. De
emancipatie van de negentiende-eeuwse Ingenieursschool in Delft verloopt langs dezelfde lijnen en
vanuit dezelfde onderschikking van praktijk en beroepsopleiding (ingenieursopleiding) aan de we-
tenschap.
Het hoger technisch beroepsonderwijs, de hts, maakt tot 1986 deel uit van het voortgezet onderwijs
en valt als zodanig, sinds het van kracht worden van de Mammoetwet in 1968, onder de Wet op het
Voortgezet Onderwijs (wvo). Op het streven naar academische status en op een impliciete ontkenning
van de gelilkwaardigheid vanuit de technische universiteiten hebben wil al gewezen. De Ingenieurs-
school, de Polytechnische School Delft, tot 1905 een mts, wordt dan van het middelbaar naar het ho-
ger onderwiIs overgeheveld en verandert in Technische Hogeschool Delft, die sinds 1986 een techni-
sche universiteit heet. In 1905 wordt het examen- en promotiereglement niet in het Academisch Sta-
tuut opgenomen, maar wordt het Reglement afzonderlilk met een KB vastgelegd. Pas in 1963 wordt
het Technische Hogeschool Statuut in het Academisch Statuut opgenomen en wordt dit onderscheid
ten opzichte van de universiteiten opgeheven. Het ingenieursexamen krijgt dan de status en de naam
van een doctoraal examen. (Groen, 1988: 319)

Kort samengevat lilkt het streven naar macro-doelmatigheid voor het hbo zich langs twee beleidslij-
nen te ontwikkelen, te weten: een maatschappelijk-bestuurlijk beleid van schaalvergroting en vergro-
ting van de autonomie van het hoger beroepsonderwiIs, en een onderwilskundig beleid in de vorm
van onderwijskundige meerwaarde en van vergroting van de afstemming op de marktsector, ofwel on-
derwijskwaliteit.
In de periode na het verschijnen van de HOAK (1985) tot aan de invoering van de WHW blijkt dat de
experimentele vrijheid van de hbo-instellingen ten aanzien van het vormgeven van nieuwe studier-
ichtingen heeft geleid tot een wildgroei. (HBO-RAAD, Commissie Koumans, 1993) Verdere concentra-
tie op rendement is in verband met de toegenomen schaarste aan overheidsmiddelen en de grote stu-
dentenpopulatie onontkoombaar. Later in deze studie komen wij terug op wat deze ontwikkelingen
in de empirie betekenen voor het werktuigbouwkundig onderwijs.
Er is echter nog een derde beleidsliIn, en wel een maatschappelijk-technisch beleid, gericht op de sti-
mulering van nieuwe technologieen. Wil noemen dit het flankerende technologiebeleid, dat het mi-
nisterie van OC&W samen met andere ministeries ontwikkelt of dat binnen de andere ministeries
wordt ontwikkeld.

flankerend technologiebeleid

Voor het begrijpen van de overheidsinvloed op ontwikkelingen binnen het htbo en de studierichtin-
gen werktuigbouwkunde is niet alleen het binnen het ministerie van OCaW ontwikkelde bestuurlij-
ke en onderwijskundige beleid van belang. Dit onderwijsbeleid wordt geflankeerd door de zeker net zo

belangrijke ontwikkelingen van het maatschappelijk-technisch beleid ofwel het technologiebeleid
binnen het ministerie van Economische Zaken (Min. EZ) en in mindere mate het ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelilke Ordening en Milieu (Min. vROM) en het ministerie van Landbouw, Natuur-
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beheer en Visserij (Min. LNV, voorheen Min. Lv). Deze beleidsontwikkeling en stimuleringen vanuit
bovengenoemde ministeries vinden gelijktildig, onderling verweven en elkaar versterkend langs bo-
vengenoemde drie beleidslilnen plaats. Dit flankerende beleid verandert de context van het werktuig-
bouwkundig onderwiIs. Wil zullen ook nu weer deze ontwikkelingen volgen en de verwevenheid met

het onderwilsbeleid laten zien.

In begin 1984, drie jaar na de KWALON-nota, verschi Int de notitie 'Uitgangspwite,1 voor het beleid met be-
trekking tot Kwaliteitszorg van het Ministerie van Economische Zaken voor de periode 1984-1986'. Dezebe-
leidsuitgangspunten zijn gebaseerd op een in maart 1982 uitgebracht advies van de Adviesraad Kwa-
liteitsbeleid en voorts op adviezen van kwaliteitsdeskundigen en op aanbevelingen van de Commissie
inzake de Voortgang van het Industriebeleid, de 'Commissie Wagner'. (Min. Ez, 1984: 1 e.v.) De doel-
stelling van dit industriebeleid was het bevorderen van een doelmatige bedrijfsvoering in Nederland-
se ondernemingen, gericht op het leveren van producten en diensten met een op de wensen van de
afnemer afgestemde prijs, kwaliteit en levertiid. 'Voor de concurrentiepositie van Nederlandse onder-
nemingen op binnenlandse en buitenlandse markten is het een wezenlijk belang dat goederen en
diensten geleverd worden van de vereiste kwaliteit.' De notitie veronderstelt een direct verband tus-
sen markten, verbetering van de concurrentiepositie, kwaliteit en besparen. Kwaliteit is hier een twee-
snijdend zwaard. Kwaliteit bespaart 6n verbetert de concurrentiepositie op de markt. Ze is een aspect
van economistisch denken in termen van markt en marktmechanismen. De concepten Kwaliteit en
Markt vormen een twee-eenheid in een bedrijfsmatig en economistisch kwaliteitsbewustzijn.
'Onder kwaliteit wordt hier verstaan het voldoen aan de eisen van de afnemer, inclusief nazorg en ser-
vice.' (p. 1) Het economisch belang wordt als volgt toegelicht: 'Aangezien naast de pri js de kwaliteit in
toenemende mate bepalend wordt bij de aankoopbeslissing dient het bedrijfsleven dan ook bij voortd-
uring de verbetering van de kwaliteit van producten, diensten en productieprocessen tegen de juiste
kosten na te streven.' Kwaliteitszorg is zowel een strategie tot besparing en externe marktpositiever-
betering als een strategie tot disciplinering, tot foutloos en juist functioneren. 'Kwaliteitszorg betekent
onder meer dat gedurende het gehele voortbrengingsproces alle mensen in de onderneming zo bi j hun
werk betrokken zijn dat geen fouten gemaakt worden en als ze gemaakt worden en direct hersteld en
in de toekomst voorkomen worden. Door preventieve maatregelen kan aanzienlijk op kosten (uitval,
herbewerking, klachten en overbodige controles) warden bespaard. De besparingen op interne kosten
die ondernemingen kunnen bereiken door een goede kwaliteitszorg ziIn aanzienlijk.' (p. 2) Het kwali-
teitsdenken draagt kenmerken van een ideologie.
Over de uitgangspunten voor beleid merkt de notitie nog op dat het ondermeer gericht is op het ver-
sterken van de Nederlandse ondernemingsstructuur en de vergroting van de toegevoegde waarde. (p.
5) De conceptie vergroting van de toegevoegde waarde zien wil terug in het onderwilsbeleid als on-
derwilskundige meerwaarde.

Vrilwel gelilktildig met deze kwaliteitsnotitie en een laar voor de concept HOAK-nota verschiint het

rapport 'Nailr ee,1 op de marktsector gericlit technologiebeleid'. (Min. EZ, 1984a) Hierin wordt een markt-
gericht technologiebeleid naar voren gebracht, een laar later gevolgd door een marktgericht onder-
wilsbeleid. Het beleid tendeert naar zowel vermaatschappelijking van het onderwils als vermaat-
schappelijking van de technologie. (Zie ook: Smits, Leyten, 1991) Prof. ing. W.C.L. Zegveld, voorzitter
van de Projectgroep Technologiebeleid van dat ministerie, spreekt over een gewenste 'herindustriali-
satie'. Deze herindustrialisatie en economische groei zi In gekoppeld aan nieuwe technologische ont-
wikkelingen. Bestaande industrie kan met behulp van technologie nieuw leven worden ingeblazen en
door radicale technologische veranderingen kunnen nieuwe industrieen worden gecreeerd. Onder
herindustrialisatie wordt dan verstaan de structurele verandering van de industrie naar hogere toege-
voegde waarde, naar meer kennisintensieve sectoren en productgroepen, en de creatie van belangril-
ke, op nieuwe technologieen gebaseerde industrieen en producten waarmee nieuwe markten worden
bediend. (Zegveld & Rothwell, 1985: 7)

In 1984 komt de regering ook met het Informatica-Stimuleringsplan. (INSP, Min. OC en W, EZ en I.NV,
1984) Het voornaamste doel daarvan is het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling van informa-
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tietechnologie in het Nederlandse bedrilfsleven. In dit plan is een hoofdstuk gewijd aan de moderni-
sering van de voorzieningen voor het hoger onderwils. In december 1985 dient het Informaticaplat-
form HBO van de HBO-RAAD de nota 'Informatica iii het HBO: Be/eidsp/an 1986-1990' in bij de regering.
De nota richt zich in eerste instantie meer op de onderwijstaak van het hbo en daarnaast op de vraag
vanuit de praktijk naar kwalitatief hoog opgeleide mensen. Enkele van de hoofdonderwerpen ziln: na-
scholing van hbo-docenten, ontwikkelen van leerplannen en de uitbreiding van centrale en decen-
trale capaciteit. In oktober 1986 maakt de minister van Onderwils en Wetenschappen bekend, daarbij
adviezen van de Commissie Henny (ianuari 1986) en de Interdepartementale Werkgroep Pannenborg
(april 1986) volgend,  dat de komende vier jaar 173 milloen gulden voor het hoger beroepsonderwils
beschikbaar zal komen. Hoge prioriteit heeft, zo wordt gesteld, het inlopen van de achterstand die bij
het hbo bestaat. (O'To, 1987: 50 e.v.)

Herindustrialisatie heeft gevolgen voor het onderwijs. Dit wordt in de gemeenschappelijke nota van
de ministeries van OC&W en van EZ verder uitgewerkt.

'
Hoger  Onderwijs,  Technologie  en  Marktsector'

(HTM-nota, 1986) brengt de ontwikkelde opvattingen over kwaliteit, kwaliteit van onderwils, techno-
logie en markt tezamen. De nota beoogt het vergroten van de afstemming van het hoger onderwijs en
de technische studierichtingen op de marktsector. Al eerder was dit specifiek voor het hoger technisch
onderwijs naar voren gebracht in de discussienota 'Materialenonderzoek' van de ministeries van EZ en
van VROM (1983) en later in de nota 'Materialenbeleid' en in de achtergrondstudie 'Onderwijs en Mate-
rialen' . (Min. OC en W, EZ, 1986) De nota's stellen dat de ontwikkelingen in het hoger technisch on.
derwiIs geen gelijke tred hebben gehouden met de technologische ontwikkelingen. Deze ontwikke-
lingen betreffen de gehele levenscyclus van materialen, dat wil zeggen de kringloop van materialen in-
clusief hergebruik. Oorzaken hiervoor zijn onder andere een zekere starheid van de organisatie van het
hoger onderwijs en de vaak ontoereikende personele en materiele randvoorwaarden. (Materialenbe-
leid, 1986: 18 e.v.) Als een van de expliciete knelpunten noemt men dat het onderwijs te weinig afge-
stemd is op de arbeidsmarkt.

Een verdere uitbouw van deze marktgerichte en technische kwaliteitsconceptie in technologie- en on-
derwijsbeleid zien wij in het werk van de 'Commissie Dekker', die in het najaar van 1986 onder de
naam van Tijdelijke Adviescommissie voor de Uitbouw van het Technologiebeleid wordt ingesteld on-
der voorzitterschap van oud directievoorzitter prof. dr. W. Dekker van het Philips-concern. In het
voorjaar van 1987 komt zil met het rapport ' Wissel tussen  Kennis  en  Markt'. De titel vat kernachtig de
ontwikkelde gedachten samen. De Commissie onderstreept en ondersteunt de 'HOAK-filosofie' van de-
regulering, flexibiliteit en de bevordering van autonomie en kwaliteit in het hoger onderwijs. Zij
dringt aan op een snelle invoering van het in de HOAK-nota voorgestelde bestuursmodel. (1987: 31
e.v.) Meer autonomie betekent dat men curricula en onderwils naar eigen inzichten meer marktgericht
of herkenbaar voor de markt kan (en ook zal moeten) gaan vormgeven en inrichten. Het verwachte
gevolg hiervan is profilering (in de markt) en differentiatie tussen instellingen, omdat het voor indi-
viduele instellingen niet mogelilk zal ziIn om een volledig pakket aan opleidingen en cursussen te ver-

zorgen. Net na de afsluiting van de STC-operatie worden grote fusies van al gefuseerde instellingen tot
hbo-conglomeraten nog niet voorzien.
'Wisselwerking tussen onderwijs en samenleving vergt enerzilds de bereidheid van die samenleving en
daarin met name het bedrijfsleven, om actief betrokken te worden in het onderwijs (bijvoorbeeld via
programma- en adviesraden), maar vergt anderzilds dat onderwijsinstellingen open staan voor signa-
len van buitenaf en in staat zijn alert in te spelen op veranderende behoeften uit de samenleving.' De
Commissie stelt daarbij: 'Kwaliteit van het onderwijs is cruciaal. In het bedrilfsleven is kwaliteitsbe-
wustziIn onontbeerlijk. Een dergelijk bewustzijn dient ook in het onderwils te worden bevorderd, ge-
koppeld aan een stelselmatige kwaliteitsbewaking.' (p. 34) De industriele kwaliteitsideologie staat mo-
del voor kwaliteit van onderwils. Het versterkt het eerder door ons genoemde bedrijfsmatig en tech-
nisch kwaliteitsdenken.

Voor de 'Commissie Rauwenhoff, Tildelijke Adviescommissie Onderwijs-Arbeidsmarkt', onder voor-
zitterschap van mr. ir. F.C. Rauwenhoff, eveneens een Philips top-bestuurder en voorzitter van de
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hoofddirectie van de Nederlandse Philips bedrilven, heeft de wisselwerking tussen beroepsonderwils
en samenleving de vorm van een vloeiende overgang tussen opleiding en bedrilf. Het marktgerichte
en bedrilfsmatig kwaliteitsdenken bereikt in deze adviesnota een voorlopige apotheose.
De Commissie beveelt aan dat de school haar eigen aanbod plant, nieuwe markten ontwikkelt en het
aanbod flexibel inricht ten behoeve van verschillende doelgroepen. Zo worden scholen, zegt Steke-
lenburg, bedrijven die met behulp van arrangementen, convenanten en een beroep op de kapitaal-
markt hun onderwijsaanbod aan de (arbeids)markt zullen aanpassen. De Commissie Rauwenhoff Iiikt
te mikken op 'het scholende bedriif', een bedriif dat zich slechts in het product onderscheidt van an-
dere bedrilven in de regio. (Stekelenburg in: HBO-RAAI), 1990b: 9)
De commissie stelt in haar rapport 'Ondenvijs-arbeids,narkt: naar een werkzdani traject voor het beroeps-
onderwils' voor: 'Er dient een vloeiende overgang tussen beroepsopleidingen en beroepsuitoefening te
zijn. Deze overgang zal niet vrijblijvend zijn. Zij dient per leerling vastgelegd te worden tussen school,
bedril f en individu. Het accent wordt gelegd op de relatie tussen (beroeps)opleiding en toekomstige ar-
beidsplaats. Dit betekent dat alle (beroeps)opleidingen een leer-arbeidsovereenkomst bevatten.' (Com-
missie Rauwenhoff, 1990a)
De Commissie bekritiseert met name de praktijk van de vrilblilvendheid tijdens de stages in het hbo.
Zil stelt een dualisering van leerwegen voor, een model van afwisselend leren op school en werken in
het bedrijfsleven. Dit zogenaamde wederkerig leren zou een gezamenlilke verantwoordelijkheid ziin
van werknemers, werkgevers, overheid en instellingen van hoger onderwijs, met voor iedere partner
specifieke verantwoordelijkheden en taken, die contractueel moeten worden vastgelegd. De inhoude-
lijke invloed van het bedrilfsleven op bilvoorbeeld de werktuigbouwkundige opleiding is op deze wij-
ze verstrekkend, diepgaand en contractueel gebonden. Deze conceptie nadert het model van de inter-
ne bedrilfschool, waarbij de student werknemer is en de studierichting een «off the job» trainingsin-
Stituut.
In  de theorie van Clark (zie 5.1) vertegenwoordigt dit het extreem van maximale invloed vanuit een
'consumermarket', namelijk de invioed van het bedrijf als de afnemer op de coordinatie en integratie
van het onderwijs. Dat voor elke student een leer-arbeidsovereenkomst moet worden afgesloten, stuit
binnen het hbo op vooral praktische bezwaren. Zij onderschrijven het optimaliseren van de aanslui-
ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het bedrijfsmatige karakter van de hogeschool. (Kemner in:
HBO-RAAD, 199Ob: 11)

I-)oor deze beleidsontwikkelingen en -implementaties krijgen vragen als: 'Wat is nu een goede werk-
tuigbouwkundige opleiding? Wat is een goede werktuigbouwkundige?' een nieuwe betekenis. Waar-
op kan men het leerplan funderen? Waar heeft de maatschappij behoefte aan? Hoe ziet de markt voor
werktuigbouwkundige ingenieurs eruit? Omgevingsinvioeden vanuit maatschappelilk-technische ac-
toren resulteren in een verscheidenheid aan signalen, die direct of indirect het werktuigbouwkundig
onderwils betreffen. De toenemende complexiteit binnen de beroepssfeer vraagt immers om meer en
aiiders opgeteide ingenieurs en om opleidingen die sneller en flexibeler kunnen reageren op de ver-
anderende maatschappelijke vraag en technologische kennis. Wij gaan hier nog uitvoerig op in, maar
wij zullen eerst de signalen van onderwilskundige ziIde belichten. Onderwijskundigen propageren
nieuwe benaderingen en een andere inhoud van het onderwijsproces en roepen soms op tot een pe-
dagogische herorientatie van de traditionele (werktuigbouwkundige) onderwilspraktilk

3 Veranderende optieken op het onderwijsproces

In het begin van de jaren tachtig brengt de Contactgroep Research Wetenschappelijk Onderwils
(CRWO) een reeks monografieen uit in een goedkope pocket-editie, de befaamde blauwe reeks 'Onder-
wijskundige informatie voor het Hoger Onderwils'. Deze publicaties, in 1987 voortgezet als de Hoger
Onderwijs Reeks, ziln gericht op de praktische werksituatie van docenten en studenten in het hoger
beroeps- en universitair onderwils. Het CRWO wil zo een bijdrage leveren aan de verhoging van on-
derwijskundige, didactische kennis en deskundigheid van docenten en studenten, en om ideeen aan
te reiken aan onderwijscommissies, studiebegeleiders en studiecoordinatoren. Voor de beeldvorming
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enkele thema's: practica (Van Lieshout e.a., 1986); de student als docent (Ten Cate e.a., 1984); toets-

vragen schrilven (Wilbrink, 1983); schriftelilk studiemateriaal (Pilot e.a., 1983); het geven van hoor-
colleges(Van Houte.a., 1981); tentamineren (Dousma, Horsten, 1980); onderwils in taakgerichte groe-
pen (Schmidt & Bouhuils, 1980); het in kaart brengen van leerstof (Breuker, 1980). Deze en andere on-
derwijskundige inzichten, werkvormen, methodieken en instrumenten worden op deze wijze voor een
breder publiek dan alleen de onderwilskundigen toegankelijk gemaakt.
De STC-operatie, zo zagen we, is gericht op een structurele versterking van het hbo op onderwijskun-
dig en organisatorisch gebied, dat wil zeggen op het primaire proces ofwel het onderwijsleerproces, en
het secundaire proces ofwel in het vormgeven aan en instandhouden van de voor het primaire proces
noodzakelijke organisatie. In het STC-proces ligt de nadruk op de ontwikkeling van het secundaire pro-
ces en pas in tweede instantie op het primaire proces. (Vos & Goedegebuure, 1989: 126) Een concrete

inhoudelilke invulling voor de onderwilskundige meerwaarde wordt door de overheid niet gegeven.
Dat wordt juist nadrukkeliik overgelaten aan de instellingen zelf. Hover constateert dat dit begrip til-
dens de STC-operatie een gevleugeld woord is geworden, maar vooral ook een leeg begrip is gebleven.
De operatie heeft nog maar weinig inhoudelilke en onderwiiskundige winst opgeleverd. Overwegin-
gen op dat vlak hebben maar zelden enige doorslag gegeven bij fusiebesprekingen. (Hover, 1986) Pas
tegen het einde van de sTC-operatie komt de HBO-RAAD, STC-procescoordinator, met initiatieven op dit
gebied.

onderwiiskundige meerwaarde en kwaliteit van onderwijs

Carlo Hover, lid van de adviesgroep Onderwijs en Organisatie van de HBO-RAAD en tevens van de re-
dactieraad van het CRWO, organiseert in het begin van 1986 een groot onderwijskundig seminar voor
het hbo-management. Aan dit seminar 'Vormgeven  van Onderwijskundige Meerwaarde', dat geent is op
het bovenstaande onderwilskundige gedachtengoed, nemen meer dan 185 directeuren, studieleiders,
coOrdinatoren, beleidsmedewerkers en enkele docenten uit het gehele hbo deel. (Het hoger technisch
onderwiis, de op een na grootste sector uit het hbo met circa 22 % van alle hbo-studenten (bron: Min.
OCaW, 1988a), is daarbij echter ondervertegenwoordigd. Van de aanwezigen ziin zestien deelnemers
(ca 8.5 %) afkomstig van de hts-en.) De onderwijskundige meerwaarde zal tot uitdrukking moeten ko-
men in verruiming van het aanbod, dat wil zeggen heterogeniteit van de instroom, differentiatie in de
uitstroom, flexibele programmastructuur en didactiek (individualisering, andere werkvormen), die het
rendement, effectiviteit en efficiency moeten verbeteren. Onderwijskundige meerwaarde is in deze zin
organisatorisch en maatschappelijk, het is een systeemkenmerk en geen pedagogische waarde. Naast
deze onderwiis-organisatorische thema's worden de veranderende rol, de didactische instrumentatie
en de machtspositie van de docent belicht.
Voor de beeldvorming geven wij in het kort een opsomming van de thema's: kwaliteitsbewaking door
de gebruiker van het onderwils en studentgestuurd onderwilsaanbod; extensivering; probleemge-
stuurde leersituatie en projectmatig leren in contrast met klassikaal lesgeven; computer ondersteund
onderwijs (COO); invoering van modulair onderwijs en modulariseren; alternatieve toetsprogramme-
ring en een systeem van voortgangstoetsen; veralgemening, verbreding, differentiatie en specialisatie
van studierichtingen; relatieverbetering opleiding-werkveld; aansluiting onderwiIs-arbeidsmarkt. Wij
zullen uitgebreid aandacht besteden aan het tildens de seminar gepresenteerde gedachtengoed, om-
dat dit gedachtengoed het afgelopen decennium de maatschappeliik-onderwijskundige agenda heeft
gedomineerd.

De inleiders van het seminar gaan in op de algemene maatschappelijke motieven tot onderwijskun-
dige veranderingen en verbetering van kwaliteit. Volgens de onderwijskundige, en eerste inleider,
prof. dr. W.H.F.W. Wilnen moet het onderwijsleerproces geplaatst worden binnen de context van
snelle technologische vooruitgang en de explosieve groei en veroudering van kennis en beschikbare
informatie.
Ook bij anderen zien wij een dergelijke argumentatie of een fascinatie voor deze explosieve en cumu-
latieve groei van kennis en rekencapaciteit binnen de informatiemaatschappil. (Mumford, 1970: 105
e.v.; Kwee Swan Liat, 1979; Naisbitt, 1984; Van de Grint, Schierbeek, 1988) Door het gebruik van steeds
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krachtiger computers, beweert Naisbitt, zal versneld nieuwe technische kennis ter beschikking komen.
De groei van deze kennis bedraagt in 1984 dertien procent per laar. Dit betekent een verdubbeling van
de huidige kennis binnen viIf laar. Deze verdubbelingstiId zal in de toekomst nog aanzienlilk korter
worden. (Naisbitt, 1984) Op sommige gebieden gaan de ontwikkelingen zo snel dat het niet meer mo-
geli jk is de samenleving geleidelilk aan te passen, maar dat deze moet transformeren. (Commissie Dek-
ker, 1987) De hoeveelheid kennis wordt niet alleen groter, maar ook complexer. Er is sprake van een
abrupte sprong waarmee de mens veel complexere dingen kan hanteren dan tien jaar geleden. De ei-
sen waaraan de werknemers en daarmee ook de (toekomstige) ingenieur moeten voldoen, groeien
evenredig. (Pannenborg, 1988) Uit een onderzoek van Hellenthal uit 1978 blijkt, dat na vier jaar circa
vilftig procent van het lesmateriaal in het hoger technisch beroepsonderwils verouderd is. Binnen het
wetenschappelilk onderwijs ligt dit op twintig procent. (Hellenthal, in Vos, 1986) Toegepaste specia-
listische technische kennis slijt snel. Een werktuigbouwkundig ingenieur die tien laar geleden een
nieuwe productielijn ontwierp en in gebruik stelde, kan met ziIn kennis van toen in de meeste fabrie-
ken niet veel meer aanvangen op dat gebied. (Landstra e.a., 1987) Het onderwijs staat nu zelfs voor de
taak om de aankomende studenten voor te bereiden op technologieen die de aankomende studenten
zullen gaan toepassen aan het einde van de laren negentig, maar die nu nog uitgevonden en ontwik-
keld moeten worden. (Van Rijswijk, 1988)

Wilnen zet vraagtekens bij de rol van de docent als kennisoverdrager. Hil verwijst daarbij naar wat hij
noemt het enge filter van docenten, de beperkte kanaalcapaciteit voor deze vele nieuwe informatie en
kennis. 'In de nieuwe situatie kan een student met een uur bibliotheek zonder veel moeite ziln eigen
docenten inhalen.' Volgens zijn zeggen moet voor docenten de verdeling lesuren/taakuren van
80%/20% fundamenteel op ziIn kop. De rol van de docent in het begeleiden en evalueren van het leer-
proces met het daarbij behorende leerprogramma, de rol van de docent in het begeleiden van het le-
ren van de student is daarbij een geheel andere dan die van de dirigerende informatie-overdrager en
onderwijsprogrammamaker. In de toekomst verschuift de aandacht van onderwils-programma's naar
studieprogramma's, van kennisoverdracht naar kennisverwerving en zelfwerkzaamheid van de stu-
dent. Dit betekent een veranderende onderwilskundige taakopvatting en taakinvulling van de docent
die zich onderwijsorganisatorisch siecht verhouden met 'de starre en statische verkaveling van het
rooster, het programma geent op het lesuur als volkstuintje en gekoppeld aan bevoegdheid.' (Wijnen,
1986; zie ook: Hover, 1986)

De onderwilskundige P. Vos, de tweede inleider, gaat in 'Vornigeve,1 aan ell ciency, effectiviteit en kwali-
teit' in op de organisationele dimensie van de onderwilsprogrammering en de gevolgen voor het stu-
diegedrag van studenten in het hoger onderwils. Zonder het begrip te noemen loopt hij vooruit op het
concept studeerbaarheid, dat enkele jaren later in de onderwilsdiscussies een politieke lading zal krij-
gen. Voor studenten, zegt hil, zal kwaliteit onder andere betekenen: interessante onderwerpen, een
goede presentatie en een gunstig beroepsperspectief. Een hoge kwaliteit van onderwijs staat, volgens
hem, in verband met ilver en enthousiasme van studenten, die liefst ongevraagd veel tijd in hun stu-
die steken. Hil operationaliseert kwaliteit van onderwiis als de tild die studenten aan leeractiviteiten
besteden. (Vos, 1986: 1) Hij relateert studiegedrag van studenten aan de aard van het lesprogramma,
het rooster, concurrerende lessen, practica en examens, pieken in de tentamenperiodes, de studielast,
het uitwisselingsgedrag tussen onderwijscontacturen en zelfwerkzaamheidsuren, het effect van toe-
nemende werkdruk op primaire behoeften en vrile tiid van de student, het effect van roosteringrepen
op de jaarlilkse studielast. Alternatieve studieprogrammeringen en onderwilsmethoden met een es-
sentieel andere rolinvulling van de docent bieden voor de gangbare hbo-onderwilspraktilk vele mo-
gelijkheden voor wat hil noemt een verhoging van de technische doelmatigheid.
Hil  laat zien dat studenten even hard blijven werken,  dat wil zeggen uren maken (circa  1300 uur per
jaar), als het aantal contacturen per jaar van 800 naar 400 uur daalt. Een lesuur wordt dan voor een
uur zelfstudie ingeruild. Hij pleit voor een zinvolle tijdsbesteding van de studietijd in de vorm van een
sterke extensivering van het onderwijs door reductie van het aantal lessen of door, zoals hij zelf zegt,
gewoon onderwijs afschaffen. Het extensiveren van onderwils krijgt hiermee een wetenschappeliike
onderbouwing.
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Beducht voor de consequenties van een straf doorgevoerde technische doelmatigheid waarschuwt hij
voor ongewenste ontwikkelingen, zoals het ontstaan van zeer grote onderwijsinstellingen waarin do-
centen worden ingezet als pionnen om voor de studenten een ideale studieomgeving (d.w.z. technisch
doelmatig) te kunnen creeren. Hij waarschuwt tevens voor een sterke bureaucratisering vanwege de
technisch noodzakelilke schaalvergroting. (Vos, 1986: 12)

Effectiviteit en efficiency als kwaliteit (van het onderwils) zijn begrippen, zoals we al in hoofdstuk 4.2
hebben gezien, uit een technologische operationele theorie, 'a symbolic universe'. Zij geven aanlei-
ding tot veelvoudige interpretaties en verwarring. Peterson, Cameron e.a. brengen naar voren dat 'The
concepts of effectiveness, efficiency, and quality, although terms typically used in discussions of the
management of industrial organizations, may be applied tot higher education as well'. (1986: 14) Ef-
fectiviteit is een constructie en als zodanig een mentale abstractie. 'It cannot be pinpointed, counted,
or observed since it is primarily a sense-making device used to interpret reality. No boundaries exist
for determining what is and what is not effectiviness (...) the meaning of effectiveness is socially de-
termined.' Verschillen in de definitie van effectiviteit, zegt Cameron reflecteren onze 'biases about
what effectiveness means.' Het problematische karakter van het (objectief) bepalen van de effectiviteit
van het onderwijs is hiermee gegeven.
Efficientie is in feite een kwantitatieve maat van de effectiviteit. Efficientie wordt uitgedrukt in getal-
len, in input/output ratio's zoals energie, tild, kosten, menselijke inspanning tegenover aantal pro-
ducten, productieniveau afgezet tegen een veronderstelde standaard, de prestatie enzovoort. Vergelij-
king van de effectiviteit van onderwijs veronderstelt een gemeenschappelijke maat, bijvoorbeeld gul-
dens, voor zowel de inputs of de outputs, waarbij het niet gaat om de precieze vergelijking van ge-
makkelijk in geld meetbare grootheden. De vele methoden en instrumenten voor prestatiemeting van
scholen en het toetsen van scholen op kwaliteit reflecteren een verscheidenheid aan invalshoeken en
belangen die in het geding ziIn bij het bewaken van onderwijskwaliteit, en daarmee ook het proble-
matische karakter van alleen al de outputmeting die nodig is voor de efficiency-bepaling. (Zie ook:
Pouwels e.a., 1991: 8; Vrieze & Claessen, 1991, 27 e.v.; Reid e.a., 1990: Freedman, 1987: Loder e.a.,
1990; Muller & Funnell, 1991)

Kwaliteitsbepaling is nog gecompliceerder. Kwaliteit is als efficientie een specifieke maat van effecti-
viteit, maar anders dan efficientie; het is een kwalitatieve maat en niet een kwantitatieve. Voor zijn
dissertatie over productkwaliteit onderzoekt Steenkamp de kwaliteitspercepties van enkelvoudige pro-
ducten zoals achterham en cervelaatworst. Hij bestudeert, onder andere, de correlaties tussen pro-
ductkenmerken en gepercipieerde kwaliteit en de relatie tussen prijs en kwaliteit. De resultaten van
zijn ingewikkeld kwantitatief onderzoek zijn bescheiden. Aan het slot van zijn onderzoek naar de prijs-
kwaliteitscorrelaties binnen de context van de markt merkt hij op: 'At present the results are clear. Pri-
ce is a poor market signal of quality for most products.' (Steenkamp, 1989: 237)
Alleen de productiemanagementbenadering en de economische benadering hebben gemeen dat zij
kwaliteit definieren in objectief meetbare productkarakteristieken. Voor andere benaderingen is kwa-
liteit een subjectief concept dat gebaseerd is op percepties en behoeften van de individuele consument.
Deze perceptie van kwaliteit wordt bemiddeld door'cues' (merknaam, prijs, herkomst e.d). 'Presently,
not much is known about the mediating role of personel and situational characteristics on cue effects.'
(Ibid: 242)
De bepaling van kwaliteit van onderwils is niet minder eenvoudig. Segers, Dochy en Wijnen ontwik-
kelen een set van prestatie-indicatoren om kwaliteit van onderwijs in beleidsmatige context te opera-
tionaliseren. Zij zochten naar 'prestatie-indicatoren en hun operationaliseringen (variabelen) die een
zo juist en volledig mogelijk beeld geven van het functioneren van een instelling van hoger onderwijs,
met andere woorden die mee valide zijn.' (Segers, Dochy, Wijnen, 1988: 1) 'Prestatie-indicatoren ont-
lenen hun betekenis aan de beleidsdoelen waarvan zij een concrete vertaling zijn.' (p. 2) Hun inven-
tarisatie van theoretische en empirische prestatie-indicatoren voor de kwaliteit van het onderwijs le-
vert een set van 11 indicatoren, zoals doorstroom, personeel, studenten enzovoort, die door 109 va-
riabelen worden geoperationaliseerd. Zij hanteren een input-proces-outputmodel, analoog aan die
van industriele productie- of transformatieprocessen. Zij toetsen dit model aan de objectiverende cri-
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teria meer valide en meetbaar, eisen die voortkomen uit de bestuurlijke context opdat interinstitutio-
nele vergelijking mogelijk is. Na empirische toetsing in het onderwilsveld beoordelen zij van het mo-
del nog 8 indicatoren met 32 variabelen als meer valide (p. 11) en na toepassing van het criterium
kwantitatief meetbaar 5 indicatoren met 11 variabelen. Bij ordening naar de beleidsdoelstelling 'kwa-
liteit' zi jn nog maar 2 indicatoren met 5 variabelen zowel meer valide als kwantitatief meetbaar (p. 24),
namelilk indicator uitstroom met variabele ratio werklozen/afgestudeerden en de indicator door-
stroom de variabelen slaagpercentage propedeuse, studieduur, percentage studiestakers, slaagpercen-
tage van doctorale fase. Voor het beleidsdoel 'efficiency' blilft er onder dezelfde criteria nog 1 presta-
tie-indicator met de 3 variabelen over. Tegen de intuitie in is dat de indicator personeel met de kwan-
titatieve operationalisaties leeftijdsopbouw, personeelsverloop en het percentage met een bepaald
aantal jaren ervaring buiten de huidige instelling. (p. 26) Tegen hun bedoeling in laten zij zien dat met
een objectieve valide meting kwaliteit van onderwils nauwelijks te vangen lijkt. 'The difficulty of the
subject resulted in a decline of the use and further development of performance indicators for educa-
tion in recent years in Great Britain.' (Goedegebuure e.a., 1990: 30)
'Quality is primarily a value judgement by a professional how good a performance or an outcome is.'
(Peterson, Cameron e.a., 1986: 16) Voor kwaliteit geldt hetzelfde als voor effectiviteit; het heeft geen
basis in de objectieve werkelijkheid. Het is eveneens een mentale constructie, die bedoeld is om de on-
derwijswerkelijkheid te interpreteren en waarvan de definiering 'reflects the biasses of the definer as
much as the inherent meaning of the word.' (Ibid: 16)

extensivering, modularisering en didactiek

Binnen het hbo zijn extensivering en modularisering de meest dominante onderwijskundige ontwik-
kelingen van de jaren tachtig en begin jaren negentig. Extensivering betekent de aanzienlijke verla-
ging van het aantal lesuren op het rooster en de vergroting van klassikale lessen tot grootschalige hoor-
college's naar het model van het universitaire onderwijs. Extensivering en modularisering gaan vaak
samen. Naast de voordelen standaardisering, flexibiliteit, differentiatie en individualisering biedt mo-
dularisering de kans op didactische modernisering en de mogelilkheid van een structurele bezuini-
ging. Het biedt de student in principe de mogelijkheid van eigen keuze, in zoverre deze keuze wordt
aangeboden. Van studentenziide klinken vooral positieve geluiden, het «zitten blijven» behoort tot
het verleden. Naast de voordelen worden bij het modulaire systeem door anderen (zie: Lap, 1985) en
ook door ons kanttekeningen geplaatst en wordt het systeem bekritiseerd vanwege de verknipte en
verblokte opleidingen, waarin het modulariseren niets anders inhoudt dan het verblokken van het on-
derwijs. (Van Bussel & Verberne, 1986; Blokhuizen, 1988a)
Modulen ziin op zichzelf staande pakket jes leerstof met een genormeerd gewicht. De module kent
dwingende eisen ten aanzien van vormgeving, samenhang van modulenonderdelen en uitvoerings-
aspecten. Modulen ziln doorgaans geformaliseerd en de beschrilving is geformatteerd. (Zie ook: Van
Kill e.a., 1988) De opleiding wordt in fasen ingedeeld en een fase onderverdeeld in modulen.
In de beschrijving van techniek als instrument en triviale machine (zie hoofdstuk 4) leerden wij de
module als black box kennen en de modulaire structuur als functiestructuur. Door de black box-be-
schouwing transformeert een proces in een functie en is het ondoorzichtige proces transparant ge-
worden. Modulariseren, zo zagen wij, is een vanzelfsprekende werkwijze binnen het technisch denken
en handelen in de vorm van een machtstrategie: disciplineren via fasering, hierarchisering en norma-
lisering. Het aantal lagen in de functiestructuur hangt af van het probleem en de mate van gewenste
beheersing of nauwkeurigheid.
Modularisering, het opdelen van een opleiding in pakketles als kleinste planningseenheid, is te inter-
preteren als een oplossing van een beheersprobleem. De voordelen van modularisering voor een on-
derwijsinstelling lijken meer van beheersmatige dan van onderwijskundige aard. Men beschikt ermee
over eenvoudige rekenformules om studielast, personeelsformatie en studentenaantallen op elkaar af
te stemmen. (Swanborn, 1989) Modulariseren en calculeren ziln in die zin verwant, evenals de modu-
lenstudent en calculerende student.

De onderstelling dat het modulaire systeem meer flexibel zou zijn, wordt door anderen aangevochten
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(zie: Lap, 1985) en door ons met de hypothese dat als onderdelen gemakkelilker uitgewisseld kunnen
worden en los staan van de rest, het systeem juist inflexibel en ongevoelig kan maken voor over-all in-
houdelilke veranderingen. Ook Swanborn betoogt dat modularisering juist kan leiden tot grotere star-
heid. Een moduul met een korte looptijd van een of twee maanden is een procustesbed waarin elke
student moet passen. Een korte ziekte van docent of student kan al leiden tot het vervallen of niet ha-
len van het moduul. Ook de beoordeling schept problemen omdat de docent de student niet voor een
langere tijd meemaakt. De beoordeling wordt daardoor formeler en onpersoonlijker omdat er te wei-
nig andere informatie beschikbaar is, omdat men de student niet goed kent en omdat een tijdelijk ach-
terblijvende student niet meer op een zekere mate van tolerantie kan rekenen in de beoordeling.
De opmerkingen van Wijnen zijn in dit verband relevant. Hij doet de observatie dat toetsen die niet
succesvol worden afgelegd, kortere of langere tijd later nog eens opnieuw moeten worden afgelegd,
terwill men over de leerstof van succesvol afgesloten toetsen naderhand zelden of nooit wordt aange-
sproken. Hij bekritiseert deze toetsprogramma's niet alleen op een structureel rendementsverlies, maar
ook op de impliciete verleiding om te leren voor de school, het van 'buiten leren' om het halen van
de toets, in plaats van te leren voor het leven. Een alternatief ziet hij in een stelsel van voort-
gangstoetsen, waarin deze als een operationalisatie van het eindpunt van de opleiding wordt gezien.
Alle vakken en onderdelen van het onderwijsprogramma hebben in iedere voortgangstoets een plaats.
(Wijnen, 1986a: 12) Dit komt in feite neer op verdere formalisatie en objectivering van toetsing en be-
oordeling.
Flexibiliteit in de zin van het inspelen op ad hoc maatschappelijke behoeften vereist ook niet per se
een modulair systeem. De traditionele creatieve oplossingen in de vorm van bijvoorbeeld afstudeer-
varianten kunnen daar net zo goed in voorzien. Naar voren wordt gebracht dat het modulaire systeem
een herverkaveling van de macht met zich meebrengt ten koste van de autonomie van de docent en
ten gunste van de bestuurders en een potentiele keuzevrilheid van studenten. Het systeem is gebaseerd
op de formele uitwisselbaarheid van module en docent. Daarmee heeft het systeem een desintegre-
rende en fractionerende neiging, juist vanwege het uitgangspunt van losse verwisselbare onderdelen.
Deze neiging binnen het modulaire systeem zal door een expliciete integrerende onderwijsfilosofie en
inhoudelijke integrerende uitgangspunten in toom gehouden moeten worden. Heeft men zo'n visie
niet, dan zal men niet tot modularisering over moeten gaan. (Blokhuizen, 1986)
In het verlengde van de modularisering ligt functioneel-rationeel gezien de formulering van 'gestan-
daardiseerde' beroepsprofielen en kwalificaties. Deze beroepsbeelden voor het hoger technisch onder-
wijs zijn door de Groep Sectorontwikkeling van de HBO-RAAD in 1991 gepubliceerd, later gevolgd door
'Kemkwalificaties voor /let hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs' (1995). Onder beroeps-
beeld wordt dan verstaan: een helder beeld van de belangrilkste eisen en verwachtingen van de ar-
beidsmarkt inzake kennis, houding, aanpak, vaardigheden etc. van afgestudeerde ingenieurs. (HBO-
RAAD,  1991:  4) In Kernkwalificaties worden de belangrijkste functiekwalificaties van de afgestudeerde
ingenieurs en clusters van kernvakken in studiepunten voor studierichtingen, bilvoorbeeld alle werk-
tuigbouwkundige opleidingen, vastgelegd.

De maatschappelijk-organisatorische veranderingen in het hbo hebben ingriipende gevolgen voor het
dagelijks werk van de docent. De onderwijskundige Dick de Bie: 'Nu het onderwijs goedkoper moet en
de student steeds vaker aan de zelfstudie wordt gezet, dreigt het traditionele lesgeven te worden be-
perkt tot een luttel aantal uren voor bovendien grote groepen.' (De Bie, 1988) Hij start in het HBO-Jour-
naal een serie artikelen over didactiek onder het motto 'doceren is vakwerk', waarin hij op zoek gaat
naar de didactiek na de extensivering. Op deze wijze worden opnieuw veranderende optieken op het
onderwijsproces, die wij al eerder leerden kennen, binnen het hbo onder de aandacht gebracht en ge-
propageerd.
Deze 'didactiek na de extensivering' is pragmatisch, functioneel en instrumenteel. Een terugkerend
credo is dat de docent onmisbaar is voor het leerproces van de student,  maar ook dat de onderwijs-
uitvoering goedkoper, dat wil zeggen effectiever en efficienter moet. Didactische werkvormen worden
onder de aandacht gebracht en aan de hand van praktijkcases toegelicht. Enkele hbo-docenten ver-
tellen daarin hun (experimentele) ervaringen met deze werkvormen. De didactische onderwerpen ko-
men overeen met publicaties uit de CRwo-reeks. Een niet volledige opsomming wederom voor de
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beeldvorming: het hoorcollege; het leergesprek; het practicum; de stage; groepsopdrachten en rollen-
spel; het gebruik van audio en video in het onderwi Is; gebruik van krijt, bord en overhead; zelfstudie
en zelfwerkzaamheid. (De Bie, Kok, Van Kemenade, Van Lieshout, 1988, 1989) De Bie doet een recht-
streeks beroep op de docent in ziln pleidooi voor meer aandacht voor didactiek in het onderwijs. 'Het
zijn de docenten die niet alleen het gezicht van de opleiding bepalen, maar vooral de uiteindeliIke
kwaliteit, alle extensivering, modularisering, verblokking en vereconomisering ten spiIt.' (1988: 49)

docentgericht, studentgericht, bestuurdergericht onderwijs

Aan het eind van de jaren tachtig maakt men een eerste balans op van de organisatorische en onder-
wijskundige vernieuwingen en van de wilze waarop de belofte van de onderwilskundige meerwaarde
van de STC-operatie binnen de hogescholen wordt vormgegeven. Eind 1988 geeft het ministerie van
OCaW de opdracht om de onderwijsvernieuwing in het hbo te onderzoeken, omdat er geen overzicht
is van de richting en de aanpak van de vernieuwingsprocessen die de hogescholen na de start van de
STC-operatie in 1983 in gang hebben opgezet. Duidelilk waarneembaar is de bestuurlijke versterking.
De vorderingen op het gebied van onderwijskundige versterking laten zich moeililker waarnemen.
Samenvattend komen de onderzoekers Hulshof, Van Hout en Prins tot, onder andere, de volgende
conclusies. De hogescholen blijken intensief aan de onderwijskundige versterking te werken. De be-
langrijkste onderwerpen zijn vernieuwing van het aanbod, kwaliteitszorg, verbetering programmast-
ructuur, onderwijsstrategie en informatisering. De ondersteuningsstructuur voor de vernieuwingspro-
cessen ziet er als volgt uit: de uitvoerders van de projecten zijn voor het merendeel interne functiona-
rissen op management- of stafniveau. Het merendeel van de specialistische projectactiviteiten wordt
door externe instanties uitgevoerd. Er wordt in ruime mate gebruik gemaakt van interne en externe
expertise, maar deze expertise blijkt nog niet structureel door te werken op het niveau van de concre-
te opzet en uitvoering van projectactiviteiten.
De beleidsmatige functie van de vernieuwingsprocessen wordt goed vervuld, maar de operationele en
instrumentele functie minder goed. 'De projecten hebben vooral consequenties voor de docenten,
maar het lijkt erop dat hun steun en betrokkenheid bij deze projecten niet erg specifiek wordt nage-
streefd  (...) De matige relatie met docenten  en de weinig systematische planning passen echter  niet
goed bil de genoemde complexiteit (van de projecten) en roepen vraagtekens op over de uiteindelilke
opbrengst daarvan.' (p. 34) Het lilkt erop dat de prolecten niet erg goed van elkaar af te bakenen zijn,
gezien de grote diversiteit in projectactiviteiten en de geringe homogeniteit van de projecten. Ook het
feit dat bii slechts de helft van de prolecten informatie verspreid wordt onder de betrokkenen en dat
over het geheel genomen slechts weinig verschillende informatiekanalen worden gebruikt, geeft vol-
gens de onderzoekers te denken. 'Voorts wordt weinig belang gehecht aan de procesmatige expertise
die nodig is voor een goed verloop van het vernieuwingsproces en blijken de specialistische activitei-
ten vooral door interne functionarissen te worden uitgevoerd.' (Hulshof, Van Hout, Prins, 1990) Vol-
gens Voorwinden wil het met de onderwijsvernieuwing binnen de hogescholen nog niet zo goed luk-
ken en signaleert hil bil innovatieprojectvoorstellen het ontbreken van het brede draagvlak. (Voor-
winden, 1991)
Het meest in het oog springende feit is, ons inziens, het sterke top-down gerichte perspectief op en de
top-downbenadering van onderwijskundige vernieuwingsprocessen, gecombineerd met een gebrekki-
ge relatie met de werkvloer. Het interne sturingsconcept voor onderwijsontwikkelingen is klassiek van
aard en is in velerlei opzichten technocratisch met een mechanistische verhouding tussen beleids-
ontwikkeling en beleidsimplementatie. (Frissen, 1995) Het lijkt een sprekende afspiegeling van een
enigszins traditionele en autoritaire docent-student verhouding waaruit een gebrekkig gevoel spreekt
voor de pedagogische en didactische factor in het leerproces.

De berichtgeving uit de hoek van de onderwijskundigen over onderwijsontwikkeling en didactiek bin-
nen het hoger technisch onderwijs, zowel binnen het universitaire als het hoger beroepsonderwijs, is
onverhuld kritisch. In de jaren zeventig is er in Intennediair periodiek over het hoger technisch onder-
wijs gepubliceerd. De gebrekkige didactische vernieuwing wordt daarin gehekeld. Mertens constateert:
'Aan de gepubliceerde artikelen is een zekere crisis-tendens niet te ontzeggen. Geholpen hebben ze
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waarschi inlilk niet'. (Mertens, 198la) In de hts-opleiding is niet veel ruimte voor eigen activiteiten van
de student. Er heerst een strikt gesloten curriculum (een afspiegeling van een totale institutie, zie
hoofdstuk 4), waarin leerstof behandeld wordt die bovenal geleerd moet worden. (id, 1981: 231) Do-
centen binnen het technisch onderwils hebben een uitgesproken voorkeur voor traditionele werkvor-
men. Onderwijsontwikkeling en didactiek lijken weinig aanzien te hebben. Van de Meent noemt in
haar scherpe kritiek didactiek het stiefkindje van het technisch onderwils. Dit ligt volgens haar niet al-
leen aan de docenten, maar ook aan de bestuurders die een onderwilsvilandig beleid voeren en slechts
interesse tonen als er geld mee te verdienen valt. (Van de Meent, 1990)

In het begin van de iaren negentig worden opnieuw alternatieve onderwijskundige perspectieven en
didactische vernieuwingen onder de aandacht gebracht door de Adviescommissie Studeerbaarheid.
Zonder deze commissie te kort te doen komt het advies neer op het herhalen en aanscherpen van de
uitgangspunten voor onderwilsveranderingen die het laatste decennium al naar voren zijn gebracht
en het herhalen van concrete onderwilskundige en didactische adviezen.
Leden van deze commissie onder voorzitterschap van prof. dr. W.H.F.W. Wijnen zijn de onderwijs-
kundigen drs. D. de Bie en dr. P. Vos. Een vierde commissielid is drs. C.T.A. Ruilter, specialist in syste-
matische evaluaties, rendementsmetingen en kwaliteitsbewaking verbonden aan de Technische Uni-
versiteit Twente. In 'Te doen  of niet  te doen?, advies over de studeerbaarheid van onderwiIs-program-
ma's in het hoger onderwijs' (1992) worden de zetten herhaald. De onderwijskundige optiek wordt

verlegd van docentgericht onderwils naar studentgericht onderwils, van een onderwilsprogramma,
gebaseerd op de centrale positie van de docent, aanbod van docenten en kennisoverdracht door do-
centen, naar het studieprogramma, waarin het leren, het leren leren en de vraag vanuit de student
voorop staat. (p. 9 e.v.)
Tot de taakstelling van de commissie behoort, onder andere, het inventariseren van factoren die de ef-
fectiviteit van het hoger onderwijs in gunstige zin betnvloeden en het beschrijven van methoden om
de toetsing van de kwaliteit en de effectiviteit van de organisatie van het onderwijs door de instellin-
gen te verbeteren. (p. 6) Kwaliteit van onderwijs wordt door de commissie niet nader gedefinieerd. Zij
stelt: 'De instelling is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwi Is. (...) Elke
instelling besteedt aandacht aan de kwaliteitszorg van onderwijs.' (p. 9)
Voor de interne kwaliteitszorg zijn voor de commissie twee hoofdvragen van belang. Kunnen de op-
geleiden wat ze moeten kunnen en slagen er voldoende? En voor het proces: is het onderwijs vol-
doende afgestemd op de te bereiken doeleinden, de kenmerken van de studenten en de omgevings-
factoren? Deze vragen zijn functioneel-rationeel en typeren een dito opvatting van kwaliteit. 'Het is
aan de studierichting om een operationele definitie van kwaliteit te formuleren, van wat onder kwali-
teit wordt verstaan en waaraan kwaliteit wordt afgemeten.' Daarmee neemt de commissie een positie
van meta-sturing in; deze is niet inhoudeli jk, maar procedureel georienteerd. Niet het inhoudelilk wat,
maar het hoe van de onderwilssturing is het aangrilpingspunt voor de adviezen van de commissie.
De commissie geeft een opsomming van drieentachtig pragmatische, zoals gezegd niet nieuwe, on-
den*ilskundige condities en onderwijsorganisatorische verbeteringen en adviezen, waarin de koppe-
ling wordt gelegd tussen kwaliteit van onderwiIs, systeem van kwaliteitszorg en onderwiiskunde en di-
dactiek vanuit een 'studentgecentreerde' optiek. Het is een samenbundeling van een groot aantal sig-
nalen uit de onderwijskundige en didactische hoek, die de afgelopen vilftien jaar naar het hoger tech-
nisch beroepsonderwiis zijn uitgezonden ter verbetering van het onderwilsproces en ter verbetering
van de didactische en organisatorische instrumentatie van de onderwilsgevenden.

Tot slot: de in deze paragrafen beschreven onderwijskundige impulsen en stimuli tot verkrijgen van
een onderwijskundige meerwaarde duiden in de richting van een radicale verandering van onderwijs-
kundige benaderingen en onderwilsvormgeving binnen de hogere (werktuigbouwkundige) opleidin-
gen. Verschuiving van het onderwijsgeefproces door de docent (het docentgericht onderwiIs) naar een
onderwijsleerproces van de student (het studentgericht onderwijs) is een pedagogisch-didactische pa-
radigma-verschuiving. Het verandert de rollen, posities en preferenties van de docent en de student
essentieel. Dat geldt ook voor het curriculum, de onderwijsvormen, onderwijsorganisatie en de daar-
mee samenhangende machtsverhoudingen en de fysieke inrichting. Het betekent een algehele her-
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overweging en herstructurering van de onderwilsinhoud en -vormgeving. Het kan zijn dat het werk-
tuigbouwkundig onderwijs aan deze veranderende optieken voorbij gaat en zich voor deze signalen
Sluit.
Het verlaten van het model van het 'docentgerichte' onderwils betekent echter niet een vanzelfspre-
kende verschuiving in de richting van 'studentgericht' onderwijs, wat impliciet ligt opgesloten in het
concept van de onderwijskundige student-docent verhouding. Hiermee zou men voorbil gaan aan een
derde belangrijke groepering binnen de onderwijsinstellingen. Er is nog een derde weg en wel in de
richting van deze derde groepering met nieuwe rollen, posities en preferenties, die in de jaren tachtig
in het hoger beroeps onderwijs is opgekomen, namelilk de onderwilsmanagers, de directies, de be-
stuurders. Wij noemen dit het 'bestuurdergericht' onderwils
De onderwijskundige Van Wieringen blikt dialectisch vooruit: 'Nu het 'finest hour' van het onder-
wijsbestuur (ongeveer 1985-1995) afloopt wordt het weer tijd voor het onderwijs (...) Het onderwijs-
budget lilkt nu gemonopoliseerd door een bepaalde opvatting van educatieve organisaties. De be-
langrilkste vernieuwing qua bevordering betreft het wederom toelaten van leraren als verstrekkers van
onderwils. Een belangrijk voordeel van een dergelijke vernieuwing is dat de uitvoerende professie op-
nieuw verantwoordelijk wordt voor het onderwijs in alle opzichten.' (Van Wieringen, 1996: 468)

4 Innoverende impulsen vanuit maatschappelijk-technische actoren

Niet alleen vanuit de overheid en vanuit pedagogisch-didactische actoren ondervindt het werktuig-
bouwkundig onderwijs stimuli en impulsen tot verandering en beweging in de door de actoren ge-
wenste richting. Gestimuleerd door de overheid komen in de jaren tachtig ook maatschappelijk-tech-
nische actoren, zoals branche- of bedrijfsverenigingen, (werktuigbouwkundige) beroepsverenigingen
e.d. naar voren met signalen en oproepen tot inhoudelilke veranderingen of herorientaties van het
werktuigbouwkundige onderwijs in een door hen gewenste richting. Wij zullen actoren over de gehe-
le breedte van de werktuigbouwkundige disciplines aan het woord laten om zodoende zicht te krijgen
op de specifieke aard van kritieken, signalen en oproepen tot hervorming. Wij zullen ze uitvoerig be-
handelen, als referenties voor ons empirisch onderzoek, om na te kunnen gaan voor welke signalen
en stimuli het onderwijs ontvankelijk blijkt en voor welke er sprake lijkt van sluiting.
Gezien het grote aantal actoren zullen we ons evenwel beperken tot illustratieve representanten, die
hun preferenties bovendien via publicaties kenbaar hebben gemaakt. De actoren blilken over de ge-
hele breedte van de productcyclus (zie hoofdstuk 4) verspreid te liggen. We zullen zien dat hun aan-
zetten tot veranderingen kunnen worden gekenmerkt door verengings- of verbredingsimpulsen en
door particle bijstellingen of fundamentele hervormingen van het curriculum.

Wij beperken ons ook nu tot ontwikkelingen in de jaren tachtig en begin jaren negentig. Er bestaan
nauwelijks recente studies, historische noch integrale, die specifiek handelen over het werktuigbouw-
kundig hoger beroepsonderwiIs in Nederland. De weinige historische studies beperken zich vaak tot
ontwikkelingen binnen het wetenschappelilk technisch onderwijs en hebben nauwelijks of alleen
maar zildelings betrekking op de praktische, beroepsgerichte ingenieursopieiding. (Zie: Lintsen, 1980;
Groen, 1988; Baudet, 1992) Voor het hoger technisch (werktuigbouwkundig) beroepsonderwijs is men
bijvoorbeeld aangewezen op delen uit het werk van Mertens (1981), Lintsen (1985) en Schippers
(1989). Informatiebronnen zijn ook de doorlopende salarisenqu6tes, vacature-onderzoekingen en on-
derzoeken naar (werktuigbouwkundige) loopbaanontwikkelingen (Gomes, 1983) in opdracht van de
ingenieursverenigingen NIRIA (hbo-ingenieurs) en Kivl (tu-ingenieurs). Sinds 1970 zijn er enkele alge-
mene beschouwingen en vergeliikende studies verschenen over de verhouding, overeenkomsten en
verschillen tussen de universitaire en de technische hogerberoepsopleiding, tussen de tu-ingenieur en
de hbo-ingenieur, maar niet specifiek voor de werktuigbouw. (Christiaans & Rouweler, 1980, 1981;
Lintsen, 1985) Zoals gezegd, beperken wij ons vooral tot de jaren tachtig. De periode daarvoor zullen
wij summier en schetsmatig behandelen. Een geschiedschrijving van het werktuigbouwkundig on-
derwijs en historische analyses vallen buiten het kader van deze studie.
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maatschappellike (h)erkenning

Het hoger technisch en werktuigbouwkundig onderwijs is pas ruim honderd jaar oud. In 'Van tus-
schenlieden  tot  ingenieurs,  de  geschiedmis van  het  hoger  technisch onderwiis  in Nederland'  betoogt Schippers
dat deze vorm van onderwijs terug is te voeren 'op de klassegebonden oorsprong van de opkomende
middenklassen in de maatschappij'. Er is behoefte aan een technisch middenkader. Volgens hem is de
emancipatie van het middelbaar technisch onderwijs tegen de verdrukking in gegroeid tot de hoge
mate van erkenning die de hts thans geniet. Daar is maatschappelijk gezien een klassenstrijd aan voor-
afgegaan, die zich afspeelt rondom de titelkwestie. 'Vele schermutselingen waren daarvan het gevolg
tussen de wetenschappelijk opgeleide ingenieur, gevormd aan het gesloten bolwerk van de technische
universiteiten en de praktisch opgeleide ingenieur, gevormd aan de technische faculteiten der nieuwe
Hogescholen.' (Schippers, 1989: 9) Hij laat zien dat het proces van verwetenschappelijking van het
technisch hoger onderwijs, dat al voor de oorlog was begonnen, in de jaren zestig in versnelde mate
wordt voortgezet. (Ibid: 156) Bij de transformatie van de Polytechnische School te Delft tot de Uni-
versiteit Delft, zagen wij, zoals gezegd, een analoge ontwikkeling.
Een millpaal in de recente geschiedenis van maatschappelilke erkenning, is het rapport van Studie-
commissie Codrdinatie WTO-HTO (Commissie Schlasser, 1972), hetgeen ondermeer heeft geleid tot de
erkende ing-titel voor de hbo-ingenieur, voorafgaande aan de naam. De voorzitter van deze commis-
sie is prof. dr. ir. W.MJ. Schlasser, werktuigbouwkundig hoogleraar, verbonden aan de toenmalige TH
Eindhoven. Evenals in het proefschrift van Van Wieringen (Van Wieringen, 1975) gaat het in alge-
mene zin weI over het hoger technisch onderwijs, maar niet expliciet over werktuigbouw.
De Commissie Schlasser is voorstander van 66n technisch tertiair onderwijs, waarbinnen het weten-
schappelijk technische en het hoger technisch beroepsonderwijs samengaan en waarin onderwijspro-
gramma's voor beide takken gradueel zouden verschillen. Zij is voor het vormen van drie onderwijs-
gemeenschappen, technische universiteiten genaamd, waarbinnen regio-hts-en tezamen met de toen-
malige technische hogescholen zullen fuseren tot een technische universiteit. De belangenverenigin-
gen van de hts-en, met name NIRIA en VHTS, stemmen in met het volledig samensmelten van de on-
derwijsinstellingen.
Voor de vertegenwoordiging van de toenmalige technische hogescholen is dit niet het geval. Zij ont-
kennen het uitgangspunt van de Commissie Schl6sser dat er sprake is van een gradueel verschil; er is
sprake van een essentieel verschil tussen beide onderwijsinstellingen die besloten ligt in de aard van
het ontwikkelen van een zelfstandig wetenschappelijk denken. Ook Van Wieringen is tegenstander
van dit onderwijsstelsel omdat dit ondermeer een ongewenst toegeven zal betekenen aan de 'acade-
mic drift' binnen het beroepsonderwils zoals de hts-en. De beste krachten van het beroepsonderwijs
zullen worden afgeroomd en het zal een verlies betekenen in onderscheid in kwalificatieniveaus. (Van
Wieringen, 1975: 181 e.v.) Dit zal tot gevolg hebben dat het beroepsgerichte van de opleiding zal wor-
den aangetast. (Schippers, 1989: 162) Tien jaar later concludeert Lintsen in zijn studie over het inge-
nieursberoep dat er slechts 66n terrein aan te wijzen is, namelijk onderzoek (circa 16 % van de th- en
hts-ingenieurs vervullen daar hun functies) waar er een duidelijk onderscheid bestaat in technische in-
houd en niveau tussen ir.- en de ing.-functies. Op terreinen zoals ontwikkeling, constructie, advise-
ring, productie, uitvoering en commercie vervaagt het verschil in technische inhoud en niveau bil een
belangrijk deel van de ingenieursfuncties. De functionele onderscheiding dient bij th-ingenieurs ter
rechtvaardiging van de historisch verworven privileges. (Lintsen, 1985: 73, 75)
Ook vanuit de huidige hogescholen komen geluiden tegen 66n tertiair technisch onderwijs, maar de
argumenten van Van Wieringen worden daarbij anders geYnterpreteerd. Niet het beroepsgerichte,
Inaar het wetenschappelijke zal te veel worden aangetast door een ongewenst veel opschuiven van de
tu in de richting van het hbo. Dit wordt ook wet aangeduid met hbo-isering van het universitaire on-
derwijs. Van Rijswijk, faculteitsdirecteur van de grootste technische hbo-faculteit van Nederland, be-
antwoordt de retorische vraag van Wiegersma of de universiteit zal overleven aldus: 'Bij integratie
overlildt de universiteit (...) De tu en hbo kunnen onmogelijk samen. Principieel niet en praktisch niet.
Uit lilfsbehoud schuift de tu in de richting van het hbo, daar lildt het wetenschappeliik onderwijs on-
der.' (Polytechnisch Weekblad, 1993) Hil keert de vanuit de tu gewenste hierarchie tussen tu en htbo
(zie hoofdstuk 5.2) in polemische zin om. Het tertiaire technische onderwijsstelsel is er nog niet ge-
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kc,nien en het werktuigbouwkundig hbo en wo hebben nog steeds gescheiden beddingen, hoewel hun
stromingsgebieden elkaar overlappen en er vele samenwerkingsverbanden zijn
De 'academic drift' binnen de technische universiteiten, die uiteindelijk tot het opleiden van theore-
tisch georienteerde wetenschappers leidt of kan leiden, biedt de hogescholen de ruimte om de van
oudsher in vergeliiking met de wetenschapper meer praktische ingenieur op te ieiden en daarmee tot
de nieuwe ingenieursscholen uit te groeien.

Van onderwilskundige ziide is niet alleen de vormgeving en didactische inrichting van het werktuig-
bouwkundig onderwijs bekritiseerd en tot hervorming gestimuleerd, ook de concrete inhoud van dit
onderwiis en de kwalificaties van afgestudeerde werktuigbouwkundig ingenieurs ondervinden kritiek.
Wil zullen deze kritiek eerst globaal volgen en daarna specifieker ingaan op allerlei signalen en ver-

nieuwingsideeen van uiteenlopende maatschappelilk-technisch actoren.

kritiek op het maatschappelijk isolement van ingenieurs

In hoofdstuk 4, bij de discussies over de ingenieursrationaliteit en vestingsmentaliteit is de kritiek op
de niet-technische en niet-functionele vorming van de ingenieur al indringend naar voren gebracht.
Hier gaan wil, zil het summier, in op concrete kritiek op en adviezen aan het Nederlandse (werktuig-
bouwkundig) hoger beroepsonderwijs van Nederlandse maatschappelijke actoren en auteurs.
Schippers stelt dat naast de structuur van het hager technisch onderwijs ook de vakinhoud in de naas-
te toekomst sterk onderhevig zal zijn aan vernieuwingen. Informatietechnologie, energie-opwekking,
ontwikkelingen in de bouw, infra-structurele voorzieningen ten behoeve van de internationale distri-
butiefunctie, toepassingen van nieuwe materialen etc. vragen voortdurend om vernieuwingen. Er zul-
len niet alleen eisen worden gesteld aan de technische vakbekwaamheid van de hto-ingenieur, maar
ook aan zijn attitude. (Schippers, 1989: 171)
Historische en vergelilkende analyses van Mertens laten zien dat er vanuit maatschappelijke actoren
en vanuit het onderwijs zelf periodiek kritiek is geuit op de strikt technische en te beperkte opleiding
vati de hts-er. Omdat techniek en innovatie tot stand komen in een samenspel tussen mensen en bin-
nen sociale, culturele en economische randvoorwaarden dient de vorming van de hts-er breder is zijn.
Ook uit het bedrijfsleven zijn er doorlopend klachten te vernemen over deze beperkte technische vor-
ming van de hts-er. 'Het probleem is bekend en het achtervolgt het hto al vanaf ziln start'. (Mertens,
198la) Mertens' onderzoek toont het mythologisch denken rond het praktijkjaar aan. In het proef-
schrift over ziln onderzoek naar de verbinding van leren en werken in de stage stelt De Vries dat de ge-
dachte dat theoretisch leren in schoolverband en praktisch leren in de beroepspraktilk zinvol binnen
66n curriculum gelntegreerd kunnen worden, een mythe is. Deze gedachte is volgens hem onjuist. (De
Vries, 1988) In verbale zin is te constateren dat bil het stagejaar steeds meer de nadruk komt te liggen
op de niet-technische aspecten. Uit empirisch onderzoek blilkt een discrepantie tussen de doelstellin-
gen en de dagelijkse werkelijkheid van de stages. In de doeistellingen heeft de vorming tijdens het
praktilkjaar geleidelilk aan steeds meer aandacht gekregen, terwill de praktilk vati de stage uitdrukke-
lilk vaktechnisch is en blijft Onder verwijzing naar het praktilkjaar ziin diverse vormen van mogelil-
ke kritiek op het hto te pareren. 'Het praktilkjaar is te mooi om waar te ziin', zegt Mertens. De stages
vervullen in deze zin alibi-functies om het onderwijs op school van de toenmalige mts-en en hts-en
strikt technisch te houden.
Van een meta-theoretische reflectie of een grondslagendiscussie over natuurwetenschappen en tech-
niek, zo constateert Mertens, is in het hto geen sprake. De orientatie blijft beperkt tot het eigen werk
van de student, de microstructuur. Onderwilsdoelstellingen die refereren aan de mesostructuur of aan
macrosamenhangen worden al gauw naar'de achterste bank' verwezen. 'De geringe aandacht voor be-
drilfsorganisatie en talen verdrinkt in de overwegend technisch georienteerde opleiding.' (Mertens,
1981, 1981a)Ziln oproep tot een pedagogische herorintatie van het hoger technisch onderwijs heeft
waarschijnlilk eveneens weinig geholpen.

Aanbevelingen tot versterking van de niet-technische vorming vinden wil terug bil Vaags en Van Von-
deren-van Staveren in een uitgebreid onderzoek onder ingenieurs naar de niet-technische taakaspec-
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ten in het ingenieursberoep. Afhankelilk van persoontilkheid, opleiding of training blijkt dat ingeni-
eurs vaak moeilijkheden hebben bij de overgang van de nauwkeurigheid en voorspelbaarheid van fy-
sische problemen naar de onzekerheid van en verantwoordelijkheid voor managementproblemen. Uit
de resultaten komt onder meer naar voren wat als de moeilijkste aspecten van de functie worden ge-
zien: de omgang met mensen in het werk; leiding geven; communicatie; coerdinatie van het werk van
anderen en het personeelsbeleid. Zij concluderen dat de ingenieursopleidingen meer tijd dan tot nu
het geval is, zullen moeten besteden aan niet-technische onderwerpen om aankomende ingenieurs be-
ter voor te bereiden op hun latere beroepsuitoefening. (Vaags & Van Vonderen-van Staveren, 1985; zie
ook: Ronteltap, 1991: 4 e.v.)
Kritiek van meer algemene aard treffen wil aan in 'Hoger onderwijs in de jaren negentig' van de Stuur-
groep Onderwijs van het NIRIA (Landstra e.a., 1987), een studie die onder meer tot taak heeft het stand-
punt van de Ingenieursvereniging voor hbo-ingenieurs voor te bereiden over de nieuwe wet voor het
hoger onderwiIs (WHW). De Stuurgroep Onderwils opteert voor een brede opleiding en stelt dat na de
initiele opleiding 'de gediplomeerden beschikken over de geestelijke bagage, die hen in staat stelt op
een breed terrein in het maatschappelijk voortbrengingsproces te warden opgenomen (...) Het behoort
tot de doelstellingen van het post hoger onderwijs specialistische kennis en kunde bij te brengen die
niet in het initiele hoger onderwijs behandeld kunnen worden'. (Ibid, 1987: 25)
Warschauer merkt op: 'De discussies over het relatiepatroon van de hbo-ingenieur met de omgeving
waarin hij leeft en werkt, leiden tot de conclusie dat hij in vrilwel alle leeftijden en functies in een op-
merkelijk groot isolement leeft  (...)  Er is nauwelijks sprake  van enig divers contact met andere  gele-
dingen in de maatschappii.' (Warschauer,  1988:  19; zie ook: Schippers,  1989: 118) 'Voor een deel komt
het gebrek aan contacten met de samenleving voort uit de specifieke belangstelling van de technicus,
het verschijnsel komt ook bij tu-ingenieurs veelvuldig voor, maar ook de eenzijdige opleiding speelt
waarschijnlijk een belangriike rol.' (Ibid: 90) De ingenieur zal in de toekomst steeds vaker op zijn maat-
schappeliIke verantwoordelilkheidsbesef aangesproken worden. In ziln opleiding zal daarom op eni-
gerlei wijze aandacht besteed moeten worden aan het maatschappelijk verantwoord handelen. (Schip-
pers, 1989: 172)

In 'Actie voeren voor Techniek' stellen vooral de technische universiteiten zich gezamenlijk teweer tegen
wat zij noemen het slechte, negatieve imago van de techniek. 'Het imago van techniek en technicus,
technisch onderwijs en werken in de techniek is in ons land negatief. Dat lijkt wel ingebakken in de
Nederlandse cultuur. Techniek wordt hier al snel geassocieerd met vuil, lawaaierig en saai werk in een
onaangename werkomgeving.' De behoefte aan multifunctioneel inzetbare mensen vinden zij ten on-
rechte maatschappelijk vertaald in overwaardering van algemeen vormend onderwijs. Zij stellen een
Deltaplan 'Techniek voor duurzame ontwikkeling' voor, enerzijds als opdracht aan de wereld van de
techniek en als mogelijkheid om het imago van de techniek te koppelen aan het positieve beeld van
duurzame ontwikkeling. De maatschappil zal ervan doordrongen moeten worden, zo stelt de publica-
tie, hoezeer toekomstige welvaart en welzi jn afhankelilk zijn van technologische ontwikkelingen. Het
moet duidelijk worden hoe uitdagend, spannend, interessant en aangenaam werken in de techniek
kan zijn. 'Techniek moet een positief imago krijgen.' (Van Dam e.a., 1993: 9 e.v.)

verenging, verbreding of integratie

Wil vervolgen, na deze algemene kritiek op de niet-technische vorming en opleiding van de ingeni-
eur, met meer specifieke kritiek op het curriculum en de vakkeninhoud. Daarbij gaan wij uitgebreid in
op signalen, adviezen en stimuleringen vanuit maatschappelilk-technische actoren die beogen de op-
leiding inhoudelijk te hervormen.
Daarbij constateren we dat het beleid van de overheid om de context van het onderwijs te stimuleren,
zoals Van Wieringen dat noemt, slaagt. Bijvoorbeeld de oproep van de Commissie Dekker aan de sa-

menleving en daarin met name het bedrijfsleven, om actief betrokken te worden in het onderwijs,
heeft een breed gehoor gevonden. Er bestaat binnen de samenleving een grote bereidheid en behoef-
te om actief over de vormgeving van het nieuwe werktuigbouwkundige onderwijs in discussie te gaan
en om veranderende behoeften aan het onderwils kenbaar te maken. Branche-, vak-, bedrijfs- en in-



130 Theoretische verkenningen

genieursverenigingen, bedrilven etc. proberen hun specifieke belangstellingen hoog op de agenda's
van de werktuigbouwkundige studierichtingen te krilgen en proberen het werktuigbouwkundige on-
derwijs van hun specifieke behoeften te overtuigen. Universiteiten en onderzoeksinstituten doen on-
derzoek of voeren projecten uit die gericht zijn op kennistransfer, in de vorm van concrete onder-
wilsprogramma's, modulen of specifieke nascholingtraiecten voor hbo-docenten werktuigbouwkun-
de.
Globaal vertonen branche- en vakverenigingen, en soms ingenieursverenigingen, verengings- of spe-
cialiseringstendensen. Deze worden gekenmerkt door voorstellen tot partiele bilstellingen van het
werktuigbouwkundig curriculum. Instituten en onderzoeken met een bredere maatschappelijke op-
tiek vertonen luist verbredings- en integratietendensen. Zij propageren eerder fundamentele hervor-
mingen. Stimuleringsprojecten waaraan hts-docenten deelnemen, vertonen in de regel specialisering-
of verengingstendensen.

De stimulerende rol en selectieve sturing van de overheid (vooral de ministeries van EZ. en OCaW.)
kri jgen gestalte in de financiering of financiele ondersteuning van onderzoeks-, ontwikkelings- en na-
scholingsprojecten, de aanschaf van apparatuur en concrete deelname aan werkgroepen. Wij zullen
uitvoerig ingaan op de oproepen tot inhoudelilke verandering of herorientatie, die in de iaren rond de
invoering van de nieuwe WHBO, de HOAK-nota en de Commissie Dekker tot het werktuigbouwkundig
onderwiIs ziin gericht. Wij zullen dit ook weer in chronologische volgorde doen. In de tild komt dit
globaal overeen met onze indeling particle bijstelling en fundamentele wijzigingen. Tevens krijgen wij
zicht op de feitelilke verscheidenheid aan maatschappelijk-technische actoren en overheidswerkgroe-
pen, die zich expliciet tot het werktuigbouwkundig onderwijs richten, en komen we te weten vanuit
welke werktuigbouwsectoren en in welke volgorde zij zich aandienen. Sommige actoren zijn in hun
stimuli meerduidig, afhankelijk van welke deelsectie zich tot het onderwijs richt. Wij streven hier niet
naar volledigheid noch naar een eenduidige classificatie. Wij beperken ons tot exemplarische voor-
beelden, die tezamen een redelijk compleet beeld geven. Zo krilgen wileen gedetailleerd inzicht in de
specifieke inhoudeliike aard van deze kritieken. Daarmee kunnen wil in ons empirisch onderzoek in
kaart brengen hoe en in hoeverre deze kritieken, adviezen en stimuli binnen de percepties van de in-

stellingen, de docenten en studenten leven. Hebben deze oproepen geleid tot veranderingen binnen
leerplannen en wat is dan de aard van die inhoudelijke veranderingen?

partiele bijstellingen
In deze paragraaf gaan wij expliciet en gedetailleerd in op de maatschappelilk-technisch actoren die
overwegend gericht ziIn op partiele bilstellingen van het werktuigbouwkundig curriculum. Deze ac-
toren, die binnen een tijdsbestek van enkele laren hun opvattingen aan het onderwijs kenbaar heb-
ben gemaakt, bestrilken de gehele breedte van de werktuigbouwkunde ofwel de productcyclus (zie:
hoofdstuk 4.1 ). Wij zullen en kunnen niet alle vakbelangenverenigingen e.d. de revue laten passeren.
Wil beperken ons tot voorbeelden, die tezamen toch een redelijk compleet beeld geven.

De ingenieursverenigingen KIVI en NIRIA hebben vanuit opleidingscommissies binnen de verschillen-
de vaksecties de werktuigbouwkundige opleidingen gestimuleerd tot vakinhoudelijke vernieuwingen.
De Werkgroep ' Introductie van besturings-technologische vakke„ iii  de afdelingen werktuigbouwkunde van de
/its-m' uit 1983 is daarvan een voorbeeld. Deze werkgroep bestaat uit leden van de Opleidingscom-
missie Besturingstechnologie (OCBT) van het KIVI/NIRIA, leden van de Vereniging van Werkplaatstech-
niek en hts-docenten werktuigbouwkunde.
Het verslag van de werkgroep bevat een nieuw en volledig uitgewerkt werktuigbouwkundig curricu-
lum, bestaande uit vakken en practica, de opsomming van te behandelen stof, boeken, instrumenta-
tie en proefopstellingen in detail, inclusief kosten en het aantal lesuren per vak per week op basis van
32 lesuren per week. Als motivatie voor de introductie van dit leerplan refereert de werkgroep aan de
grote veranderingen in productiemethoden en producten, de snelle opkomst van de micro-elektroni-
ca en de toepassing van besturingstechnologische principes, robotica en flexibele automatisering. De
optiek is die van een technology-push en een technologische imperatief. 'Het is dan ook duidelilk, dat
de opleiding tot werktuigbouwkundige op HTS-niveau met deze ontwikkelingen dient mee te gaan.'
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(OCHT, 1983: 3) De orientatie en de uitwerking in dit curriculum is strikt vakinhoudelilk, technisch en
gesloten; alles is bij wijze van spreken voorgeschreven, en het voorgestelde curriculum is een specifi-
catie van technische vereisten.
Deze technology-push kenmerkt eveneens het groot opgezette symposium 'Verspaningsteclmologie nu',
georganiseerd in 1985 op de TH Eindhoven door de Vereniging voor Productietechniek voor verte-

genwoordigers uit het hoger technisch onderwijs en het bedrijfsleven. De aandacht richt zich op ver-
nieuwingen in de productietechnologie en de gevolgen voor, onder andere, het onderwijs. De be-
langrilkste thema's zijn: procesbeheersing; integratie CAD/CAM; innovatief verspanen.

In het verlengde van het beleid tot stimulering van het industriele kwaliteitsdenken door het minis-
terie van EZ (1984) verschijnt in 1985 het'Actieprogramma Kwaliteitszorg en Meettechniek in het HTO-HLO'

van de Werkgroep HTO/HLO-Kwaliteitszorg Meettechniek. Deze werkgroep, die verbonden is aan de
Nederlandse Herstructureringsmaatschappij NEHEM (Min. EZ), bestaat uit vertegenwoordigers van EZ,
het Ukwezen, NEHEM en hts-en. Het actieprogramma is samengesteld in samenwerking met de Stich-
ting Kwaliteitsdienst, het KDI.
Kwaliteitszorg en Meettechniek, zo stelt het actieprogramma, zijn onderwerpen die dicht bij elkaar lig-
gen, waarbij meettechniek meer een technisch vak is dat afzonderlijk gedoceerd kan worden. Dat geldt
ook voor kwaliteitszorg. Maar kwaliteitszorg zien zij vooral als 'een door alle aan te leren handelingen
heen lopende attitude en werkwijze  (...) Het bijbrengen van kwaliteitszorgprincipes zal moeten leiden
tot een attitude inhoudende dat leerlingen het functioneren van wat tot stand gebracht wordt op de
doelstelling 'fitness for use', binnen en buiten de organisatie toetsen. In principe geldt dit voor al dat-
gene waar de student mee bezig is, een tentamen of scriptie zal voldoende duidelilk gepresenteerd
moeten worden, een praktijkopdracht zal zodanig uitgevoerd moeten worden dat die in de gevraagde
situatie werkt.' (1985: 3)
De Nederlandse Vereniging voor Kwaliteitskunde (NVvK) en het KDI hebben een voorstel ingediend
bij het ministerie van EZ om studiemateriaal op het gebied van Kwaliteitszorg als nieuw vak, te bun-
delen en beschikbaar te stellen. Dat materiaal acht de werkgroep goed bruikbaar voor het onderwijs op
de hts-en. Het actieprogramma omvat symposia voor docentenverenigingen, prijzen voor scripties en
instituten, stages en excursies, bedrijfsconferenties, uitwerking leerstof door Nl/vK/KDI e.d.

In het kader van haar activiteiten, zo zegt het rapport uit 1986, heeft de Nederlandse Vereniging voor
Productiemanagement (NPM) signalen opgevangen waaruit blijkt, dat de verworven kwalificatie (ken-
nis, houding en vaardigheden) van productiemanagers in onvoldoende mate aansluit op de eisen van
de beroepspraktijk. De werktuigbouwkundige opleidingen krijgen vanuit de NpM als het ware de on-

derwijsdoelstellingen kant en klaar aangereikt. De samenstellers betrekken in hun onderwijsdoelstel-
ling niet alleen het technisch-cognitieve domein, maar ook aspecten van het affectieve domein. Zil
stellen deze nieuwe doelstellingen tegenover, huns inziens, tekorten in de vorming van de werktuig-
bouwkundige ingenieurs. De NPM doet dit in samenwerking met onderwijskundigen, een vertegen-
woordiging uit het onderwijs en een panel bestaande uit deskundigen uit productiebedrilven onder
voorzitterschap van ir. H.A.P.W. Berkelaar, de inspecteur hogere technische scholen van het ministe-
rie van OC&W.
In 1986 publiceert de NPM dit in het rapport'Productie-management in belveging, een uitdaging aan bedriff
en onderwijs'. Wil zullen wat uitvoeriger ingaan op de inhoud van dit rapport. In hun onderzoek heb-
ben de onderzoekers van het NPM binnen ruim 100 industriele ondernemingen de functie-inhoud van
de productiemanagers geYnventariseerd en hebben zij nagegaan welke de belangrijkste problemen vor-
men tijdens hun functioneren en dit in verband gebracht met hun opleiding. 'In deze opleidingen
(hts) wordt relatief veel aandacht besteed aan productietechniek, met name in de huidige opleidingen
wordt steeds meer het accent gelegd op automatisering en procesbeheersing. Voor wat betreft de be-

nodigde vaardigheden in technisch opzicht hebben afgestudeerden van deze opleidingen een goede

voorbereiding gekregen in hun beroepspraktilk.'
Voor andere aspecten van hun functie blijken discrepanties tussen de benodigde vaardigheden en de
gekregen voorbereiding tildens de opleiding; de belangrilkste ziln: het formuleren van een manage-
mentfilosofie; het toepassen van sociale vaardigheden, conflicthantering e.d.; het overdragen van de
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samenhang tussen diverse soorten beleidsontwikkeling in een toekomstperspectief. Uit het onderzoek
blijkt dat het productiemanagement veel knelpunten ervaart in het functioneren binnen onderne-
mingen. Als knelpunten voor hun functioneren noemen zij: onvoldoende vaardigheid in het vormen
van en omgaan met groepen; tekort aan specifieke technische know- how omtrent sturing van het
steeds kritischer wordende productieproces; onvoldoende kwalificaties voor participatie in innovatie-
processen; onvoldoende bedrijfspsychologische scholing; onvoldoende integratie van functies op de
onderscheiden terreinen van inkoop, logistiek en kwaliteitsbeheer. 'Deze knelpunten liggen onder
meer op het terrein van de arbeidsverhoudingen binnen het bedrijf. De kwalificaties waarover men be-
schikt, zijn veelal van instrumentele aard, waardoor het beoogde effect niet wordt bereikt.' (NPM, 1986:
30)
De kern van deze problematiek, zo stelt het rapport, is voor een belangrijk deel terug te voeren op de ge-
volgde opleidingen. In deze opleidingen wordt meer aandacht besteed aan technisch-instrumentele
vaardigheden, terwijl de noodzakelijke sociaal-normatieve vaardigheden vaak impliciet blijven. (p. 22)
De samenstellers maken een vertaling van de functie-eisen voor productiemanagement, met name di-
recteur productie, bedrijfsleider en afdelingschef, naar de daarbij behorende schoolbare en opleidbare
Ieerdoelen voor het hoger (werktuigbouwkundig) beroepsonderwijs. Deze leerdoelen zijn hierarchis-
ch geordend en geclassificeerd in onderwilsdoelstellingen voor het cognitieve (kennis, intellectuele
vaardigheden) en het affectieve domein (gericht op het overdragen van opvattingen, waarden en nor-
men).

Vanuit commercieel technische zilde laat de Stichting Commercieel Technische Opleidingen, Cro een
onderzoek verrichten om het onderwijs te informeren, dat uitmondt in de nota 'Commercieel  Techni-
Cus gevraagd, verslag van een onderzoek naar omvang en aard van behoefte aan commerciele technici
in het Nederlands bedrilfsleven'. (CTO, 1987) Zil constateert een grote behoefte (25.000 technici) aan
commercieel geschoolde technici van mbo-, hbo- en wo-niveau en maakt het hoger technisch onder-
wijs duidelijk dat er een gebrek is aan commerciele, marktgerichte orientaties en scholing binnen de
technische curricula.

In 1988 doet de Vereniging voor Computertoepassingen in de Ingenieurspraktilk (CIAD) de onder-
wijsinstellingen aanbevelingen en geeft verbeteradviezen voor onderwilshervormingen in de vorm
van een 'Profielschets van de constructeur van de jaren '90'. Zil hoopt hiermee ook een discussie over dit
onderwerp op gang te brengen. De profielschets is het eindrapport van de CIAD-projectgroep, met daar-
in een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven (8 leden) en de hogere technische onderwilsinstel-
lingen (5 leden, waarvan 3 hts-docenten). De samenstellers proberen in deze profielschets de volgen-
de vraag te beantwoorden: Wat is een werktuigbouwkundig ingenieur, en wel als constructeur? Zij om-
schrijven de sterkten en de zwakten van de huidige constructeur en zijn opleiding en schetsen ook de
kansen en bedreigingen voor de constructeur in de jaren negentig. Zij situeren zijn werkzaamheden
binnen een mondiale concurrentie en het verdringingsproces van Human Information Processing
door Technical Information Processing. 'We zullen rekening moeten houden met meer en snellere in-
novaties, kortere ontwikkelingstilden, hogere eisen aan de kwaliteit van producten, inspelend op nieu-
we, meer gecompliceerde productiemethoden.' (CIAD, 1988: 27, 30) Deze notie komt overeen met een
korte samenvatting van de technologische imperatieven die wij in hoofdstuk 4 hebben beschreven.
Als sterkten van de hedendaagse constructeurs zien zij: vaardigheid tot en kennis van modelvorming;
tekenvaardigheid; analyserend vermogen. Als zwakten van de constructeurs brengen zij naar voren:
vaardigheid in het selecteren en interpreteren van informatie; creativiteit; ruimtelijk inzicht; tech-
nisch beoordelingsvermogen; kennis en vaardigheid in het ontwerpproces en ontwerpmethodiek; het
inzetten van hulpmiddelen; vaardigheden in het functioneren binnen een team: vaardigheid in plan-
nen. De aanbevelingen en verbeteradviezen voor de opleidingen betreffen deze zwakke kanten van de
constructeurs.
Het CIAD bekritiseert daarnaast de doorgaans onrealistisch grote vakhomogeniteit en de geringe aan-
dacht in de opleidingen voor creativiteit en voor het denkproces. Tot de kansen rekenen zij de be-
schikbaarheid van communicatiemiddelen, de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van informa-
tie en de automatisering van algoritmiseerbare werkzaamheden. Zij waarschuwt tegen de neiging van
het onderwils om het onderwijsprogramma te overladen, '(...) bil m66r van dit, minder van dat!' (Ibid:
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49 e.v.)
fundamentele hervormingen
De volgende actoren of auteurs propageren geen graduele bijstellingen. De veranderingen in de maat-
schappij en technologie of de tekortkomingen in de opleiding en vorming van de ingenieur achten zij
zo fundamenteel dat particle bijstellingen niet volstaan. Zij beogen een verstrekkende herorientatie of
transformatie.

In  1986 verschiint
' Werktuigbouwkunde  in het Hoger Onderwijs,  een  integrate  onderwi/svisie',  met  als  on-

dertitel 'de werktuigbouwkundig ing als integralist', de zogenaamde WHO-nota. Vanuit maatschappelijke

ontwikkelingen, technologische trends en het werkveld van de werktuigbouwkundige hbo-ingenieur
wordt het nieuwe concept van de ingenieur als integralist uitgewerkt en het opleidingsprofiel aan de
hand van vijf dimensies beschreven. De tegenstelling tussen specialist en generalist wordt niet alleen

als achterhaald, maar ook als onvruchtbaar beschouwd. In de verantwoording geeft de auteur aan dat
het conceptuele integratieve onderwijskader van de productcyclus en de nieuwe onderwijsdoelstel-
lingen, kwalitatief en radicaal verschillen met de gangbare en huidige doelstellingen en onderwijs-
praktijk. Vanuit onderwilskundige ontwikkelingen en de zich aftekendende contouren van een nieu-
we onderwijsstructuur formuleert de nota een integrale onderwijsvisie en concrete voorstellen tot on-
derwijsinrichting en -uitvoering van de kernstudie en profilering van de werktuigbouwkundige oplei-
ding. (Blokhuizen, 1986,1987,1994)

In 'Anders omgaan met techniek' wordt eveneens een herorientatie voor het hoger technisch onderwijs
concreet uitgewerkt. Deze publicatie van de Werkgroep Bedrijfszekerheid, Onderhoudstechnologie en
Onderhoudsmanagement (BOO, Technische Hogeschool Delft, 1987) propageert'beter leren omgaan
met technologie' bij het ontwerpen, tot stand brengen, gebruiken, onderhouden en afstoten van tech-
nische systemen. Zij spitsen dit vooral toe op de wijze waarop het technisch onderwijs -via het oplei-
den van technici en via onderzoek- effectief daaraan kan bijdragen. Zij komt met een aanvullend ka-
der voor ontbrekende kennis en ervaring bij hedendaagse technici, die zij een 'hokjesgeest' toeschrij-
ven. (p. 14) Dit kader noemen zij de levenscyclus van technische systemen en omvat alle stadia van
een technisch product, beginnend bij een vage behoefte in de maatschappij tot en met het schrot- en
afvalstadium. Ook hier zien we het concept van de productcyclus terug. De Werkgroep Boo plaatst
deze integrale en levenscyclusgerichte aanpak binnen de context van het bedrij f en het bedril f weer in
de maatschappelijke en ecologische context. Zij laten zien dat werktuigbouwkundige functies alle fa-

sen bestrijken en met alle fasen direct of indirect te maken krijgen.
Uitgaande van de behoefte van de praktijk en de integrale aanpak van de levenscyclus geven zil aan
waaraan het hoger technisch onderwijs aandacht dient te schenken. De auteurs werken dit uit in een

geYntegreerd onderwijsmodel en een concept voor een onderwijsproject in de vorm van college-on-
derwerpen en cases. In 1989 volgen een aantal driedaagse nascholingscursussen voor hts-docenten

werktuigbouwkunde waarin het bovenstaande vorm gegeven wordt in het ontwikkelen en uitwerken
van een concrete integrale werktuigbouwkundige case, die geschikt wordt geacht voor het onderwijs.
Toegespitst op de werktuigbouwkundige ingenieurspraktijk en arbeidsmarkt is 'Technologie, substitutie

en kwaliticatie', een onderzoek uit 1988 van de OSA naar de betekenis van technologische ontwikke-

lingen voor de verhouding tussen hts-ingenieurs werktuigbouwkunde en elektrotechniek. De Organi-
satie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek is in 1983 ingesteld door het ministerie van OCkW. Het
OSA-onderzoekprogramma is gericht op de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De onderzoekers
concluderen dat technologische vernieuwingen in de beroepspraktilk van werktuigbouwkundigen in
kwalitatieve zin vooral meer verbredingstendensen met zich brengen. Zij twijfelen of men in de toe-
komst nog met bilscholing kan volstaan om in de veranderende behoefte aan kwalificaties te voorzien.
Het traditionele opleidingsconcept en daarmee de onderliggende structuur die ten grondslag ligt aan
de werktuigbouwkundige vorming is daarvoor inadequaat en te domeinspecifiek. Dit betreft vooral
met name de veranderende behoefte aan kwalificaties die voortkomt uit de interdisciplineringsten-
dens in de beroepspraktijk, dat wil zeggen, er worden in toenemende mate eisen gesteld aan vakken-
nis en vaardigheden uit andere vakdisciplines dan de werktuigbouwkunde. Dit alles vraagt om een her-
bezinning van de reguliere opleiding. 'Tenslotte gaat het om wezenlijke veranderingen in het be-
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roepsprofiel van de hts-ingenieur werktuigbouwkunde en elektrotechniek, waardoor de traditionele
afschotting van verschillende vakdisciplines onder druk komt te staan.' (HOvels e.a., 1988: 58, 85)

In 1988 viert de Nederlandse Ingenieursvereniging NIRIA, de organisatie van hbo-ingenieurs, haar ze-
stigste verjaardag met een feestelijk lubileumcongres met als thema 'Ingenietir van de toekomst'. Spre-
kers uit de industrie, het onderwijs en de politiek ontvouwen toekomstvisies op de plaats en de rol van
ingenieurs en hun opleiding en vorming binnen het onderwijs. De belangrijkste thema's ziIn: inno-
vatie; overdracht van nieuwe kennis; kortere levenscyclus van producten; hoogwaardige metalen en
keramiek met speciale verwerkingstechieken en -methodieken; creativiteit; marktgerichtheid; snelle
veroudering van kennis; het belang van taal in de techniek; open grenzen; ingenieurs die ook in staat
zijn om technische ontwikkelingen elders te volgen, die rekening weten te houden met politieke ont-
wikkelingen; ingenieurs die mee kunnen praten over flexibilisering van productie-organisaties en over
de nieuwste marketing-strategieen. (NIRIA, 1988a) De congresbijdragen worden in boekvorm uitgege-
ven. In de jubileumuitgave 'De toekomst vati de inge,zieur in Europa' vinden we vele aanbevelingen voor
de huidige opleidingen voor deze nieuwe ingenieur, de ingenieur van de toekomst. (N1RlA, 1988)

De Werkgroep Onderwijs en Materialen (WOM), een 'dochter' van de AdviesGroep Materialen (AGM),
ingesteld door de ministeries van EZ en van OC&W, krijgt de taak het onderwijs te moderniseren op
het gehele gebied van materialen, ontwerpen, bewerken en verwerken. In 1988 ontwikkelt het Kunst-
stoffen en Rubber Instituut TNO te Delft voor de WOM de zeventiendaagse nascholingscursus 'Materi-
aaltechnologie, een integrale benadering van materiaalketize, produktvervaardigingswiize en produktontwerp'
voor hts-docenten werktuigbouwkunde, voertuigtechniek en vliegtuigbouwkunde. (AGM, 199la: 97)
De kosten van dit groot opgezette docenten-nascholingsproject ad. fl. 4.910.000 warden gefinancierd
door de ministeries van Ez en van OCaW en de cursusdeelname gesubsidieerd door de NaBont, Na-
scholing Beroeps-onderwils Nieuwe Technologieen. TNO ontwikkelt deze cursus in een unieke samen-
werking met circa zestig instellingen, met name de technische universiteiten, grote wetenschap-tech-
nische instellingen, bedrijven, overheidsinstellingen en hogescholen. Zij verlenen hun medewerkingin de vorm van gastdocenten, cursusmateriaal, openstelling voor bedrijfsbezoeken e.d. De cursus
wordt vijf maal gehouden in de jaren 1989 tot en met 1991 voor docenten materiaalkunde, produc-
tietechnologie, constructieleer e.d. van de werktuigbouwkundige studierichtingen. Volgens de cur-
susleider heeft de cursus circa vijftig procent van de doelgroep bereikt. Een identieke vervolg-nascho-
lingscursus voor mts-docenten is overigens niet van de grond gekomen. (Bruggemann, persoonliIke
mededeling, 1994)
Tildens het openingscollege stelde ir. H.P.A.W. Berkelaar, inspecteur van het hoger technisch onder-
wils, dat vernieuwing van het onderwijs noodzakelilk is vanwege de toenemende samenhang tussen
materiaalkennis, bewerkingstechnische kennis en kennis van het ontwerpen, zowel met betrekking
tot de oude als de nieuwe materialen. Ook de toenemende varieteit in de oplossingsmogelilkheden
voor technologische problemen, in relatie met de steeds hogere eisen die aan de oplossingen gesteld
worden, dwingt tot innoveren van het onderwijs. Het hoger onderwijs heeft echter geen gelilke tred
gehouden met de geschetste ontwikkelingen. (Berkelaar, 1989:1) Hij roept de docenten op deze nieu-
we boodschap uit te dragen. '(...) ik ben ervan overtuigd dat u als eerste bijgeschoolde docenten de ver-
anderende denkwijze en werkwijze kunt uitdragen zowel binnen uw eigen instellingen als daarbuiten.'
(Ibid:9) Het omvangrijke cursusmateriaal omvat 10 ordners 'lesstof'.
Over de ingenieur vati de jaTen negentig betoogt Rauwenhoff dat niemand met een vakdiploma de markt
op mag zonder dat hij of zij direct met dat diploma aan de slag kan. Anders wordt de overstap van stu-
die naar productie te moeilijk. De ingenieursopleidingen echter zijn volgens hem nog te puur tech-
nisch georienteerd. Doordat organisaties veranderen van een sterk technisch-industriele, functionele
organisatie in een organisatie die opgebouwd is uit marktgerichte, kleinere organisatiecellen, en de
productietechnieken ook in hoog tempo vervangen worden, wordt een ander soort vakmanschap ge-
vraagd. 'In zo'n organisatie heb je mensen nodig die zowel technische als marketing en financieel-eco-
nomische aspecten beheersen.' Hi j heeft vakkennis en is breed inzetbaar. Een technische opleiding
moet vooral een basiskennis verschaffen waarop je verder kunt bouwen. (Rauwenhoff, 1989: 31)
De hoogleraar werktuigbouwkunde en sociologie Martin Trow uit Berkeley is radicaler. Hij houdt zijn
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gehoor van de Haagse Hogeschool voor dat er om meerdere redenen een groot gevaar schuilt in de een-
zijdige specialisatie binnen de ingenieursopleidingen. Het hoger technisch onderwijs moet zich soci-
aal en cultureel verbreden. Tot nu toe is het hoger technisch onderwils te eenzijdig bezig met het op-
leiden van direct inzetbare specialisten voor het bedrilfsleven. De uitoefening van hogere technische
beroepen vraagt in toenemende mate inzicht in sociale en culturele vraagstukken en om de vaardig-
heid hierover in bedrijf en omgeving te communiceren. Er zal meer aandacht besteed moeten worden
aan sociale en culturele wetenschappen met inbegrip van geschiedenis, literatuur en vreemde talen.
Deze bredere generalistische basis is nodig omdat de technologische ontwikkelingen en toepassingen
tal van implicaties hebben voor maatschappelijke processen en politiek, en beleids- en besluitvor-
ming. (Polytechnisch Weekblad,  1989; zie ook: National Research Counsel,  1985:  78,  111  e.v.)
In ' Hoger Onderwiis  in  de  Werktuigbouwkunde,  een  raamontwerp voor  het  toekomstige  beroepsonderwijs',  dat
deel uitmaakt van de hierboven genoemde WOM-cursussen (1991: 17.4 e.v.) wordt een vrijwel gelijk-
luidende bredere generalistische basisstudie voorgesteld en uitgewerkt voor het initiele werktuig-
bouwkundige curriculum.
Hiermee besluiten wij deze beschrijving van kritieken, aanzetten tot discussie en ideeen over een in-
houdelijke verandering van de werktuigbouwkundige opleiding en vorming vanuit maatschappelilk-
technische actoren. Na het midden van de jaren tachtig zien we, gestimuleerd door de overheid, een
sterke toename in het aantal notities gericht aan het werktuigbouwkundig hoger onderwijs. Daarna,
tegen het einde van de jaren tachtig loopt het aantal notities weer sterk terug. We zagen voorstellen
tot particle bilstellingen en fundamentele hervormingen, verengings- of specialiseringstendensen en
verbredings- en integratietendensen. Aan het eind van de jaren tachtig en begin van de jaren negen-
tig is het aan het werktuigbouwkundig onderwijs om op deze signalen te reageren. In ons empirisch
onderzoek zullen wij onderzoeken welke ideeen hieromtrent leven onder de onderwijsactoren Insti-
tuut, Docent en Student.

nieuwe technologie, nieuwe apparatuur, nieuw onderwijs?

De stimulering van nieuwe technologie via selectieve sturing vanuit de overheid betekent, zoals we al
hebben gezien, het vrijmaken van gelden voor werkgroepen, adviesrapporten en scholing. De NaBont,
Nascholing Beroepsonderwijs Nieuwe Technologieen voert in de tweede helft van de jaren tachtig een
vijfjarig stimulerings- en subsidieprogramma uit voor de nascholing van docenten in het hoger be-
roepsonderwijs. Docentstages binnen bedrijven en zomercursussen op het prestigieuze Massachusetts
Institute of Technology (M.1.T.) vormen daarbij de meer spraakmakende impulsen.
Nieuwe technologie echter vereist naast nascholing het voorzien van de opleidingen van nieuwe ap-
paratuur. Hierbij speelt technologische verleiding zeker een rol. Nieuwe geavanceerde machines in de
etalage van de practica en labs werken statusverhogend en hebben een zekere aantrekkingskracht. En
als de nieuwe apparatuur er staat, dan komt de kennis om ermee te werken er ook wel en krijgt het, zo
is de veronderstelling, een plaats in het curriculum. Voor het verkrilgen van gelden voor apparatuur
en projecten zien we het vormen van strategische allianties. Deze strategische interacties tussen stu-
dierichtingen of onderwilsinstellingen vergroten de mogelijkheden tot het verkrilgen van apparatuur
en subsidies.

Wij beperken ons hier weer tot enkele stimuleringen. Alleen al door het ministerie van OC&W. wordt
vanaf 1986 tot 1990 in het kader van het INSP, '/let Informatica Stimuleringsplan' (1984), 474 milloen
gulden beschikbaar gesteld, waarvan 183 miljoen voor aanschaf van apparatuur voor de universitei-
ten en 173 miljoen gulden voor de hogescholen.  Voor het hbo is er een extra eenmalige bi jdrage van
6 miljoen ter honorering van voorstellen die het gebruik van de computer in het onderwijs bevorde-
ren. Outillage-voorstellen, voorstellen tot Computer Ondersteund Onderwijs, Computer Managed In-
struction, worden door het Informaticaplatform van de HBO-RAAD beoordeeld. (OTO, 1987: 53) Het sti-
muleringsplan voorziet in aanzienlijke subsidies voor het outilleren van onderwijs in Computer Aided
Design, Computer Aided Manufacturing, Computer Aided Engineering, Computer Integrated Manu-
facturing, met name voor de aanschaf van apparatuur, computers, software en het ondersteunen van
vernieuwingsactiviteiten.
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In 1986 adviseert de Werkgroep Onderwijs en Materialen middels een outillageplan om ca. fl. 2.500.000
aan outillage-aanpassingen (apparatuur) te verstrekken voor vier demonstratieprojecten aan vier ge-
selecteerde hts-en.
Het HTO/TWO laboratorium voor Robotica en Flexibele Productie Automatisering in Delft, ook wel het
Robotlab genoemd en sinds 1991 CIM-Centrum Delft, is een voorbeeld van zo'n groot samenwerkings-
project.  Aan dit project doen  de TU  Delft  en 11 hts-en  mee,  die door het ministerie van OCaW zi in
aangewezen op grond van de aanwezigheid van automatisering en besturingstechniek in hun curri-
culum. De investeringen bedragen 12 milioen gulden, die gelijkelijk worden gefinancierd door de mi-
nisteries van OC&W en van Ez, TU Delft en het bedrijfsleven. De ideeen zijn in 1983/1984 ontwikkeld
en uitgewerkt, en in 1986 gaat het lab van start. Werktuigbouwkundige studenten van het wo en het
hto kunnen in dit centrum, zo is de bedoeling, twee weken stage lopen in robotica en flexibele auto-
matisering. Het vormgeven van de productiecellen, het werk alswel het ontwikkelen van de leerstof in
de vorm van drie boekwerken over numerieke besturingen en robotica is vooral de inspanning van de
Tu Delft. Het eerste deel verschijnt in 1988 en het laatste deel in 1990. Het ontwikkelen van de leer-
stof is overigens apart gesubsidieerd. De hts-en leveren vooral potentiele cursisten.
Sinds 1986 hebben circa 3400 hbo-studenten een CIM-stage van ongeveer een week gevolgd. De hts-
en hebben vanaf het begin stageplaatsen overeenkomstig de afspraken voor zich opgeeist, maar zil stu-
ren steeds minder studenten naarmate de studierichtingen minder te besteden hebben. (Den Dulk,
1994)
Vanuit het INSP ontvangt ook de Werkgroep Leerplanontwikkeling Ontwerpen in de Werkmigbouwkunde
(1988) via de Commissie Onderwijs, sector HTo van de HBO-RAAD, financiele ondersteuning, evenals
de Werkgroep Leerplanontwikkeling Werktuigbouwkundig Ontwerpen in een Geautomatiseerde Omgeving
( 1992). Deze werkgroepen zijn voortgekomen  uit de CAD/CAM GHUHET-werkgroep Werktuigbouw-
kunde, een ad hoc samenwerkingsverband tussen de hts-en Groningen, Haarlem, Utrecht, Heerlen,
Enschede en de Technische Universiteit Twente, dat ijvert voor de invoering van CAD/CAM-systemen
in het reguliere onderwijs en het organiseren van een CAD/CAM-nascholingscursus voor hts-docenten
werktuigbouwkunde. (OTO, 1987: 60) Op de betekenis van deze teerplannen komen wil later terug.
Een ander voorbeeld van een ad hoc samenwerkingsverband is het prolectplan van de afdeling werk-
tuigbouwkunde van Technische Hogeschool Eindhoven en die van de hts-en Eindhoven, 's Herta-
genbosch en Venlo gericht op Computer Aided Engineering (CAE).  De uitgangspunten ziln  pragmatisch,
zoals uitwisseling van kennis, mogelijkheden tot gezamenlilke aanschaf van apparatuur en software,
en gezamenlijke leerplanontwikkeling CAE, waardoor een betere benutting van de mankracht bereikt
wordt (Computer Aided Engineering, 1985: 6) Zo'n samenwerkingsverband was van strategisch belang
voor het verkrijgen van gelden en apparatuur. Toen die doelstelling gerealiseerd was, ging ieder weer
ziins weegs.

Door het stimuleren van de context of anders gezegd door het selectief faciliteren en stimuleren van
maatschappelilk-technische actoren via selectieve sturing door de overheid zien we een grote diversi-
teit aan maatschappelijk-technische impulsen ontstaan, die een inhoudelilke verandering van het
werktuigbouwkundige onderwijs beogen. In korte tijd, zo zien we, wordt het werktuigbouwkundig on-
derwijs geconfronteerd met een concentratie van hervormende ideeen, signalen en oproepen tot bij-
stellingen of radicale inhoudelijke vernieuwingen, stimuleringen tot nascholing, impulsen tot ver-
nieuwing van apparatuur en technologie en het vormgeven van nieuw onderwijs. Deze actoren en sti-
muli hebben een aantal gemeenschappelijke kenmerken.

• Zij zijn afkomstig van specifieke maatschappeliIke belangengroepen of van de overheid. Kenmer-
kend daarbil ziln aspectbenaderingen van de werktuigbouwkundige praktijk, de opleiding of de
kwalificaties van de werktuigbouwkundig ingenieur.

•  Zij hebben een duidelijk innovatieve boodschap aan het werktuigbouwkundige onderwijs. Aan het
einde van de jaren tachtig ziIn de boodschappen eerder fundamenteel hervormend, dan partieel bil-
stellend of specialiserend. Het onderwijs zou dan moeten transformeren in plaats van evolueren ge-
zien de huidige snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en fundamenteel ande-
re benaderingswijzen. Minder verstrekkend ziin de op vakken gerichte specialisaties.

• Zij signaleren, naar hun zeggen, evidente lacunes in algemene en specifieke kennis, kunde, vaar-
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digheden en attitudes van ingenieurs.
•  Zij benadrukken doorgaans onderwerpen die buiten het traditionele perspectief liggen van de strikt

technische opleiding. Deze onderwerpen ziln vaak niet-werktuigbouwkundig en ook niet-technisch
van aard.

•  Zij propageren verbreding en integratie of verenging en specialisatie.
•  De nota's en notities, uitgezonderd in beperkte mate de WOM, benadrukken niet het tekort aan mo-

derne apparatuur, computers, machines e.d. Zij bekritiseren de «mindware» en niet zozeer de «hard-
ware» van de ingenieurs en de opleidingen.

• Zij verwachten dat het hoger werktuigbouwkundig onderwijs ontvankelijk is voor signalen en sti-
muli uit de maatschappij.

5 Tendensen

In de voorafgaande paragrafen schetsten wij ontwikkelingen in de Maatschappelijke Factor in de ja-
ren tachtig en begin jaren negentig, die de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid als sociaal-
cultureel-technologische handelingspraktilk conditioneren. Deze maatschappelijke ontwikkelingen,
die zich al vroeg in de jaren zeventig aankondigen, zijn van bestuurlijk-organisatorische, onderwijs-
kundig-didactische en technologische aard.

De werktuigbouwkundige studierichtingen worden via omvangrijke fusie-operaties opgenomen in
grote hbo-conglomeraten, multi-sectoraal georganiseerde hogescholen. Deze hogescholen verkrijgen
een grote autonomie in het herinrichten en vormgeven van het eigen hoger onderwijs en organisatie,
waarbij deze herinrichting moet leiden tot een kwalitatieve meerwaarde, tot een grotere afstemming
van de opleiding op de marktsector, met name het bedrij fsleven. Overeenkomstig groeit de invloed op
het eigen interne milieu en als actor in het externe milieu. De studierichtingen worden verondersteld
te interacteren op markten, binnen concurrentie-verhoudingen en levenscycli van producten. Binnen
deze markten staat het werktuigbouwkundig onderwijs niet (meer) op zichzelf, maar vervult het een
door de markt geco6rdineerde vraag naar afgestudeerden-als-product met specifieke kwalificaties. 'De
hogeschool is een bedrijf', zegt Kemner, voorzitter van de HBO-RAAD. (HBO-RAAD, 199Ob: 11) De stu-
dierichtingen worden opgevat als bedrijfseenheden en onderwijsgevenden als een productiemiddel,
zij leveren «value-for-money» en kwaliteit als «fitness for use» (Segers & Veerman, 1989). Intern bete-
kent kwaliteit op getrapte wijze 'het voldoen aan de vereisten'. De opleidingen moeten rekenschap af-
leggen; effectiviteit, efficiency en kwaliteit zijn centrale parameters in het proces van maatschappelij-
ke verantwoording, die getoetst worden aan de hand van interne kwaliteitszorgsystemen en externe
kwaliteitsaudits door visitatie-commissies, waarin de marktsector dominant aanwezig zijn.
Voor het werktuigbouwkundig onderwijs betekent dit een tendens tot radicalisering van het maat-
schappelijk nut. Het ingenieursonderwils moet niet in eerste instantie vanuit de techniek, maar func-
tionalistisch vanuit de maatschappelijke vraag en interacties met de werktuigbouwkundige markt-
context vorm worden gegeven. Een gevolg hiervan is dat de eerste betrokkenen, docenten en studen-
ten, dan in feite niet meer op inhoudelijke (dat wil zeggen substantieel-rationele) gronden kunnen be-
palen wat als kwaliteit wordt beschouwd. Deze tendens stelt indringend de vraag naar het economisch
nut van de gehele levenscyclus van de hbo-ingenieur en de maatschappelijke selectie en sociale sor-
teerfunctie van het ingenteursonderwils Kenmerkend daarbil is een meritocratische denktrant en dito
perspectief op het onderwijsstelsel. (Baggen & Weilers, 1995)
Een radicalisme van het maatschappelijk nut leidt tot diep ingrijpende sociale en politieke hervor-
mingen; het is economistisch en functionalistisch; het stelt het primaat van de functionaliteit en is
functioneel-rationeel te duiden. Instituutsgroei en bureaucratiseringsprocessen hervormen de rollen,
posities en condities van de onderwijsgevenden en stimuleren de opkomst van de onderwijsbestuur-
ders en processen van interne disciplinering. Dit mondt ideaal-typisch uit in een bureaucratische op-
tiek. Bezemer spreekt van vermaatschappelijking, het doorzichtig worden van het onderwijs, politise-
ring in de zin van publiekelilk geformuleerde belangentegenstellingen en de strild om geld, kwaliteit
en invloed, en professionalisering van het best:uur en het management van het onderwijs. (Bezemer,
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1991: 172 e.v.) Wil duiden deze ontwikkelingen binnen ons theoretisch kader als de tendens tot ver-

maatschappeliiking, ofwel een accentverlegging van substantiele rationaliteit naar functionele ratio-
naliteit, en daarmee de tendens tot het dominant worden van de Maatschappeliike Factor binnen de
onderwijswerkelijkheid.

Ook de innovatiedruk vanuit de Technologische Factor zet de werktuigbouwkundige onderwijsprak-
tilk onder spanning. Vanuit de technologie wordt het werktuigbouwkundig onderwijs in iaren tach-
tig en begin jaren negentig geconfronteerd met een veelheid aan nieuwe technologieen en instru-
mentaties, stimuli en ideeen, voorstellen tot bijstellingen en fundamentele wilzigingen in de kwalifi-
caties van de werktuigbouwkundig ingenieur. Deze veranderingen overstijgen de grenzen van de tra-
ditionele werktuigbouwkundige opleiding, ze zijn te vinden over de gehele technologische voort-
brengingsketen, de functioneel geintegreerde technologische kringloop van de product(levens)cyclus.
Deze cyclus is een meer omvattend, gecompliceerder en functioneel meer geintegreerd model dan de
ontwerpcyclus of het enketvoudige transformatieproces. (Zie ook: GHUHET, 1988; AGM, 1991; GUHET,
1992) Informatisering en tendensen tot radicalisering van deze technologische kringloop, of afgeleide
varianten als conceptueel technisch kader voor onderwijsontwikkelingen, betekenen enerzilds een ra-
dicale herorientatie op de technische en de organisatorische/economische inhoud van het werktuig-
bouwkundig curriculum, een fundamentele herijking van de werktuigbouwkundige kennis en vakken,
de afschotting tussen technische vakken en technische vakken en niet-technische vakken, en het ver-
laten van de traditionele werktuigbouwkundige onderwijstrits construeren-materialen-bewerken.
Deze tendensen raken de kern van de werktuigbouwkundige vakkennis en het vak van de werktuig-
bouwkundige docent. Anderzilds betekenen ze een vermaatschappelijking van de werktuigbouwkun-
dige technologie en het verlaten van het gedachtengoed van de romantische school, met de ingenieur
als individueel maker en vernuftig uitvinder.
Opvattingen over en voorstellen tot modemisering van het werktuigbouwkundig onderwijs bij werk-
tuigbouwkundige leerplanmakers, zoals wij in hoofdstuk 4 al hebben gezien, vertonen een dominan-
te technocratische optiek. Het denken vertrekt vanuit het technische proces of systeem, de mens als
ingenieur of student bijvoorbeeld is daaraan ondergeschikt. De organisatie blijft nagenoeg impliciet
en wordt als facilitair beschouwd. (Zie verder: hoofdstuk 4.6) Ideaal-typisch kunnen we dit duiden als
een technische rationaliteit en de accentuering van de Technologische Factor.

Onderwilscritici confronteren het werktuigbouwkundig onderwijs met onderwijskundig-didactische
en pedagogische condities, met stimuli tot een paradigmatische verschuiving in de benadering van het
onderwijsproces en met oproepen tot een pedagogische herorientatie. Het consequent doorvoeren
van studentgericht onderwijs in plaats van docentgericht onderwijs heeft diep ingrilpende gevolgen
voor de habitus van de werktuigbouwkundige docent en student. Het wijzigt ook fundamenteel de rol-
len, posities, condities en functies van de docent, de onderwijsleerprogramma's, de didactische werk-
vormen, de aard van kennis en vaardigheden en de verhouding tussen docent en student. Hierbil doe-
len wil niet alleen op het organiseren van studeerbare programma's e.d. en de onderwijskundig-di-
dactische instrumentaties, die in functioneel-rationele zin bildragen aan een efficientere onderwijs-
uitvoering alsmede de techniek van het effectief onderwilzen en trainen, de didactiek van het leren le-
ren, de inzet van onderwilscomputers of het verrijken van het curriculum met niet-technische vakken.
Een pedagogische herorientatie is verstrekkender en omvattender. Studentgericht onderwijs als peda-
gogische orientatie plaatst de individuele student als een zich ontwikkelend en ontplooiend persoon
in het centrum van het werktuigbouwkundig onderwijs, in plaats van de marktwensen of het gedo-
ceerde vak. De student leert niet voor de school, niet voor de markt, maar in de woorden van Wijnen,
'voor het leven'. Het is het vormen van jonge mensen tot zelfstandig denkende individuen in een
voortdurende confrontatie van cognitieve kennis met ervaringskennis. 'Onderwijs behoort in de eer-
ste plaats vorming te zijn', merkt Fontuyn normatief op. 'Vorming die een leven lang meegaat, zo leert
de ervaring (...) Die vorming vindt plaats in de intermenselijke relatie. De belangrijkste is zonder twij-
fel die tussen leermeester en leerling (...) Kennisoverdracht is de weg waarlangs in het onderwils die
vorming wordt genoten'. (Fortuyn, 1995: 135 e.v.)
Zo'n pedagogische optiek betekent een fundamentele pedagogische herorientatie ten opzichte van het
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vakgerichte onderwils. In deze optiek bekommert de leermeester zich naast het cognitief-technisch in-
houdelijke ook om het waardevolle, het betekenisvolle en het legitieme; om patronen van denken,
voelen en doen. 'Echte vorming', zegt Fortuyn, 'wordt gegeven door gebruikmaking van het hart en
van de ziel door de leermeester. Hij moet de leerling Aanspreken'. Echte vorming is gericht op een
waarachtige en op betekenis gerichte verhouding tussen docent en student. In het kort: wij duiden dat
ideaal-typisch als accentuering van de substantiele rationaliteit en van de Culturele Factor, (Zie ook:
hoofdstuk 3.6)
Zoals we zagen, worden de stimuli tot onderwijskundige herorientatie gedomineerd door functioneel-
rationele instrumentaties en het kwaliteitsdenken binnen de organisatorische handelingspraktilk. Pe-
dagogische heroriantaties tenderen eerder naar vermaatschappelijking, dat wil zeggen het trainen en
opleiden voor specifieke functies, dan naar de vorming van ingenieurs. Pedagogisering is dan op te vat-
ten als modernisering van het onderwijs in de betekenis van de accentverlegging van substantiele ra-
tionaliteit naar de functionele rationaliteit. (Zijderveld, 1988: 76,118) De verhouding docent-student
wordt dan instrumenteel en gericht op kennisverwerving. Deze instrumentele verhouding is vooral
specialistisch, gericht op specialistische kennis en daarmee fragmentarisch. Zilderveld wilst enerzilds
op het verband tussen het proces van modernisering, het specialiseren en specialistische kennis en
know-how, en het ontwikkelen van een gespecialiseerde en dus gefragmenteerde persoonlijkheid en
identiteit van de specialist. Anderzilds wijst hij op het verband tussen legitimiteitscrisis (bijvoorbeeld:
crisis in de geldigheid van de meester-leerling verhouding) en identiteitscrisis die beide onverbrekelijk
met elkaar verbonden in het proces van modernisering verankerd liggen. (lbid: 79,83) Wij duiden bo-
venstaande ontwikkelingen als de tendens tot overvleugeling van de Culturele Factor van de werk-
tuigbouwkundige onderwijswerkelilkheid door de Maatschappelijke en Technologische Factor.

6  Synopsis en besluit

Met deze verkenning van de Maatschappelijke Factor besluiten wii de verkenningen van de Culture-
le, Technologische en Maatschappelijke Factor van de werktuigbouwkundige onderwilspraktilk. In
ideaal-typische zin kunnen wij nu het navolgende synoptische schema construeren met daarin ver-
schillende zingevingspatronen of optieken op de werktuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid in de
gedaante van drie fundamenteel verschillende hierarchieen van waardencomplexen, waarin de domi-
nantie van de Factoren wisselen. (Zie: figuur 5.1) Te weten: een technocratische of op techniek gerichte
optiek, waarin de Technologische Factor de Maatschappelilke en Culturele Factor domineert, een bu-
reaucratische of organisatiegerichte optiek waarin de Maatschappelijke Factor de Technologische en
Culturele Factor domineert en een pedacratische of mensgerichte optiek waarin de Culturele Factor de

Technologische en Maatschappelijke Factor domineert. Zii vertegenwoordigen verschillende ideaal-
typische preferenties ten aanzien van de werktuigbouwkundige opleiding en vorming.
De bureaucratische optiek duidt op de heerschappij van de bureaucraten, een heerschappil geken-
merkt door formele voorschriften, rationele deskundigheid en een hierarchische gezagsstructuur die
bureaucratie wordt genoemd (Weber). Bestuur dat gekenmerkt wordt door overheersing van tech-
nisch-rationele beheersingskennis, dat zich laat leiden door zakelijke en niet door sociale motieven,
heet een technocratie. Wijnen suggereert, in analogie met de heerschappij van de technocraten, voor
de heerschappij van de 'pedacraten', de leermeesters, de naam 'pedacratie'. Ideaal-typisch spreken wij
dan van een pedacratische optiek. In deze optiek is als het ware het teren en vormen van de leerling

ondergeschikt aan de organisatie rondom de leermeester als guru.

Elke optiek heeft een variant. (Men kan deze varianten in figuur 5.1 aflezen door de figuur een kwart-
slag te draaien.) De pedacratische of mensgerichte optiek (zie ook: hoofdstuk 3.7) heeft variant 1: mens
- onderwijsproces/systeem - onderwijsorganisatie, waarin de onderwijsorganisatie facilitair is voor het
onderwijsproces/systeem en het onderwijsproces\systeem gericht is op vorming via de weg van ken-
nisoverdracht. De bureaucratische optiek heeft variant 2: onderwijsorganisatie - mens - onderwijs-
proces/systeem. De technocratische optiek (zie ook: hoofdstuk 4.7) heeft variant 3: technisch pro-
ces/systeem - onderwijsorganisatie - mens. Deze variant ligt dichter bil de bureaucratische optiek. Ver-
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wisselingen binnen een optiek zijn, zoals gezegd, te interpreteren als verschuivingen van dominanties,
dat wil zeggen als «goalshifts» en betekenen verschuivingen in de rollen, posities en condities van on-

PEDACRATISCHE OPTIEK TECHNOCRATISCHE OPTIEK BUREAUCRATISCHEOPTIEK

variant l MENS TECHNISCH PROCES/SYSTEEM ONDERWIJSORGANISATIE

ttt
variant 2 onderwijsorganisatie mens onderwijsproces/systeem

l i t
variant 3 onderwijsproces/systeem onderwijsorganisatie mens

Culturele Factor Technologische Factor Maatschappelijke Factor

derwijsbestuurders, onderwijsgevenden en studerenden.
Figuur 5.1 Optieken op de onderwijswerkelijkheid en waardenhierarchieen

Figuur 5.1 laat zich als volgt lezen. Van boven naar beneden staat per optiek de rangorde in geldigheid
van de betreffende waardencomplexen. Van beneden naar boven zijn ze te lezen als 'is er ten behoeve
van'. De stimuli bijvoorbeeld, vanuit de maatschappelijke actoren dragen technologische (proces/sys-
teem), maatschappelijke (organisatie) en culturele (mens) facetten, doch de ontvankelijkheid voor deze
stimuli is per optiek verschillend. Zij worden als het ware gefilterd in het bovenste filter.

Voor signalen en stimuli tot accentueringen van de Culturele Factor en de ontvankelijkheid voor een
pedagogisch «Bildungsideal» lijkt de werktuigbouwkundige onderwijscultuur het minst gevoelig; zij
lijken weinig geldigheid te bezitten. Daarnaast lijken deze stimuli overstemd te worden door accentu-
eringen van de techniekgerichte en organisatiegerichte benaderingen. Docerende ingenieurs lijken
een technocratische of techniekgerichte optiek te prefereren, de bestuurders een bureaucratische of or-
ganisatiegerichte optiek en de studenten een pedacratische of mensgerichte optiek. De reacties binnen
de werktuigbouwkundige onderwijscultuur op al deze maatschappelijke signalen, stimuli en tenden-
sen en de percepties van de studenten, de docenten en de bestuurders zijn object van het empirisch
onderzoek. In het licht van deze tendensen en verschillen in zingevingspatronen zijn interne span-
ningen, weerstand en strijd te duiden en in Weberiaanse zin te «Verstehen».

Hiermee besluiten wil de theoretische introductie op het object van onderzoek: werktuigbouwkundi-
ge onderwijscultuur en scholing van ingenieurs in relatie tot percepties van kwaliteit. Wil besluiten
onze theoretische plaatsbepaling en benadrukken onze indifferentie ten aanzien van de effecten van
signalen, stimuli en tendensen omdat analyse en interpretatie van culturele effecten waarderingsvrij-
heid veronderstellen. (Frissen, 1989: 109) Hiermee hebben wij ook de basis en de referentie voor het
empirisch onderzoek gelegd. In het volgende hoofdstuk beschrijven wij in globale zin onze methodo-
logie en onderzoeksaanpak en verfijnen wij het conceptuele kader; daarna vervolgen wij met de em-
pirische delen Instituutpercepties, Studentpercepties en Docentpercepties waarin wij de onderzoeks-
resultaten naar voren brengen. Elk hoofdstuk wordt daarbij voorafgegaan door een precieze beschrij-
ving van de methodologie, omdat de aard en de aanpak per onderzoek verschillen. Bil de Slotbe-
schouwing en de integrale interpretatie van de onderzoeksresultaten keren wij naar deze en de voor-
afgaande hoofdstukken terug.
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Hoofdstuk 6

Werktuigbouwkundige onderwijscultuur
onderzoeksplan en uitvoering

In deel 1, Theoretische verkenningen, is de sociale onderwijswerkelijkheid vanuit een drievoudige op-
tiek beschreven. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van deze theorie vertaald naar een con-
ceptueel onderzoeksmodel, een onderzoeksstrategie en een onderzoeksplan ten behoeve van de em-
pirische onderzoekingen. Tezamen vormen zij het referentie- en analysekader voor de empirische on-
derzoekingen. Onze benadering van de werktuigbouwkundige handelingspraktijk is cultuursociolo-
gisch en wordt ondersteund met organisatiesociologische onderzoekingen. Centraal staat het onder-
zoeken van rationaliseringsprocessen, waarmee inzichten kunnen worden verkregen in de wijze waar-
op organiseren, institutionaliseren en technisch handelen vorm en betekenis krijgen in de werktuig-
bouwkundige onderwijswerkelijkheid, met andere woorden in de werktuigbouwkundige onderwijs-
cultuur.
Onze benaderingen zijn uitgewerkt in een stappenplan met een viertal onderzoeksfasen en de daarbij
behorende onderzoeksmethoden en onderzoeksinstrumenten. Het conceptuele onderzoeksmodel be-
schrijven wij aan de hand van een actoren- of krachtenveldmodel. Het actorenmodel bestaat uit zo-
genaamde interne en externe culturele actoren. De sociaal-culturele werkelilkheid van studierichtin-
gen werktuigbouwkunde wordt hierbil voorgesteld als een werkelijkheid waarbinnen permanente in-
teracties plaatsvinden tussen de verschillende actoren en binnen de actoren zelf.
Om de werktuigbouwkundige onderwijscultuur perspectivistisch te kunnen beschouwen hebben wij
naast onderzoek naar Docentenpercepties ook onderzoek gedaan naar Instituutpercepties en Student-
percepties. De aanvullende en triangulerende empirische onderzoekingen zijn gebaseerd op hetzelfde
actorenmodel, maar wel aangepast aan het betreffende onderzoeksveld. De motivering voor deze aan-
passingen met de gevolgde methoden van onderzoek zijn opgenomen in de methodische beschrij-
vingen van de respectievelijke empirische onderzoekingen. Wij besluiten dit hoofdstuk met een over-
zicht van alle door ons uitgevoerde onderzoekingen gedurende het gehele onderzoektraject.

1 Cultuursociologische onderzoeksbenadering

De methodologie van cultuursociologisch onderzoek is voornamelijk van antropologische en etno-
grafische aard en is gebaseerd op de methodologie van de 'grounded theory'. (Werner & Schoepfle,
1987) Bij veldonderzoek, ook wel kwalitatief onderzoek of participerende observatie genoemd, nemen
onderzoekers voor kortere of langere tild deel aan het dagelijks leven van het sociale systeem dat zij
willen bestuderen. Hierbij worden observaties gedaan van verbaal en nonverbaal gedrag, en van vor-
men van zogenaamd «neergeslagen gedrag». (Swanborn, 1984: 275) Het empirisch onderzoek onder-
zoek met een globale vraagstelling in de vorm van «hoe zit het culturele systeem in elkaar» is hiervoor
uitermate geschikt. (Maso, 1989: 78) stelt voor het uitvoeren van kwalitatief onderzoek een procedu-
re voor die bestaat uit twee fasen die hij analyse-in-eerste-instantie en analyse-in-tweede-instantie
noemt. Binnen deze onderzoeksprocedure van tien stappen wisselen dataverzamelingsacties en ana-
lysemomenten elkaar af. In de eerste fase vindt «open» onderzoek plaats waarbij de voorkennis van de
onderzoekers tussen haken wordt gezet. In de tweede fase wordt gebruik gemaakt van de kennis uit de
eerste analysefase. Wester (1987) onderkent in kwalitatief onderzoek vier methodische uitgangspun-
ten, die wij in combinatie met de uitgangspunten van Maso voor ons cultuursociologisch onderzoek
gebruiken. Deze uitgangspunten ziin:

1  Het «Verstehen», de fenomenologie en het symbolisch interactionisme en de betekenis die mensen
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in het dagelilkse leven aan hun omgeving toekennen. Mensen vertonen gedrag op grond van de be-
tekenissen van objecten die tezamen hun wereld vormen.
2 Om gedrag van mensen als zinvol gedrag te kunnen bestuderen moet de onderzoeker de objecten
zien zoals de actoren deze zien. De onderzoeker heeft tot taak deze werkelijkheid te reconstrueren.
Voor de onderzoeker betekent dit dat men zich die eigen maakt om de gedragssituatie te definieren
volgens de betekenissen die de actoren zelf aan die situatie toeschrijven, de zogenaamde 'role taking'
(Mead, in I.emaire 1976).
3  Hieruit zijn twee methodische conclusies te trekken:
a 'Direct examination of the empirical world'. Dit is de leefwereld van de betrokkenen. Niet eerst be-
gri jpen, construeren, operationaliseren en vervolgens meten, maar zoveel mogelijk direct contact zoe-
ken met de werkelijkheid. Theorieen en begrippen moeten via onderzoek van de werkelijkheid ont-
wikkeld worden.
b  De onderzoeksprocedure moet zo «open» mogelilk ziin, moet gericht ziIn op direct contact met de
werkelijkheid. Vandaar de voorkeur voor participerende observatie en casestudy. Fillstead (in: Wester
1987) noemt de kwalitatieve methodologie dan ook 'first hand involvement with the social world':
participatie is niet alleen deelnemen, maar ook meebeleven. Er wordt gebruik gemaakt van zoveel mo-
gelilk verschillende dataverzamelingstechnieken.
4  De socioloog kan zich niet tot dit 'inner perspective' op de sociale werkelijkheid beperken; de bete-
kenisvolle werkelijkheid moet in begrippen worden geobjectiveerd. Hierin ligt de kern van de kwali-
tatieve analyse. Schutz (1962) en Bruyn (1966) spreken hier over het ideaaltype als hulpmiddel; Blu-
mer (in: Wester 1987) over 'sensitizing concepts'. De richtinggevende vragen achter de actoren bin-
nen ons conceptuele model vervullen de functie van sensitizing concepts. In het onderzoeksontwerp
wordt de objectivering mogelijk gemaakt door vele malen de cyclus van verzameling, analyse, reflec-
tie en toetsing te doorlopen (Glaser & Strauss in Wester, 1987), waarbij gebruik gemaakt wordt van
triangulatie. (Webb, 1966; Denzin, 1978) Verschillende methoden worden strategisch gecombineerd
om meer facetten van de werkelijkheid tegeli ikertijd te belichten en op elkaar te betrekken.

Wil hebben de suggestie van Wester (1987) overgenomen om voorafgaande aan het werkelilke onder-
zoek een gevalstudie of pilot-onderzoek te doen waarmee de cyclus van het empirisch onderzoek een-
maal kan worden doorlopen. Na evaluatie en analyse hebben wij een definitief plan van aanpak op-
gesteld. Het uiteindelijke onderzoeksplan voor de cultuursociologische onderzoeksbenadering van
onze empirische onderzoekingen is gebaseerd op het vier-fasen-model van Wester (1987: 53). De on-
derzoeksfasen zijn:

1  Exploratiefase. Exploratie wordt hier opgevat als onderzoeken in de zin van verkennen. De onder-
zoekers ziln nieuwsgierig naar en geinteresseerd in alles wat met het onderwerp van onderzoek te ma-
ken heeft. Deze fase is hoofdzakelilk gewijd aan het verzamelen van gegevens en gegevensopslag. Elk
stukle materiaal kati aanleiding zijn tot het formuleren van begin-begrippen. De exploratiefase is voor-
bil wanneer herhaalde verzameling van gegevens geen aanleiding meer geeft om nieuwe begrippen te
formuleren.

2 Specificatiefase. Deze is gericht op het zo nauwkeurig mogelijk uitwerken van veldbetrokken be-
grippen. Daartoe wordt voor elk van de begrippen de cyclus van: gegevens verzamelen en het gege-
vensbestand doorzoeken, analyseren en daarop reflecteren net zo lang doorlopen tot de begrippen
„vol» ziln en er geen nieuwe informatie over de inhoud van een begrip gevonden wordt. De opgestel-
de memo's geven richting aan het ontwikkelingsproces van de begrippenvorming. Het participerende
onderzoek in deze fase is gericht op het overzicht van de activiteiten en handelingen die plaatsvinden
en van de gehanteerde opvattingen en wereldbeelden. Het effect hiervan is dat de relevantie van de
begrippen wordt gecontroleerd op de mate waarin zij een bijdrage leveren aan de onderzochte situatie.
Hier speelt dus al het zoeken naar centrale begrippen om later een kernbegrip te formuleren. In de spe-
cificatiefase worden de gegevens dus gericht verwerkt naar de te ontwikkelen begrippen toe. Omdat de
begrippen inhoudelijk op het veld van onderzoek zijn betrokken, spreken wij van «substantieve» be-
grippen, ter onderscheiding van .theoretische» begrippen die de samenhang tussen de substantieve
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begrippen thematiseren. Glaser spreekt van families van theoretische relatie-termen of verwantschap-
pen. In de specificatiefase is de aandacht al meer gericht op de analyse van het materiaal dan in de ex-
ploratiefase. in de volgende fase zal de aandacht hoofdzakelijk zijn gericht op de analyse om daarmee
de theoretische begrippen rond een kernbegrip verder uit te werken.

3  Reductiefase. In de reductiefase worden met behulp van kernbegrippen gegevens geordend om het
beeld van het veld van onderzoek te nuanceren. Kernbegrippen reduceren het complexe beeld van het
onderzoeksveld tot een bepaald thema of proces dat centraal moet staan in de te onderzoeken situ-
aties. Kernbegrippen leveren gezichtspunten op vanwaaruit structuur kan worden aangebracht in de
te ontwikkelen begrippen. Voor het bepalen van kernbegrippen moeten de ontwikkelde begrippen
worden onderzocht op onderlinge relaties. Uit de begrippen die met veel andere begrippen samen-

hangen kan men het kernbegrip bepalen door te letten op relevantie en verzadiging. Het kernbegrip
moet de structuur van de relaties (taxonomieen) en dus van het betreffende fragment kunnen weer-
geven; daarmee zijn dit soort 'sc*nes' uit het databestand van strategische betekenis. Memo's sturen

het proces van het zoeken naar kernbegrippen.

4  Integratiefase. Na vaststelling van de kernbegrippen gaan wij over tot het uitwerken van de theorie.
De relaties tussen de inhoudelijke begrippen worden nu op theoretisch niveau geformuleerd en de

juistheid daarvan wordt stelselmatig gecontroleerd. De memo's zijn in deze fase van belang omdat zij
dit formuleringsproces sturen. Het uiteindelijke doel van de analyse in fase vier is de integratie van
kernbegrippen en van ideeen met betrekking tot de gegevens, de zogenaamde 'integrative fit'. (Glaser)
In de Gefundeerde Theoriebenadering gaat men ervan uit dat van elke groep, organisatie, institutie of
interactiesituatie de sociaal-culturele werkelijkheid gereconstrueerd kan worden in een gefundeerde
theorie. Vooral wanneer een bepaalde groep of instelling is onderzocht zal de onderzoeker er behoef-
te aan hebben om de geformuleerde theorie in meer gevarieerde situaties te controleren om na te gaan
wat de relevantie ervan is. Juist om deze reden hebben wij triangulerend en perspectivistisch onder-
zoek verricht naar de werktuigbouwkundige onderwijscultuur met empirisch onderzoek naar Insti-
tuut- en Studentpercepties. De laatste stap in de integratiefase bestaat uit het uitschrijven van de theo-
rie. De basis hiervoor kan gevonden worden in het sorteren van de memo's naar begrippen en ver-
bindingen daartussen, zodat een gerntegreerd theoretisch raamwerk wordt verkregen. Voor een vert-
aling van de onderzoeksfasen naar onderzoeksaanpak volgt nu de introductie van de gehanteerde me-
thoden van onderzoek.

2 Methoden van onderzoek

Concreet onderscheiden wij in het cultuursociologische onderzoek drie cyclische onderzoekshande-

lingen:

1    Het verzamelen van gegevens op basis van onderzoeksvragen met betrekking tot het onderzoeks-

object;
2     het analyseren door middel van begrippen die in het onderzoek ontwikkeld of uitgewerkt worden;
3    het reflecteren op onderzoeksvragen en analyseresultaten.

Belangrijk bij het verzamelen van data is het kunnen verantwoorden van de gegevens waarop analy-
se en interpretaties gebaseerd ziIn. Bil het verzamelen van gegevens moet door middel van registratie
en codering elke gebeurtenis zijn terug te vinden zodat per eenheid aantekeningen kunnen worden

gemaakt en verwilzingen naar begrippen of memo's op grond van deze gebeurtenis kunnen warden

gemaakt. Het gegevensbestand wordt in de loop van het onderzoek steeds meer geordend aan de hand
van de analyseresultaten. In de vergelijkende analyse worden de begrippen in ontwikkeling gebruikt
om gegevens op zoveel mogelijk manieren onder te brengen. Glaser en Strauss spreken in de latere fa-
sen van dit analyseproces daarom ook wel van codes (als het erom gaat om gegevens in een categorie
te plaatsen) en variabelen (als het er meer om gaat de gegevens binnen een categorie te analyseren en
om relaties tussen categorieen te leggen).
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Naast theorie-memo's zijn er aantekeningen in onderzoekslogboeken die verwijzen naar methodische
beslissingen in het onderzoek. Deze methodische memo's geven dus richting aan de ontwikkeling van
de vraagstelling binnen het onderzoek.De algemene richtlijn is de ontwikkeling van een gefundeerde
theorie. Gefundeerd moet worden opgevat als het zoeken naar analytische dekking van het ver-
schijnsel door inhoudelilke veldbetrokken begrippen te ontwikkelen, daarvan het kernbegrip te bepa-
len en de begrippen daaromheen in een theorie te integreren. (Wester, 1987: 53)
Deze methodische werkwijze levert daarmee impliciet de plaats van de literatuurstudie in het onder-
zoekstraject. Wij hebben in navolging van Wester gekozen voor een eerste verkennende Iiteratuurstu-
die in het begin van het onderzoekstraject en een gedegen literatuurstudie na de empirische onder-
zoekingen.

Etnografische onderzoekmethoden en dito wijzen van verzamelen van gegevens zijn bij empirisch cul-
tuursociologisch onderzoek bij uitstek geschikt. Etnografisch onderzoek stelt zich de beschrilving van
een cultuur ten doel vanuit de percepties van de leden van die cultuur. De methodologie van de et-
nografie is gebaseerd op een doorlopende schaal die loopt van micro-etnografie, van bijvoorbeeld 66n
sociale situatie, tot macro-etnografte (zie: Spradley, 1980), die een gehele gemeenschap of samenleving
beschrijft. De werkwijzen zijn echter arbeidsintensief en de hoeveelheid verzamelde gegevens bijzon-
der omvangrijk. Ons cultuursociologisch onderzoek bestaat uit een aangepaste vorm van etnografisch
onderzoek. Percepties van kwaliteit van onderwijs zijn voor ons het voertuig waarmee en vanwaaruit
wij de onderwijscultuur exploreren en in kaart brengen. Hierbij zijn niet precies gedefinieerde begrip-
pen, maar richtinggevende begrippen zoals «kwaliteit» en «kwaliteitszorg» de eerste begrippen waar-
mee het veld van onderzoek wordt benaderd. Het etnografisch onderzoek richt zich op de percepties
van de leden en niet op het feit of de kwaliteitspercepties al dan niet overeenstemmen met de percep-
ties van de onderzoeker. De onderzoeksmethoden die wij naast de uitgebreide documentanalyses ge-
bruiken, zijn het diepte-interview, participerende observatie, en debriefing die wij hierna nader toe-
lichten. Voor het verzamelen van Studentpercepties hebben wij een specifieke methode ontwikkeld,
die wij in hoofdstuk 8 in detail beschrijven.

diepte-interview
Een van de methoden in het etnografisch onderzoek is het afnemen van diepte-interviews met als het
doel via interviewanalyses algemene tendensen aan het materiaal te onttrekken. Binnen deze werk-
wijze staat centraal dat de onderzoeker zoveel mogelilk recht doet aan het onderzochte verschijnsel.
Omdat wij ons in eerste instantie richten op de actor «Docent» betekent dit dat er een groot aantal do-
centen is ondervraagd. Ook het interviewen van vertegenwoordigers in de sociale werkelijkheid zoals
studenten en onderwijsmanagers maken deel uit van het veldonderzoek. Hycner (zie: Wester, 1987)
heeft een onderzoeksprocedure opgesteld die uit vijftien stappen bestaat en die als richtsnoer kan die-
nen voor een fenomenologische analyse van het interviewmateriaal.

observaties van sociale situaties
Een andere methode in het veldonderzoek is de etnografie vanuit de sociale situatie. Met sociale situ-
atie wordt dan een v661 voorkomende terugkerende activiteit bedoeld. Aan deze sociale situaties wor-
den etnografische vragen gesteld. Het gaat hierbij om vragen die relaties blootleggen tussen die on-
derdelen die vanuit het conceptuele onderzoeksmodel betekenis hebben voor de docenten binnen de
studierichtingen werktuigbouwkunde. Hierbij gaan wij ervan uit dat beweringen van welke aard dan
ook vragen impliceren, zelfs als de vragen niet worden gesteld. In de etnografie gaat het erom de vraag
6n het antwoord te ontdekken in de bestudeerde sociale situatie. Van groot belang in deze is de van-
zelfsprekende kennis van en de ongeschreven regels voor gedrag, 'the silent language' (Hall, 1980), die
mensen in een cultuur gebruiken om hun leven (binnen de organisatie) te ordenen. De onderzoeker
verricht participerende observatie volgens een twaalf-stappenplan, 'the developmental research se-
quence'. (Spradley, 1980) Via deze etnografische analyse wordt een cultuur in kaart gebracht, terwijl
bovendien de vaak verborgen integrerende principes ervan kunnen worden blootgelegd.
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Etnografisch onderzoek richt zich dus op observatie van gedrag in sociale situaties. Een sociale situatie
wordt gekenmerkt door:
• actoren -1    wie ontmoet wie in welke sociale of organisatorische context;
•

plaats -+   waar is de sociale situatie gesitueerd;
• activiteiten -*   wat is de kernactiviteit van de sociale situatie.

Wat voor soort actoren de mensen worden, wordt bepaald door de situatie en de activiteit. Bij plaats
behoeft men niet speciaal aan een bepaalde plek te denken, maar het kan bijvoorbeeld ook «klaslo-

kaal» zijn. Bij activiteiten is het verschil tussen activiteit en gebeurtenis van belang. Een gebeurtenis is
een geheel van activiteiten. Bij het begin van de etnografie zullen eerst activiteiten worden geobser-
veerd, later gebeurtenissen. Meer complexe sociale situaties kunnen vanuit de componenten worden
onderkend. Een cluster van sociale situaties kan geobserveerd worden vanuit een plaats, biivoorbeeld
een practicum met verschillende werkende groepjes. E6n actor kan deel uitmaken van meerdere so-
ciale situaties. Men spreekt dan van netwerken van sociale situaties, bijvoorbeeld een docent in ver-
schillende functies. Daarnaast zijn er activiteiten die op verschillende plaatsen en door verschillende
actoren worden verricht, bijvoorbeeld lesgeven als activiteit. Men spreekt dan van sociale situaties met
dezelfde activiteit.

Om culturele gedragsregels te ontdekken dient men een grote hoeveelheid van ongeveer gelijke situ-
aties telkens weer te observeren. Een ingenieursschool zoals een studierichting Werktuigbouwkunde
kent zeer vele sociale situaties welke voldoen aan de volgende beschrilving: veel voorkomende en te-
rugkerende activiteiten, waarbij de participant/observant zich op een bepaalde plaats kan ophouden
en in activiteiten kan worden betrokken zonder dat hil al te opvallend aanwezig is en de gebeurtenis-
sen al te veel be'invioedt.
Gedrag vindt plaats binnen een sociale context en machtsverhoudingen. Observatie binnen een type
sociale situatie geeft aanleiding tot vertekening. Daarom onderscheiden wij de sociale situaties in for-
mele en informele, en individuele en collectieve situaties binnen een communicatieve context. In ons
model zijn dit de actoren: Bestuurder, Docent, Student, Werkgever en Onderzoeker. Zo krijgen wij vier
klassen van sociale situaties: formeel individueel, formeel collectief, informeel individueel en infor-
meel collectief. Elke klasse kent op deze wijze 25 communicatieve contexten, die kunnen worden
weergegeven in een matrix.
Wij geven ter illustratie twee voorbeelden. De sociale situatie groepsinterview met bandrecorder is te
typeren als formeel collectief, waarbij docenten zich bevinden binnen een communicatieve context
die door de onderzoekers wordt bepaald. Een voortgangbespreking van een afstudeerproject binnen
een bedrijf met een afstudeerder, afstudeermentor en bedrijfsbegeleider is te typeren als formeel indi-
vidueel binnen de communicatieve context van de werkgever. Het aantal sociale en wellicht relevan-
te sociale situaties is zo groot, dat wij selecties hebben gemaakt. In hoofdstuk 8 en 9, bij onze verant-
woording van de gevolgde werkwijze bij het empirisch onderzoek naar Student- en Docentpercepties,
gaan wil hier meer in detail op in. Voor bronnen van observator-bias verwijzen wil naar Van de San-
de (1986: 49 e.v.)

debriefing
De onderzoeker dient bil kwalitatief onderzoek rekening te houden met invloeden die door hem zelf
als onderzoeker op de resultaten worden uitgeoefend. In dit opzicht zijn in een kwalitatief onderzoek

twee processen van belang die de onderzoeker kunnen beinvloeden, namelijk
• het «control effect», de mogelijkheid dat de onderzoeker door zijn aanwezigheid in het veld be-

paalde verschijnselen veroorzaakt of wijzigt;
•  het «biased viewpoint» effect waarbij van de kant van de onderzoeker sprake is van selectieve per-

ceptie of interpretatie als gevolg van bijvoorbeeld beperkte waarnemingsmogelijkheden in het veld,
processen van «overidentificatie» en mogelilke vermoeidheid of verzadiging die de indrukken ver-
tekenen.

De onderzoeker zal in zijn interpretatie van de onderzochte situatie dit gegeven moeten incalculeren
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en daarnaar handelen. (Hutles & Van Buuren, 1992: 56) Om risico's te verkleinen bevelen zij een
voortdurende reflectie van de onderzoeker op zi jn resultaten aan, een «disciplined subjectivity» of een
continu proces van «self-monitoring». Als hulpmiddel om deze reflectie te stimuleren en te onder-
steunen kan gebruik warden gemaakt van collega-onderzoekers in de zogenaamde «peer debriefing».
(Guba & Lincoln, in: Hutjes & Van Buuren) In deze debriefing komen inhoudelijke, methodologische
en ethische kwesties aan de orde en worden ook emoties en gevoelens die een goed oordeel in de weg
staan besproken. Van belang is dat de geraadpleegde onderzoekers dicht bil het onderzoeksveld staan
om een reeel oordeel te kunnen geven. In ons geval is debriefing systematisch onderdeel geweest van
het gehele onderzoekstraject.

verslaglegging
Om de effectiviteit van debriefing te bevorderen hebben wij gebruik gemaakt van zogenaamde on-
derzoeksdocumenten. Deze onderzoeksdocumenten zijn systematische samenvattingen, gebaseerd op
materiaal van de onderzoekslogboeken en extracties van geordende data. De uit het veldwerk gepro-
duceerde onderzoeksdocumenten en het aanvullende commentaar zijn onderdeel van de uiteindelij-
ke analyse en reconstructie van de onderwijswerkelijkheid in dit boek.

Zoals eerder aangegeven wordt als onderdeel van het cultuursociologische onderzoek beperkt onder-
zoek gedaan naar het «organiseren» van de ingenieursscholen. Door middel van een organisatiesocio-
logische onderzoeksbenadering trachten wil inzicht te verkrijgen in de wijze waarop in de werktuig-
bouwkundige onderwilswerkelijkheid processen van organiseren verlopen.

3 Organisatiesociologische onderzoeksbenadering

In de organisatiesociologische onderzoeksbenadering richten wij ons, vanuit onze vraagstelling, op de
structuur van de organisatie, de gebruikelijke procedures, de wijze van samenwerken en dergelijke.
Ons orientatiepunt is een systematische en enigermate gedistantieerde analyse van de organisaties van
de ingenieurssscholen. Het belangrijkste aandachtspunt is de formele organisatie, het geheel van ex-
pliciete procedures om de activiteiten van een groepering, dat wil zeggen de onderwijsgevenden, te re-
guleren en te coordineren ter bereiking van haar specifieke (kwaliteits)doelen. Ons organisatiesocio-
logisch onderzoekstraject ziet er als volgt uit (zie ook: Swanborn, 1984: 273 e.v.):
1   Analyse van (ambtelijk) statistisch materiaal;
2   Literatuuronderzoek in valditeratuur;
3 Secundaire analyse op data van door anderen verricht onderzoek;
4   Inhoudsanalyse van documenten van de studierichtingen, inhoudsanalyse van persoonlijke do-

cumenten;
5 Systematische ondervragingen door middel van enquttes of interviews binnen de studierichtin-

gen.

Uitgaande van de systeemtheoretische optiek stellen wil ons nu een organisatie voor als een samen-
spel van entiteiten die met elkaar in betrekking staan. Lammers omschrilft organisaties als: samenle-
vingsverbanden met een min of meer hierarchisch karakter die functioneren op basis van een formeel-
rationeel ontwerp met betrekking tot functionalisatie-, coordinatie- en finalisatieprocessen. (1989: 29)
Wil spreken van een systeem, wanneer wij binnen de (onderwijs)organisatie een zodanige samenhang
kunnen aanbrengen of ontwaren dat dit deel als een samenhangend geheel van de rest van de onder-
wijsrealiteit kan worden onderscheiden.

Een modelmatige afbeelding van een organisatie heeft het karakter van een systeem wanneer er ten
minste een structurele, een /inctionele en een hierarchische ordening door wordt aangebracht (Glas &
Daalderop, 1990: 101), zoals in figuur 6.1 is weergegeven. Voorbeelden van een structurele ordening
zijn een geografische ordening van de lokaties en een ordening in werkverbanden of vakgroepen. De
docenten zijn functioneel te noemen in relatie tot studenten. Een hierarchische ordening vindt men
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terug in de ordening van docenten als cordinatoren, theoriedocenten, praktijkdocenten, werkmees-
ters enzovoort.
Het doen van waarnemingen noemen wij nu meten. Situaties worden geobserveerd, geYnventariseerd
en geregistreerd waarna analyse van deze gegevens plaatsvindt. Bil de structurele, functionele en hie-
rarchische ordening binnen een systeem kunnen volgens Van der Zwaan  (1990:  114) drie soorten ei-
genschappen of kenmerken worden gemeten:
• Globaal: een maat, zoals de normatieve rijksbijdrage voor de ingenieursschool, die niet uit de sa-

menstellende delen is af te leiden;
• Structureel: een maat die wordt gevormd op basis van gegevens omtrent de entiteiten, in het bij-

zonder van hun onderlinge relaties (structuur) zoals tussen vakgroepen bij de onderwilsuitvoering;
•  Analytisch: een maat die tot stand komt door een rekenkundige bewerking op een eigenschap van

losse entiteiten, zoals het gemiddeld aantal studenten per docent of het gemiddeld aantal contac-
turen per student.
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Figuur 6.1 De organisatie als systeem

Kijkt men naar de entiteiten van het systeem dan kan men op vergelijkbare wijzen de volgende vier
soorten eigenschappen meten:
•  Absoluut: een maat die betrekking heeft op de afzonderlijke entiteit, zoals een aantal werknemers

per vakgroep, de directe onderwijsuitvoeringskosten per student per studiepunt;
•  Comparatief: een maat waarin de entiteit vergeleken wordt met andere entiteiten, zoals de rangor-

de wat betreft een aantal taakuren of hoogte van budget tussen de verschillende vakgroepen of een
aantal lessen tegenover het aantal werkuren per docent;

• Relationeel: een maat die de relatie uitdrukt van een entiteit tot andere entiteiten, zoals bijvoor-
beeld de mate van integratie of samenwerking tussen de vakgroepen, bijvoorbeeld bij docenten die
vakken geven binnen andere vakgroepen enzovoort;

•  Contextueel: een maat voor een eigenschap van de entiteit, ontleend aan een eigenschap van het
systeem. Bi ivoorbeeld hoe een studierichtingsleiding werktuigbouwkunde kenmerken draagt van de
faculteitsleiding, dat wil zeggen kenmerken van een omvattend systeem.
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In deze kenmerken komen naast de wisselwerking op hetzelfde niveau (met name comparatief en re-
lationeel) ook de wisselwerking met het hogere niveau (contextueel) en het lagere niveau (analytisch
en structureel) tot uitdrukking. Daarnaast wordt het systeem aan zichzelf gerefereerd.

Bil het organisatiesociologische onderzoek brengen wij in het onderwijssysteem een hierarchische or-
dening aan die overeenkomt met verschillende analyseniveaus:
• Instituut;
• Studierichting;
• Docent;
• Student.
Vooral de interacties tussen de verschillende niveaus ziln hierbij van belang. Uitspraken ten aanzien
van het ene niveau zijn niet zonder meer van toepassing op een ander niveau. Vooral voor percepties
van kwaliteit van onderwiIs ziin de verticale invloeden en effecten relevant.
Wij beeindigen hiermee de benadering en methodologie van het cultuursociologische onderzoek en
gaan over tot het expliciteren van het achterliggende, conceptuele onderzoeksmodel.

4 Conceptuele onderzoeksmodel

De werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid beschouwen wij, zoals wij dat in hoofdstuk 2 uiteen
hebben gezet, als een sociaal-culturele en technologische handelingspraktilk. In de hoofdstukken Cul-
turele, Technologische en Maatschappelijke Factor hebben wij haar aspecten nader verkend. Wij in-
troduceerden daar de begrippen actor op micro-, meso- en macroniveau, en domein als een min of
meer afgebakend gebied waarbinnen de interacties veel intensiever ziln dan tussen de domeinen on-
derling. In de begripsvorming spraken wij van actoren uit het culturele, maatschappelijke en techno-
logische domein, die invloed uitoefenen op het werktuigbouwkundig onderwils. Zil conditioneren bij-
voorbeeld het handelen van de actor Docent binnen zijn domein of invloedssfeer en daarmee de werk-
tuigbouwkundige onderwijscultuur. Wij stellen ons dat voor als een «krachtenveld», waarbinnen het
handelen en gedrag worden banvloed door de wisselwerking van «krachten» vanuit de actoren uit de
verschillende domeinen.
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Wij beschouwen de instituten en studierichtingen, docenten en studenten als interne actoren van de
onderwilscultuur. De actor-metafoor, wil resumeren, houdt in dat het handelen van actoren intentio-
neel, zelfregulerend, zelf-referentieel en geconditioneerd is, maar niet gedetermineerd. Actoren han-
delen vanuit percepties, vanuit de wilzen waarop zij de werktuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid
interpreteren, construeren en reconstrueren. In hoofdstuk 5.1, Werktuigbouwkundige onderwijswer-
kelijkheid als maatschappij, bespraken wij aan de hand van de theorie van Burton R. Clark de drie ac-
toren binnen het onderwijssysteem, namelijk «Overheid», «Onderwijsprofessionals» en «Markt». In
hoofdstuk 4 hebben wij laten zien dat technologie een conditionerende factor is, die het handelen bin-
nen de ingenieursopleiding mede constitueert. Wij spreken in dit verband van de actor Techniek. Hier-
mee ziIn de actoren voor ons conceptueel model van het empirisch onderzoek in principe gegeven.
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Figuur 6.3 Conceptuele modellen voor het onderzoek naar Student-, Instituut- en Docentpercepties
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Figuur 6.2 geeft ons conceptuele model of actorenmodel voor de empirische onderzoekingen. Het ac-
torenmodel kent 7 actoren of domeinen, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in de externe ac-
toren: Overheid, Techniek, Maatschappil en Professional en de interne actoren Instituut, Docent en
Student. De conceptuele modellen voor de verschillende empirische onderzoekingen zijn hiervan af-
geleid. (Zie figuur 6.3) Deze actoren gebruiken wil als «sensitizing concepts» binnen het onderzoek.
Op twee plaatsen wilken wil af van de bovengenoemde actoren. In plaats van Markt gebruiken wij het
bredere begrip Maatschappil en verwijzen daarbil naar maatschappelijke ontwikkelingen die wil in
hoofdstuk 5 hebben bediscussieerd. (Onderwijs-)professional is synoniem voor Docent. Afhankelijk
van het onderzoek is het begrip Professional expliciet gereserveerd voor de eigen beroepsgroep, be-
roepsverenigingen en dergelijke, en wordt dan door ons opgevat als externe actor.

In de empirische onderzoekingen onderscheiden wij drie delen die corresponderen met de drie inter-
ne actoren. In ons hoofdonderzoek, het empirische deel 3, beschrijven wij percepties van kwaliteit van
onderwils vanuit het perspectief van de actor Docent. Gerelateerd aan de actoren hanteren wij 47 rich-
tinggevende vragen of onderzoeksthema's die in het specifieke methodische hoofdstuk voor het on-
derzoek naar Docentpercepties verder worden toegelicht. (Voor het overzicht zie: hoofdstuk 9.) In het
empirische deel 2 beschrilven wil percepties van kwaliteit van onderwijs vanuit het perspectief van de
actor Student en in deel 1 vanuit de actor Instituut. Figuur 6.3 laat de overeenkomst en verschillen in
conceptuele kaders zien. Wij volstaan hier met het tonen van deze conceptuele kaders.

Wil sluiten hiermee de methodologische explicitering af en verwilzen voor de concrete werkwijze van
de empirische onderzoekingen naar de inleidingen van de onderzoekingen in de respectievelijke
hoofdstukken. Voor de volledigheid geven wij een overzicht van onze onderzoeksactiviteiten.

5  Overzicht van onderzoeksactiviteiten

Verspreid over Nederland hebben vier aan hogescholen verbonden werktuigbouwkundige ingeni-
eursscholen gedurende enkele maanden aan ons onderzoek hun medewerking verleend en ons gele-
genheid gegeven nagenoeg alle docenten te interviewen en observaties te doen. Het betreft twee stu-
dierichtingen in grote steden en twee studierichtingen in kleine regionale steden. De eerste ingeni-
eursschool hebben wij gebruikt als pilot-instituut.
Voorafgaande aan het pilotonderzoek hebben wij een cultuursociologisch en organisatiesociologisch
draaiboek opgesteld. Na het pilot-onderzoek waarin we onze aanpak hebben beproefd, is de definitie
ve cultuursociologische en organisatiesociologische aanpak ontwikkeld. Zoals eerder aangegeven be-
vat het onderzoek naast een uitgebreid literatuuronderzoek twee empirische onderzoekstrajecten.

Het cultuursociologische onderzoekstralect

1   Diepte-interviews. In totaal ziln bil 115 medewerkers (docenten, stafmedewerkers, laboratoriumas-
sistenten, administratief personeel, concierges en leidinggevenden) op basis van vrijwilligheid diepte-
interviews afgenomen. Van alle interviews zijn verbatim verslagen gemaakt en ter beoordeling en be-
commentariering aan de betreffende personen toegestuurd. De interviewteksten zijn vervolgens aan
de hand van een coderingssysteem dat is afgeleid van het actorenmodel en de achterliggende onder-
zoeksvragen, met behulp van het computerprogramma KWALITAN (een speciaal voor kwalitatief on-
derzoek ontwikkeld computerprogramma) bewerkt en geschikt gemaakt voor kwalitatieve en kwanti-
tatieve analyses.

2  Groepsinterviews. In twee instituten hebben uitgebreide groepsinterviews plaatsgevonden waaraan
in totaal 50 medewerkers van deze studierichtingen hebben deelgenomen. De interviews ziln even-
eens verbatim uitgetikt en analoog aan bovenstaande werkwilze verwerkt.

3 Observaties van formele en informele situaties. We hebben diverse sociale situaties geobserveerd
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aan de hand van matrices van communicatieve contexten (zie bijlage 2, hoofdstuk 9). Waarnemingen
zijn uitvoerig in logboeken opgetekend en gernterpreteerd volgens hetzelfde actorenmodel. Het betrof
hier onder andere vergaderingen, afscheidsvieringen, open dagen, introductietoespraken, eindexa-
mens, koffiekamergesprekken en dergelijke. Ook hebben we observaties vastgelegd in foto's vanuit
overeenkomende perspectieven, bijvoorbeeld: de entrees van de instituten, de inrichting van de do-
centenkamers, de aankleding van het gebouw, de kantines, onderwijsruimtes, en inrichting daarvan
enzovoorts. Juist op dit punt wordt de werkelijkheid tastbaar in symboliek en vormgeving, en wordt
de relatie tussen cultuurkenmerken en structuurkenmerken aanschouwelijk. Een aantal  van  deze
foto's is opgenomen in dit proefschrift.

4  Studentenonderzoeken. In totaal ziIn meer dan 600 werktuigbouwkundige studenten betrokken ge-
weest bij het onderzoek naar Studentpercepties van kwaliteit van onderwijs. Wij hebben met circa 80
studente(n/s) groepsinterviews gehouden die in analogie met de docenteninterviews zijn verwerkt.
Daarnaast hebben wij observaties verricht tijdens lessen, practica, colleges, afstudeerbijeenkomsten en
in openbare ruimten. We hebben vele gesprekken met studenten gevoerd, waarvan sommige op ge-
luidsband zijn vastgelegd. Daarnaast hebben  wil onder circa 180 aspirant-ingenieurs  van  een  hoge-
school een kwalitatief onderzoek gedaan naar hun mening over de zin of onzin van niet-technische
vakken in het curriculum.

5. Instituutpercepties.  In dit onderzoek naar percepties van kwaliteit van onderwiIs ziIn 17 zelfevalu-
atierapporten van studierichtingen werktuigbouwkunde, die de hogeschoien hebben opgesteld voor
de Visitatie Werktuigbouwkunde, geanalyseerd aan de hand van het actorenmodel en de achterlig-
gende richtinggevende vragen.

6 Taalonderzoek. In dit taalonderzoek zijn werktuigbouwkundige eindexamens en tentamens vanaf
1915 tot 1994 onderzocht op aanspreekwijzen en frasen. Het onderzoek omvat in totaal 21 schoolja-
ren en 619 examens en tentamens.

Het organisatiesociologische onderzoekstraject

1 Onderzoek naar opleiding, leeftilden, geslacht en beroepssfeer ouders, jaren werkervaring binnen
en buiten het onderwijs, aard en omvang van de functie en verblij ftijd binnen de studierichting en het
instituut van alle betrokkenen in het docentenonderzoek.

2 Onderzoek naar eindexamens en tentamens binnen de onderzochte studierichtingen. Het onder-
zochte materiaal beslaat een periode van 80 jaar en loopt van 1915 tot 1994, ofwel circa 700 examens
en tentamens met ongeveer 3000 examenopgaven die tezamen uit ongeveer 7400 deelopdrachten be-
stonden. Voor de trendanalyses volstaan de analyses van 294 examens (12 studiejaren met een ilkpunt
ongeveer om de viIf laar) met 1101 opgaven en 2485 deelopdrachten. Deze ziln op 28 kenmerken ge-
analyseerd en de resultaten zijn weergegeven in spreadsheets en grafieken.

3  Onderzoek naar structuur en inrichting van het onderwils. Het betreft hier onder andere de func-
tionele ordening van de studie, functionele ordeningen van ruimte en tild, fysieke ruimtelijke orde-
ning (zie ook fotoreportages), taaktoewijzing, inrichting en uitvoering van het onderwijs. Ook is on-
derzoek verricht naar al het lesmateriaal binnen de vier ingenieursscholen, zoals dictaten, boeken,
proefwerkbundels en gidsen, lestabellen, brochures en dergelijke. Ook de zelfevaluatierapporten ziIn
op deze onderdelen vergeleken met het veldonderzoek

4  Een onderzoek naar inrichting en organisatie van de informatiestructuur binnen instituten. Ook de
inspraakstructuur en beslisstructuur ziln hierin betrokken.

5  Een onderzoek naar de allocatie van middelen en geldstromen binnen een hogeschool volgens mo-
dellen van interne en externe budgettering en financiering. De resultaten van een deelonderzoek daar-
van beschouwen wij als exemplarisch voor de interne sturingsprocessen.
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6 Onderzoek naar interne schriftelijke informatiestromen, gevisualiseerd in een kwantitatief over-
zicht. Het onderzoek biedt inzicht in de onderlinge uitwisseling van schrifteliIke informatie tussen de
verschillende interne belangengroepen.

7  Een geografische analyse van de herkomst van studenten en docenten van een ingenieursschool. In
deze casestudie hebben wij onderzoek gedaan naar zowel plaats van herkomst (reisafstand tot school)
als omvang van de gemeente van herkomst van studenten en docenten.

8  Een onderzoek naar de respons vanuit de werktuigbouwkundige onderwilspraktilk op maatschap-
pelijk-technische impulsen en ontwikkelingen. Het betreft hier een analyse over de periode 1986-1996
van beleidsdocumenten en leerplanprojecten van werktuigbouwkundige ingenieursscholen, de verte-
genwoordigende organisaties zoals WOM, GUHET-groep enzovoort.

Gedurende het onderzoek zijn voortdurend planningsschema's en ordeningssystematieken ontwik-
keld om overzicht te houden op het onderzoeksveld. In totaal zijn naast de onderzoekslogboeken, 43
uitgewerkte onderzoeksdocumenten van in totaal circa 1700 pagina's samengesteld die op hun beurt
de bron vormen van de inhoud van dit proefschrift.

6 Besluit

Na deze uiteenzetting van onderzoeksbenadering, methoden van onderzoek, onderzoeksplan en on-
derzoeksomvang gaan wij over naar de empirische onderzoekingen. De volgorde ziet er als volgt uit:

empirisch deel 1: onderzoek naar Instituutpercepties (hoofdstuk 7)
empirisch deel 2: onderzoek naar Studentpercepties (hoofdstuk 8)
empirisch  deel 3: onderzoek naar Docentpercepties (hoofdstuk  9  tot  en  met  12)
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Hoofdstuk 7

Instituutpercepties

Tildens de uitvoering van het empirisch onderzoek in 1992 werd de HBO-RAAD officieel in kennis ge-
steld van het voornemen dat studierichtingen werktuigbouwkunde in het studiejaar 1993- 1994 gevi-
siteerd zouden worden. De studierichtingen werktuigbouwkunde is verzocht om als voorbereiding op
deze visitatie een zelfevaluatie op te stellen. Deze zelfevaluatie, neergelegd in een zogenaamd zelfeva-
luatierapport, werd aan de Visitatie-commissie aangeboden ter voorbereiding op de visitaties ter plaat-
se. In deze zelfevaluatierapporten geven instituten op tal van punten informatie over de stand van za-
ken binnen het instituut en in het bijzonder over de interne studierichtingen werktuigbouwkunde,
met andere woorden: in deze zelfevaluatierapporten zijn percepties van instituten te vinden over hun
beelden van de onderwijswerkelijkheid in instituten voor hoger beroepsonderwijs, toegespitst op stu-
dierichtingen werktuigbouwkunde. Op grond van deze unieke situatie hebben wil besloten het on-
derzoek uit te breiden met een onderzoek naar Instituutpercepties. Op deze wijze zouden wil in staat
zijn de Docentpercepties in hun context te plaatsen waarmee in contingenties en 'Wahlverwand-
schaften' beter inzicht kan worden verkregen in de «maatschappij», de handelingspraktijk en onder-
wilswerkelijkheid van docenten werktuigbouwkunde binnen ingenieursscholen.
Na een gemotiveerd schriftelijk verzoek om beschikbaarstelling van de zelfevaluatierapporten zijn uit-
eindelilk  16  van  de in totaal 21 instituten bereid gevonden  aan dit onderzoek deel te nemen  en  hun
zelfevaluatierapporten beschikbaar te stellen.

1  Motivering en werkwijze

Dit hoofdstuk bevat de percepties van leidinggevenden in organisaties voor hoger beroepsonderwijs
(colleges van bestuur, faculteitsdirecties en hoofden van studierichtingen werktuigbouwkunde). De
Instituutpercepties zijn overeenkomstig het conceptueel model van het Docentperceptie-onderzoek
geYnventariseerd, geordend en geanalyseerd. Vervolgens zijn uit de analyse een aantal dominante per-
ceptie-trends gefilterd die specifiek zijn voor hbo-instituten. Naast het kwalitatieve onderzoek hebben
Wij Ook op bescheiden schaal onderzoek gedaan naar kwantitatieve aspecten van deze instituten. De
kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksresultaten zijn geanalyseerd en geven tezamen een beteke-
nisvol beeld van de organisatiecultuur van deze organisaties. De beelden die uit dit onderzoek naar vo-
ren komen hebben wij cultuursociologisch geinterpreteerd als processen van organiseren en institu-
tionaliseren. Op deze wijze dienen de Instituutpercepties als referentie voor de onderwijskundige han-
delingspraktijken van docenten hbo-werktuigbouwkunde: 'De beschrijving van de organisatiecultuur
verbindt de elementen uit het conceptuele kader met empirische referenties'. (Frissen, 1989: 163)  Het
onderzoek is uitgevoerd door twee onderzoeksassistenten aan de hand van het nu volgende onder-
zoeksmodel. De gedefinieerde begrippen zijn vastgelegd in een codeboek en de tussentijdse reflexie en
analyse van data is vastgelegd in zogenaamde onderzoeksdocumenten.

2  Methode van onderzoek en benadering

Het onderzoek naar Instituutpercepties van het werktuigbouwkundig onderwijzen is analoog aan het
onderzoek naar Docentpercepties en Studentpercepties uitgevoerd, en is opgebouwd uit:
drie externe Actoren : Techniek, Maatschappij en Overheid
drie interne Actoren : Studierichting Werktuigbouwkunde, Docenten/Professional, en Student.
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Bij het onderzoek naar Instituutpercepties hebben wil op een punt een wilziging in het actorenmodel
aangebracht. Studierichting Werktuigbouwkunde heeft de plaats ingenomen van Instituut en de ac-
tor Docenten is gecombineerd met Professional in 66n actor ondergebracht. Bil de actor Instituut staan
de instituutpercepties centraal. De Instituutpercepties zijn gefilterd uit zelfevaluatierapporten en do-
cumenten en representeren de geldende waarden en normen binnen instituten voor hoger beroeps-
onderwijs. Aan de hand van het conceptueel onderzoeksmodel kan worden nagegaan welke waarden
en normensystemen betekenisvol ziIn voor de onderwilswerkelilkheid van instituten voor hoger be-
roepsonderwi Is. Voor de methode van onderzoek en onderzoeksbenadering van dit deelonderzoek
verwilzen wi Inaar hoofdstuk 6.

Het onderzoek naar Docent- en Studentpercepties is gesitueerd op micro-niveau. De actoren zijn sub-
jecten (docenten en studenten) en de benadering van de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijk-
heid is methodologisch-intersubjectivistisch van aard. Op meso- en macroniveau zijn de actoren or-
ganisaties, sociale systemen en interactie-systemen, waarvan studenten en docenten participant zijn.
Deze systemen zien wij als aggregaten van geaggregeerde actoren. Slechts in metaforische zin zouden
wij kunnen spreken van intentionaliteit, zingeving en percepties. Voor het beschouwen van de werk-
tuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid op meso- en macroniveau hanteren wij de objectivistische
aggregaatbenadering die ons in staat stelt de werktuigbouwkundige onderwilswerkelilkheid te zien als
een aggregaat van geaggregeerde actoren met domeinspecifieke kenmerken, namelilk Technologische,
Culturele, Maatschappelilke, die zelf weer deel uitmaken van een omvattend systeem.
Bij het onderzoek naar Instituutpercepties staat het instituut centraal. De geYnventariseerde percepties
van de verschillende actoren vormen tezamen Instituutpercepties van de werktuigbouwkundige on-
den*ilswerkelilkheid.
Evenals bij het docentenonderzoek handhaven wij de twee hoofdbenaderingswilzen: organiseren en
institutionaliseren. Bij organiseren zijn wij met name geinteresseerd in de wilze waarop de instituten
het werktuigbouwkundig onderwijzen structureren, organiseren en implementeren. De benadering
zal hier meer kwantitatief van aard ziin. Bil institutionaliseren staat de wijze waarop instituten bete-
kenis en zin geven aan het werktuigbouwkundig onderwijzen centraal. Hierbil zal een kwalitatieve
orientatie de leidraad ziln. De informatie en inzichten uit beide trajecten worden aan elkaar gerela-
teerd en geinterpreteerd, op grond waarvan wij konnen tot inzichten in percepties van instituten over
het werktuigbouwkundig onderwilzen.
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ordeningsmodel voor het kwalitatieve onderzoek.
Er ziIn voor  het kwalitatieve onderzoek in totaal 11 onderzoekstappen ontworpen:

1   Het opstellen van 26 onderzoeksthema's verdeeld over de actoren van het conceptuele model.
(weergegeven  in  billage  1.)
Het onderbrengen van de onderzoeksvragen in een matrix waarbij op de verticale as de onder-
zoeksvragen zijn geplaatst en op de horizontale as de naam en vestigingsplaats van de instituten.

2   Het doornemen van de zelfevaluatierapporten en de gegevens op onderzoeksvraag onderbrengen
in de matrix. Op deze wijze ontstaat een eerste beeld van de scores van alle instituten.

3    De scores van de matrix worden vastgelegd en best:udeerd. Op deze wijze ontstaat een eerste glo-
baal beeld van de score op onderzoeksvraagniveau.

4   De verzamelde percepties op onderzoekvraagniveau worden geanalyseerd. Een aantal percepties
van dezelfde aard en strekking worden samengevoegd in zogenaamde containers of subcatego-
rieen zoals dat ook heeft plaatsgevonden in het docentenonderzoek. In het onderzoekslogboek
wordt de onderlinge samenhang binnen de actor beschreven. Ook wordt een codeboek opgesteld
waarin de containerbegrippen ziln gedefinieerd.

5   De analyse van percepties op onderzoeksvraagniveau. Deze worden vastgelegd in onderzoeksdo-
cumenten.

6    De analyses van de verschillende onderzoeksvragen worden gegroepeerd op actorniveau.
7   Uit de scores op actorniveau wordt een analyse gemaakt. De analyse levert een beeld op van do-

minante Instituutpercepties binnen deze actor.
8  De dominanties binnen de verschillende actoren worden naast elkaar gelegd en geanalyseerd.

Hieruit blilken bijvoorbeeld patrorlen van wederzijdse betnvloeding en samenhang. Ook deze in-
zichten worden vastgelegd in onderzoeksdocumenten.

9    Er vindt analyse plaats van trends binnen de actoren en hun onderlinge samenhang in een zoge-
naamde integrale analyse.

10  De integrale analyse wordt getnterpreteerd en geplaatst in het perspectief van organiseren en in-
stitutionaliseren.

11 Deze inzichten worden ten slotte vertaald in processen van rationalisering binnen instituten voor
hoger beroepsonderwijs

Alle stappen zijn vastgelegd in afzonderlilke onderzoeksdocumenten, memo's en codeboeken.

ordeningsmodel voor het kwantitatieve onderzoek
Bil het kwantitatieve onderzoek hebben wij alle kwantitatieve gegevens geinventariseerd en per insti-
tuut ondergebracht in tabellen die zijn toegespitst op vier gebieden van de sociale werkelijkheid:
• kenmerken van instituten;
•  kenmerken van doelstellingen en missies;
•  kenmerken van het curriculum;
•  kenmerken van docenten.

Het kwantitatieve onderzoek omvat 9 onderzoeksstappen:

1 Deelgebieden specificeren waarin kwantitatieve data kunnen worden opgehaald. Daarbinnen kun-
nen categorieen worden gemaakt waarmee de data kunnen worden gesorteerd. Alle zelfevaluatie-

rapporten zijn hierop getoetst.
2   De gesystematiseerde data worden vervolgens ondergebracht in een matrix in de vorm van «sco-

res». De scores worden vervolgens verder opgesplitst in zogenaamde subcategorieen.
3    Via de scores in de matrix kan een eerste globaal overzicht van de scores worden verkregen.
4   De scores worden ondergebracht in tabellen en overzichten en geanalyseerd op hoofd- en subca-

tegorieniveau.
5     De vergeliiking van de scores van de verschillende instituten geeft een eerste beeld van verschillen

en overeenkomsten tussen de instituten onderling. De relatieve waarde van bepaalde scores kan
worden bepaald door bepaalde variabelen te relateren.
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6 Uit deze onderlinge vergelilking en analyse worden dominante trends gedestilleerd.
7     De trends worden geanalyseerd, geYnterpreteerd en herleid tot processen van institutionaliseren en

organiseren.
8   De verkregen inzichten worden geinterpreteerd en gerelateerd aan inzichten van de kwalitatieve

analyse en geplaatst in processen van rationalisatie binnen instituten voor hoger beroepsonderwijs.
9   Ten slotte worden deze inzichten, naast de inzichten van Docentpercepties en Studentpercepties

geplaatst in processen van rationalisering binnen de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijk-
heid van instituten voor hoger beroepsonderwijs.

De op deze wilze verkregen inzichten laten zien op welke wijze interne en externe culturele factoren
invloed uitoefenen op het handelen en het handelingsperspectief van instituten voor hoger beroeps-
onderwijs.
Wij zijn in dit onderzoek niet gericht op het analyseren van verschillen tussen de instituten onderling,
maar op de centrale en generieke waardensystemen van de populatie: instituten voor hoger beroeps-
onderwijs.

3  Instituutpercepties van de externe actoren

percepties van Techniek
Om percepties van Techniek beter te kunnen achterhalen hebben wij een drietal vraagstellingen ge-
formuleerd die als «container» dienen bij het inventariseren van de Instituutpercepties uit de zelfeva-
luatierapporten. De totale score op Techniek is zeer gering en bevat in totaal ongeveer 5% van de to-
tale scores op alle actoren. Richtinggevende vragen bij het onderzoek naar instituutpercepties van
Techniek zijn:

Welke technologische ontwikkelingen zien instituten ?

Vijf instituten vermelden niets over nieuwe technologische ontwikkelingen en de relevantie daarvan
voor de studierichtingen werktuigbouwkunde. De resterende instituten noemen informatica als de be-
langrijkste technologische ontwikkeling voor opleidingen tot ingenieurs. Opvallend zijn de implicie-
te technologische ontwikkelingen die men noemt en die veelal zijn geformuleerd als vereisten aan toe-
komstige ingenieurs.
Het bedrijfsleven wordt als belangrijkste indicator voor eisen aan ingenieurs genoemd:

'De afgestudeerde ingenieur zal meer te maken knygen met complexere productieprocessen en ontwerp-
processen';

'De rot van de werktuigbouwkundige ingenieur moet veranderen van iemand met specialistische km-
nis naar iemand met meer integralistische kennis';
'De huidige beroepspraktilk van de werktuigbouwkundige ingenieur vereist ee,i integrate kennis van
ontwikkel-, constructie-, productie- en commerciele technieken';
'De werktuigbouwkundeopleiding zal met dat veranderend profiel rekening moeten houden en de inte-
gratie van de verschillende kennisgebieden moeten benadrukken';
'De werktuigbouwkundige ingenieur zal in toi:nemende mate te maken kriigen met het toepassen van
informatica wat onder andere toepassing vindt in de ontwerp- en maakprocessen van diverse produc-
ten, liet ontwerpen en bewaken van productieprocessen en automatisering van verschillende bedrilfs-
systemen.'

Flexibiliteit en automatisering worden vaak als dU toekomstige vereisten aan ingenieurs genoemd.

Welke ontwikkelingen zien instituten in het beroepenveld ?

Een meerderheid voorziet een specifieke rol voor ingenieurs bij het oplossen van technologische pro-
blemen:
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'Oplossingen moeten daarbij in technisch en in bedri#skundig opzicht passen in modemisering van

productiewlizen en bedriifskundige processen.'

Opvallend is dat men sociaal-communicatieve vaardigheden in een adem noemt als medebepalende
factoren bij het oplossen van technologische problemen. Men ziet de ingenieur als dienend aan an-
deren, als oplosser van technologische problematieken. Daarmee opteert men sterk voor een functie
van «problem solver». Oplosser van technologische knelpunten op de weg van technologische voor-
uitgang en innovatie.
In geen van de rapporten is de behoefte aangetroffen aan een analyse van de gevolgen van technolo-
gische vooruitgang. Gevolgen van technologische ontwikkelingen voor het onderwijs anders dan hier-
boven genoemd zijn niet gespecificeerd. De ontwikkelingen die men wel denkt te zien zijn bovendien
sterk gekleurd door ontwikkelingen binnen bedrijven in de directe omgeving van de hogeschool. Men
spreekt in meerderheid in termen van «behoefte» en «marktvraag» en ziet de ingenieur die zij oplei-
den als product voor deze «markt». Opleidingen moeten met steun van de overheid de tekorten op de
arbeidsmarkt snel oplossen. De «markt» fungeert hierbil als externe legitimeringsgrond voor ingrepen
in het werktuigbouwkundig curriculum.

Welke invloed hebben technologische ontwikkelingen op het curriculum ?

Het leveren van ingenieurs die 'fit for use' zijn loopt als een rode draad door alle rapporten. De per-
cepties van instituten over de gevolgen van technologische ontwikkelingen zijn hiermee «vernauwd»
tot voornamelilk nuttigheidsdenken. De gevolgen van technologische ontwikkelingen worden niet in
verband gebracht met maatschappelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen vertaald men direct in be-
hoefte aan nieuwe instrumentele kennis en vaardigheden die men direct afieid uit behoeftes van de
directe (regionale) omgeving en uit al dan niet georganiseerde referentiegroepen:

'Signalen uit het bedri leven worden meegenomen in het curriculum',·
'Door de sterke band met het werkveld wordt op technologische veranderingen geanticipeerd.'

Naast deze extern motiverende factoren noemt men slechts in 66n rapport expliciet de docenten als
bron van motivatie voor de bepaling van onderwijsinhouden:

'Profileringen  ziin aangebracht op basis van bezoeken aan buitenlandse onderwilsinstellingen en con-
gressen, en op grond daarvan bijgesteld.'

Opvallend is dat uit de percepties over onderwijsinhouden het instrumentele, het vaardigheidsge-
richte, het praktisch bruikbare overheerst. Ook de communicatieve vaardigheden waarnaar binnen de
curricula voor ingenieurs steeds meer vraag komt, lilken te worden uitgelegd als een «toolbox» waar-
mee de ingenieur de veranderende praktijk aankan. Analyse van de eigen houding en ontwikkeling
van de persoonlilkheid van de moderne ingenieur als onderdeel van het werktuigbouwkundig curri-
culum zijn niet aangetroffen.

Samengevat zijn de Instituutpercepties van techniek en van technologische ontwikkelingen vooral
impliciet, wat een bevestiging vormt van de in hoofdstuk 4 uitgewerkte ingenieursrationaliteit die be-
rust op impliciete beelden van techniek en technologie. De ontwikkelingen die men benoemt zijn di-
rect afleidbaar van signalen uit de markt en zijn instrumentalistisch van aard. Opvallend is dat reflec-
tie en interne bezinning op het eigen curriculum niet zijn aangegeven, terwijl men dit vanuit veran-
derende percepties op techniek en technologie wel zou verwachten. Ook het spanningsveld tussen de

vraag vanuit het bedrijfsleven en de min of meer onafhankelijke positie van instituten voor hoger be-
roepsonderwils wordt niet als zodanig weergegeven in de leerstof en eindtermen voor opleidingen tot
hbo-werktuigbouwkundig ingenieur. Toenemende differentiaties in de afstudeerfase zouden kunnen
duiden op toenemende invloed van het bedrijfsleven op de eindtermen van deze opleidingen.
De huidige differentiaties vatten wij dan ook op als particle aanpassingen van leerinhouden en niet
als fundamentele wijzigingen in doelstelling en eindtermen voor werktuigbouwkundige ingenieurs.
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percepties van Maatschappii
Instituutpercepties van Maatschappij in brede zin ziIn niet aangetroffen. Wanneer we Maatschappij
opvatten als de maatschappelijke omgeving van instituten, dan komt het aantal gescoorde percepties
neer op ongeveer 5% van de totale score. De percepties hebben wij toegespitst op drie gebieden:

•  rol en functie van ingenieursopleidingen in de maatschappil
Maatschappil wordt door instituten gepercipieerd als de onmiddellijke omgeving van het instituut.
Het «bedrijfsleven» vervult de rol van substituut voor Maatschappij of samenleving. Bedrilfsleven en
maatschappil worden voorgesteld als een en dezelfde sociale werkelilkheid. Die sociale werkelijkheid
wordt gedefinieerd in termen van behoeften. Deze behoeften zijn bepalend voor de rol en functie die
instituten aan zichzelf toeschrijven in het realiseren van deze behoeften:

'De afgestudeerde ingenieur moet voldoen aan de vereisten die door het bedrijfsleven worden gesteld, en
vooTai flexibel breed inzetbaar te ziin. Ook moet hij bereid zijn door zelfstudie de vereiste specialisti-
sclie kennis te venverven.'

De instituten zien het als een belangrijke taak de samenleving van dienst te zijn met het opleiden van
ingenieurs die een rol kunnen spelen in het oplossen van technische problemen en de ontwikkeling
van de vooruitgang kunnen ondersteunen. De functie ziet men vooral als «dienend» aan een hogere
orde. Het is een functionalistisch en utilistisch beeld van de eigen rol en functie. De onafhankelijke
waardevrijheid van opleidingsinstituten wordt in geen enkel zelfevaluatierapport vermeld. De relatie
tussen Techniek en Maatschappij wordt niet aangegeven.
De percepties zijn «vernauwd» tot een domein-specifieke orientatie waarin een sterke onderlinge af-
hankelijkheid wordt verondersteld.

•  positie van het hoger beroepsonderwijs
De instituten zi In vrijwel unaniem in hun percepties van de eigen positie in de maatschappij. Er is
sprake van een hierarchische orientatie waarbij men een rangorde hanteert die loopt van universitair
onderwijs tot basisonderwijs. Er wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen de status van de tu-in-
genieur en de hbo-ingenieur in de maatschappij:

'De hbo-i,igenieur is meer op de praktijk gericht, is veetal de praginaticus €11 de tli-ingenieur is meer de
theoreticus i„ de bedriiveli.'

Men geeft aan dat er een gradueel verschil is in de maatschappelilke status binnen de beroepsgroep in-
genieurs, terwijl men tegelilkertild erkent geen zicht te hebben op de arbeidssituatie van afgestudeer-
de hbo- ingenieurs.
Er wordt in geen enkel instituut structureel contact gehouden met afgestudeerden. Er ziIn instituten
die overwegen om een alumnikrant te doen verschilnen. Ook worden pogingen vermeld om reunies
te organiseren met afgestudeerden omdat men het belang van dergeliike bindingen wel ziet. De rela-
tie met het beroepenveld ziet men gewaarborgd door docenten die in stage- en afstudeerbegeleiding
de onderlinge afstemming tussen onderwijs en bedrilfsleven verzorgen. Docenten die studenten be-
geleiden tildens stages en afstuderen fungeren als spil tussen de interne en externe werelden.

•  de relatie met de samenleving -
De relatie tussen instituten en de samenleving is in een aantal gevallen georganiseerd in de vorm van
Raden van Advies. Deze raden bestaan voor het merendeel uit vertegenwoordigers van het bedrijfsle-
ven en niet of nauwelijks uit andere sectoren van de samenleving. De beroepsgroep docenten en lera-
ren zijn binnen het hoger beroepsonderwijs formeel georganiseerd in enkele landelijke overlegorga-
nen, maar de participatie is gering en doorgaans gedelegeerd aan een of twee docenten per instituut.
Interne terugkoppeling blijkt niet optimaal georganiseerd. De GUHET-groep is bilvoorbeeld zo'n sa-
menwerkingsverband tussen hogescholen die trachten een gezamenlilk standpunt in te nemen op het
gebied van doelstellingen en bepaling van het curriculum voor hbo-werktuigbouwkunde opleidingen
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in Nederland. GuHET is in 1992 opgegaan in het P.I.T. (Platform Integratie van Technologieen). Het
P.I.T. is een onder de medeverantwoordelijkheid van de Sectorraad Techniek van de HBO-RAAD geYni-
tieerd platform en prolectbureau voor onderwijsinnoverende activiteiten op het terrein van HBO-
Werktuigbouwkunde. Op dit moment leidt het P.I.T. een sluimerend bestaan. Sommige instituten par-
ticiperen in het Landelijke Studierichtingsoverleg Metaal (STROM). Het merendeel van de hbo-institu-
ten staat in contact met de Nederlandse vereniging van ingenieurs, het NIRIA.
De meeste rapporten vermelden nationaal, zo niet internationaal gericht te zijn. Ook worden samen-
werkingsverbanden met buitenlandse opleidingsinstituten vermeld, zoals: Humberside University,
Montfort University en Bradford University. Een aantal instituten heeft een master course ingericht
om via zo'n samenwerkingsverband afgestudeerde hbo-ingenieurs in staat te stellen een post graduate
diploma of een Master of Science titel te behalen.
Er wordt sporadisch melding gemaakt van samenwerkingsverbanden met mbo-instituten in de regio
waarbinnen het instituut is gevestigd. De schaalvergroting van hbo-instituten door fusies percipieert
men als zeer positief en men ziet een directe relatie tussen deze schaalvergroting en besparing van kos-
ten. Ook het inhoudelijke zal door fuseringen meer kwaliteit krilgen zo wordt voorondersteld.
Instituten vermelden dat studenten werktuigbouwkunde bij meerderheid uit de directe omgeving van
de instituten worden gerekruteerd. De werving is ook in hoofdzaak op die omgeving afgestemd. Dit
beeld wordt ondersteund in een door ons uitgevoerd onderzoek naar herkomst van studenten en do-
centen van een instituut. Gegevens van dit onderzoek zijn opgenomen in hoofdstuk 8.

Samengevat percipieren de instituten het bedrilfsleven en de maatschappil als synoniemen. Een bre-
der beeld van de maatschappil en maatschappelilke ontwikkelingen heeft men niet. Ook heeft men
geen beeld van de relatie tussen maatschappij en techniek. Men ziet de markt en het marktmechanis-
me als enige indicator voor de ontwikkeling van onderwijsinhouden. Er is geen gestructureerde rela-
tie met representanten van sectoren in de samenleving. Eveneens is er geen gestructureerde relatie met
oud-studenten waardoor de terugkoppeling niet plaatsvindt.
De instituten percipieren de eigen functie als een functie van reproductie. De eigen status in de be-
staande onderwilshierarchie acht men juist. De eigen plaats in het onderwilsbestel wordt niet bekriti-
seerd en men is in hoge mate tevreden over de eigen rol en positie in het hoger onderwijs. In de re-
productieve functie van het werktuigbouwkundig onderwijs wordt de nadruk gelegd op het functio-
nalisme en het operationalisme. Deze veelal impliciete waarden van het werktuigbouwkundig onder-
wijzen bevestigen de door Matthijssen (1972) onderscheiden functie van beroepsvoorbereiding en
normatieve orientatie: (zie hoofdstuk 3).

percepties van Overheid
Percepties van Overheid maken ongeveer  10% uit van de totale score. De percepties zijn gegroepeerd
naar drie aspecten:

•  de Overheid
Bijna alle instituten hebben een dubbelbeeld van de overheid. EnerziIds ziet men de overheid als voor-
waarden-scheppend voor het voortbestaan van het onderwijsstelsel met daarbinnen een duidelijk
waarneembare rol en functie voor het hoger beroeps onderwijs. Men voelt zich bovendien gesteund
door het bedrijfsleven dat deze rol en functie benadrukt en bij de overheid aandringt op een effectie-
ve relatie tussen vraag en aanbod. Anderzilds ziet men de overheid als bedreiging van de relatieve au-
tonomie, die met centrale maatregelen ingrilpt in het beleid van de afzonderlijke instituten. Deze
tweeslachtige of dubbelzinnige perceptie is terug te vinden in de toonzetting van de zelfevaluatierap-
porten. Het dubbelbeeld leidt bij een overwegend aantal instituten tot voorzichtigheid, wat tot uit-
drukking komt in de formuleringen van knelpunten. Daar waar knelpunten worden aangegeven kon-
digt men in 66n adem acties voor verbetering aan. De rol van instituutsleidingen bij de realisatie van
de zelfevaluatierapporten onderstreept de voorzichtigheid ten aanzien van de overheid. In alle insti-
tuten was de faculteitsleiding en/of de instituutsleiding de finale toetssteen voor het vaststellen van
het definitieve zelfevaluatierapport. Stafdiensten, kwaliteitsfunctionarissen en centrale diensten heb-
ben meegewerkt aan het samenstellen van de zelfevaluatierapporten die na instemming van insti-
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tuutsleidingen zijn verzonden naar de Visitatiecommissie. In 66n geval wordt zelfs melding gemaakt
van externe ondersteuning door het IOWO Nijmegen en een extern adviesbureau. Strategische moti-
vaties die de toenemende verzelfstandiging van instituten benadrukken, hebben wij veelvuldig aan-
getroffen. Men is uit op grotere autonomie en zeggenschap en is voorstander van een terugtredende
overheid en grotere onderlinge competitie tussen instituten.

• de rol van de overheid
De rol van de overheid wordt door instituten op grond van bovengenoemde dubbelheid ook ver-
schillend en tweeslachtig gepercipieerd. Toezicht op kwaliteit van onderwils door de overheid acht
men een wenselijke en legitieme vorm van controle. Tegelilkertild acht men de overheid niet in staat
deze controle effectief uit te voeren omdat leden van de Visitatiecommissie over onvoldoende kennis
van en inzicht in het onderwiisveld, en specifiek van het hoger werktuigbouwkundig beroepsonder-
wijs, beschikken. Ook het ontbreken van beoordelingscriteria vooraf ziet men als een slechte conditie
voor een goed onderzoek naar de kwaliteit van het hbo-werktuigbouwkundig onderwijs. Voor een ver-
gelijking van instituten onderling is men helemaal niet geporteerd. Opvallende ondertoon bij alle zelf-
evaluatierapporten is de angst dat de Visitatiecommissie te weinig diepgaand naar de studierichtingen
kan kijken. Het beeld dat de overheid op grond van deze beperkte methode en diagnostiek verkrijgt
zal geen recht doen aan alle specifieke kenmerken van het individuele instituut en onvoldoende weer-
geven wat binnen instituten existeert. Over de rol die de overheid nastreeft in de verhouding met de
instituten wordt eenduidig gedacht:

'De overheid laat door de visitaties duidelilk zien dat men als eindverantwoordelijke de actuele sit:uatie
van het Nederlandse onderwijs wil doorlichten teneinde beter inzicht te kriigen in wat er in de afzon-
derli/ke instituten en studierichtingen gebeurt op het terrein van kwaliteit van onderwi/s. '

De instituten vinden daarmee de legitimatie weliswaar gegrond, maar staan onwennig tegenover deze
directe manier van het «in eigen keuken laten kijken». Over de gevolgen van de visitaties denkt men
verschillend. Ongeveer de helft van de instituten is voorstander, mits er goede criteria vooraf worden
geformuleerd. De andere helft is tegenstander omdat de mogelijke risico's van een slechte beoordeling
verstrekkende gevolgen kan hebben voor het instituut (lagere instroom, sancties van de overheid). De
vrees voor negatieve gevolgen van de visitatie heeft de overhand. De instituten percipieren tezamen
ook een aantal problemen in het hoger beroepsonderwijs waarvoor men de overheid verantwoorde-
lijk houdt en waarvan men bovendien stelt dat de overheid daar op dit moment onvoldoende aan-
dacht aan besteedt. Concreet worden genoemd:
-  de slechte aansluiting voortgezet onderwils met het hoger technisch beroepsonderwils;
•  de bezuinigingen en gevolgen daarvan voor personeelsbeleid (afvloeiingsmodellen);
•  de toenemende kwaliteitseisen en de afnemende financiering.

De teneur van de instituutpercepties is dat de overheid wel eisen stelt, maar daar niets tegenoverstelt.
De instituten verwachten van de overheid serieuze aandacht voor deze problemen. Het door de over-
heid gedefinieerde onderwilsprofiel van de werktuigbouwkundige ingenieur wordt nergens openlilk
bekritiseerd, maar de meeste instituten zien vooral financiele problemen op uitvoeringsniveau.

• overheidsinvloed
Vooral de financiele invloed van de overheid via de bekostigingsmodellen ervaren instituten als stu-
ring op afstand, evenals de nadruk op rendementen en tempobeurs. Bijna alle instituten vermelden
dat de extensiveringsvoorstellen van de overheid intern zijn ingevoerd, maar dat door deze invoering
interne spanningen zijn ontstaan. De teruglopende contacttijd tussen docenten en studenten wordt
als belangrijk spanningsveld gesignaleerd:

'Er ontstaan spanningen tussen het studierendement en de efficiente inzet van het personeel';
'Efficiente inzet van het personeel leidt (onder druk van de overheidsaanzet tot extensivering) tot het
aanbieden van onderwijs aan grote groepen en tot nadruk op zelfstudie terwijl een zo hoog mogelijk stu-
dierendement een biina individuele begeleiding van de student vereist:
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Juist op dit punt lijkt de machtsverhouding tussen overheid en instituten te scharnieren: het span-
ningsveld tussen instituten die min of meer autonoom hun eigen onderwils mogen inrichten en uit-
voeren, en een overheid die voortdurend nieuwe eisen stelt met betrekking tot verhoging van de ef-
fectiviteit en het rendement van hbo-opleidingen.
Samengevat zijn de percepties van Overheid negatief geladen. Er bestaat wantrouwen over de achter-
liggende motieven van de overheid, zeker daar waar het ingrepen in de instituutautonomie betreft. In
de percepties klinkt angst door voor mogelilk overheidsingrilpen bil een slechte beoordeling of bil on-
voldoende kwaliteit van onderwijs. Studierichtings-, faculteits- en instituutsleidingen zijn opvallend
loyaal als het gaat om het instand-houden van het externe vijandbeeld. Of men de bemoeienis van de
overheid nu anders ervaart dan voor de «lump sum» financiering kan niet direct worden afgeleid, maar
de «lump sum» financiering wordt door instituten wet ervaren als instrument voor de interne be-
drijfsvoering en grotere autonomie voor het hoger beroepsonderwils. Deze verzelfstandiging luicht
men in hoge mate toe, maar men vindt de overheid niet consequent in haar maatregelen. Hierbij
wordt de toenemende controle en sanctionering door de overheid genoemd.

4  Instituutpercepties van de interne actoren

percepties van Studierichting Werktuigbouwkunde
De percepties van instituten over studierichtingen werktuigbouwkunde beslaan ongeveer 60% van alle
scores. Dit is niet verwonderlijk omdat instituten juist de studierichtingen werktuigbouwkunde die-
nen te evalueren. Wij hebben de percepties van studierichtingen werktuigbouwkunde in vier gebie-
den ondergebracht:

•  doelstelling van de opleiding;
•  inhoud van het werktuigbouwkundig curriculum;
• rollen van docenten en studenten in de studierichtingen werktuigbouwkunde;
• organisatie van studierichtingen werktuigbouwkunde.
•  doelstelling van de opleiding

Een meerderheid van de instituten percipieert een ideaalbeeld van de werktuigbouwkundige ingeni-
eur en leidt daaruit direct de doelstellingen voor de opleidingen af:

'Een zelfstandig werkende ingenieur, die door een brede opleiding breed inzetbaar is';
'Een direct inzetbare ingenieur die in een bepaalde branche van de werktuigbouwkunde door het han-
teren van kennis vanuit verschillende disciplines zi/n taak ve,Ticht';
'De afgestudeerde ingenieur is in  staat om een  leidinggevende of staffunctie te vervullen;  hij beschikt
over een grote #exibiliteit en mobiliteit en kan interdisciplinair samenwerken';
'De ingenieur moet oplossingsgericht werken binnen de kaders van de technische en economische rand-
voorwaarden.'

Het algemene beeld is dat ingenieurs breed moeten worden opgeleid tot zogenaamde integralistisch
ingestelde ingenieurs die direct inzetbaar ziIn in technologische problematieken:

'De ingenieur is een integralist die gekerd heeft overzicht te verkrijgen, die verbanden kan leggen en die
weet hoe hii aan ideein en kennis kan komen.'

Men ziet de opleidingen graag als aanbieder van zo breed mogelilke opleidingspakketten waardoor een
groot spectrum aan werksituaties kan worden bediend. De door de overheid opgestelde beroepspro-
fielen voor (werktuigbouwkundige) ingenieurs worden vertaald naar specifieke vereisten uit de direc-
te bedrijfsomgeving. Ondanks deze verschillen in regionale *eisenpakketten. blijken de werktuig-
bouwkunde curricula nauwelilks van elkaar te verschillen. De beroepsrollen van de werktuigbouwkun-
dige ingenieur die men het meest noemt zijn: ontwerper, onderzoeker, ontwikkelaar, constructeur,



170 Instituutpercepties

technisch commercieel medewerker. De meer algemene rollen die men noemt ziln adviseur, leiding-
gevende in bedrijven zowel in algemene managementfuncties als in functies in productieomgevingen.
De instituutpercepties vertonen een voorkeur voor het breed en integraal opleiden van werktuigbouw-
kundige ingenieurs die bij voorkeur in staat zijn met andere disciplines samen te werken. Specialisa-
ties moeten worden afgebouwd, die kunnen immers in de latere beroepspraktijk alsnog warden geope-
rationaliseerd. Instituten weten zich gelegitimeerd door de exteme vraag naar breed opgeleide, flexibe-
le ingenieurs die vooral in multidisciplinaire omgevingen en teams zullen moeten kunnen opereren.

•  de inhoud van het werktuigbouwkundig curriculum
De percepties van de inhouden van het werktuigbouwkundig curriculum worden door instituten ge-
koppeld aan functies en rollen die men toeschrijft aan werktuigbouwkundige ingenieurs in het be-
roepenveld, zoals wij die hierboven beschreven. De instituten geven aan de huidige opleiding werk-
tuigbouwkunde zwaar te vinden, maar wet degelijk haalbaar voor gemotiveerde studenten binnen de
aangegeven studieduur. De nadruk wordt bil de inhouden van de curricula gelegd op probleemoplos-
send vermogen van ingenieurs bij technologische problematieken. Instituten vertonen een hoge mate
van overeenkomst in de huidige curriculumopbouw en de gedoceerde vakken. In het kwantitatief on-
derzoek vergelijken wij de curricula van drie instituten met elkaar. Uit deze vergelilking blilkt dat de
verhoudingen tussen exacte vakken en technisch-theoretische vakken weliswaar onderling verschil-
len, maar wanneer wij de exact- en technisch- theoretische vakken samenvoegen dan vertegenwoor-
digen zil tezamen wel meer dan 60% van het huidige curriculum. Algemene vakken, praktijk- en in-
structievakken laten eenzelfde overeenkomst zien (zie figuur 7.5). Dit beeld komt overeen met ons on-
derzoek naar examens en tentamens over de periode 1913-1994, waarin een hoge mate van overeen-
komst is aangetroffen tussen instituten onderling met betrekking tot eindexameninrichting en aan-
getroffen vakken (zie hoofdstuk 12).
Opvallend is dat de aangegeven wens naar meer sociaal-communicatieve vakken nergens leidt tot een
substantiele opname in de getoonde curriculumopbouw. De technische vakken in het curriculum heb-
ben een elementair karakter en zijn voornamelijk beroepsvoorbereidend en instrumenteel. Ook soci-
aal-communicatieve vakken, indien opgevoerd, hebben ditzelfde instrumentele karakter. Het accent
ligt op het bijbrengen van inzicht in de werking van de verschillende mechanismen en het oplossen
van problemen. Het cognitieve en reproductieve teren worden gezien als de meest aangewezen me-
thode van leren om ingenieurs voor te bereiden op de beroepspraktijk. Opvallend bij de opmerkingen
over inhouden van het curriculum is de invoering van het begrip «kwaliteit van onderwijs». De uitleg
van dit begrip varieert zowel in context als in specificatie:

'Systematische zorg voor kwaliteit van zowel het onderwils als de organisatie';
'De afgestudeerde op een hoog kwaliteitsniveau brengen';
'Aanbieden van ondenvijs dat van hoge kwaliteit is';
'Verzorgen  van  kwalitatief hoogstaand  hoger  onderwijs';
'Borging  van  de  kwaliteit van  zowel  het  onderwijsprogramma  als  onderwijsproces';
'Verzorgen van  kwalitatief hoogwaardig en toepassingsgericht onderwijs';
'Kwaliteit afstemming op  de wensen  van het bedri#sleven';
'Hoger onderwijs van goede kwaliteit en diversiteit.'

Ook in de missie van een meerderheid van de instituten komt het begrip kwaliteit van onderwijs voor.
Op studierichtingsniveau percipieren instituten kwaliteit van onderwijs nogal eens als slagingsrende-
menten en reguliere doorstroomtrajecten. De doelstellingen van instituten, maar ook van studierich-
tingen werktuigbouwkunde, geven een optimistisch beeld van de kansen voor afgestudeerde ingeni-
eurs op de arbeidsmarkt uitgaande van een 'innovatieve' en 'brede' opleiding. Opvallend zijn de tal-
loze interne initiatieven en acties die instituten zijn gestart op het terrein van kwaliteitsbeleid, varie-
rend van een kwaliteitsfunctionaris tot complete stafdiensten. Op studierichtingsniveau blijkt echter
dat kwaliteitsbeleid geen «handen en voeten» heeft gekregen. Wanneer men kwaliteitsacties vermeldt,
dan blijken deze veelal verbeteringen of aanpassingen van bestaande situaties en regels te ziln Evalu-
atie en diagnostiek van bestaande onderwijsprocessen worden niet vermeld. Een vaste activiteit van
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instituten voor hoger beroepsonderwils in het kader van kwaliteitszorg is deelname aan het onderzoek
van de HBO-RAAD (HBO-Monitor).
Samengevat zijn de instituutpercepties over onderwijsinhouden op te vatten als impliciet aan de ge-
definieerde functie van het werktuigbouwkundig onderwils. Er zijn geen expliciete onderwijsvisies
aangetroffen, evenmin als orientaties op leerprocessen en vorming van aspirant-ingenieurs. De aan-
getroffen percepties van het curriculum en de wenselijkheid van veranderingen zijn direct ontleend
aan geluiden uit de arbeidsmarkt en het bedrijfsleven. Deze zijn te kenschetsen als: instrumentalis-
tisch, functionalistisch en utilistisch. Een autonome opstelling van instituten voor hoger beroepson-
derwils, als onderwilsaanbieders die op grond van pedagogische waarden aandacht besteden aan per-
soonlilkheidsvorming van de werktuigbouwkundig ingenieur, hebben wij in de zelfevaluatierappor-
ten niet aangetroffen.

• docent- en studentrollen
De docentrollen worden door instituten veelal in globale termen geduid. Bovendien is men normatief
en negatief over de vermogens van de huidige docenten in relatie tot de gewenste toekomstige rol van
docenten in de onderwijsuitvoering. Een meerderheid van de instituten schrijft aan docenten een fac-
tor van betekenis toe in de realisatie van kwaliteit van onderwijs, maar maakt tegelijkertijd kenbaar
dat het docenten ontbreekt aan systematische aandacht voor bevordering van kwaliteit. Men acht do-
centen onvoldoende doordrongen van kwaliteitsbesef. Het beeld dat men percipieert is het beeld van
een docent die los van instituutverantwoordelijkheid opereert en ziin onderwiIs aan de hand van per-
soonlilke prioriteiten en keuzes vormgeeft, kortom de docent als onbeheersbaar fenomeen:

'De docente,1 ziiii verantwoordelijk voor de eige,1 vakketi, leermiddelen en lessen';
'De docenten dragen de cultutir binnen stitdierichtingen, de onderwilsuitvoering is gericht op de per-
soonlijke verantwoordelijkheid van de professional en minder op de gemeenschappeliike verantwoor-
deliikheid van de gehele studierichting';
'Het aangrilpingspunt van het kwaliteitszorgsysteem ligt bil doce,iten e,1 medewerkers.'

Opvallend is dat instituten het belang van docenten als factor van betekenis bil onderwijsleerproces-
sen benoemen. Termen als motivatie van studenten, persoonlilke betrokkenheid en begeleiding van
onderwilsleerprocessen van studenten worden genoemd. Uit de achterliggende motivaties blijkt dat
docenten veelal worden gezien als «bewakers» van studievoortgang van studenten en optreden als
'problem solver.' Een pedagogische rol van docenten in brede zin is niet aangetroffen. Veeleer wordt
er een relatie met studierendementen en doorstroom gelegd en worden docenten in dit opzicht gede-
finieerd als de «meet- en regel» deskundigen, als verzorgers van een optimale throughput van het on-
derwijstraject. De nadruk wordt gelegd op een instrumentele, productietechnische rol van docenten
in het werktuigbouwkundig onderwijs. De percepties van instituten van docenten geven een duidelij-
ke trend te zien van het opheffen van de autonomie van docenten en het onder gezag stellen van do-
centen. De toekomstige docent wordt gepercipieerd als loyaal ten opzichte van het interne gezag en

afhankelijk van voorgeschreven lesinhouden en uitvoeringsprotocollen. Dit loopt parallel met de
nieuwe functie-indelingsoperatie van docenten in het hoger beroepsonderwijs. Door herdefiniering
van categorieen docenten met bijbehorende loonschalen treedt onderlinge differentiatie in de soort
op waardoor grotere verschillen in status en positie kunnen optreden. Deze ontwikkeling wordt door
Van der Krogt (1981) gezien als een bewust gestuurd proces van deprofessionalisering, een omgekeerd
beroepsvormingsproces. Dit proces van deprofessionalisering tast de rol en positie van de beroepsbe-
oefenaar fundamenteel aan. Domeininstituties en bestaande machtsverhoudingen worden doorbro-
ken en maken plaats voor nieuw gedefinieerde verhoudingen. Hiermee komt er een fundamentele wij-
ziging in de status van docenten werktuigbouwkunde namelilk verschuiving van professional naar
semi-professional in de onderwijskundige handelingspraktijk (zie hoofdstuk 10).
De rol van de studenten binnen de studierichtingen is slechts sporadisch aangegeven. Het beeld dat
naar voren komt over de rol van studenten binnen de studierichting is overwegend problematisch. Al-
hoewel de student herhaaldelijk als klant wordt gedefinieerd, mag hil/zil slechts op zeer kleine schaal
meepraten over wensen ten aanzien van het «onderwilsproduct». Studierichtingen communiceren
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voornamelijk met elkaar en met het faculteits-management, maar niet of nauwelijks met studenten.
Het beeld dat van studenten en studenteninspraak wordt gepercipieerd, heeft een negatieve lading.
Men spreekt veelal in termen van «de calculerende student» die geen of nauwelijks interesse toont in
studierichtingsaangelegenheden en inspraakorganen. Wij hebben geen onderscheid aangetroffen in
percepties over respectievelilk propedeuse-, kernfase- en hoofdfase- studenten. De betrokkenheid van
studenten bii hun opleiding wordt gekritiseerd:

'Er is geen campus-gevoel bij studenten';
'Na vijven zie je geen dagschool-student meer.'

Een enkel instituut zegt wel studenten te zien bil studentenverenigingen en de productie van de eigen
schoolkrant. Doorgaans vindt men dit echter nog veel te weinig en men zoekt naar manieren om de
betrokkenheid van studenten te vergroten.

Samenvattend zijn de percepties van rollen van docenten in de onderwijshandelingspraktijk ambiva-
lent. De rolverwachtingen van docenten vertonen een beeld van de docent als transformator van ins-
trumentele kennis en technische vaardigheden. Percepties van de docent als pedagoog en onderwijs-
begeleider zijn niet als zodanig aangetroffen. Instituten maken bij meerderheid kenbaar dat docenten
naar een andere rol moeten transformeren, maar zij zijn daarover niet expliciet. Er is een soort vacuum
aangetroffen tussen de oude percepties van docenten als experts met domeinspecifieke kennis, die re-
latief autonoom (professional) hun rol vervullen, en de toekomstige docent die onder andere moet
toezien op effectieve doorstroom van studenten en die daarop wordt aangesproken en gecontroleerd
(semi-professional). De instituten geven niet aan op welke wijze ze deze transformatie van docenten
willen vormgeven in omscholing- en bilscholingsprogramma's.
Er is geen genuanceerde opsomming van studentrollen gegeven. Studenten worden overwegend als
objecten gezien die in een beperkte duur door een bepaalde pilplijn moeten stromen. Men heeft pro-
blemen met studenten over het behaaide rendement en men wil vooral inzicht hebben in het door-
stroomproces om te kunnen ingrijpen en het rendement te verbeteren. Zelfs de geringere toestroom
in het onderwils wordt gezien als afnemende interesse van de aspirant-studenten en er wordt niet of
nauwelijks melding gemaakt van onderzoek naar (regionale) informatie over bijvoorbeeld leeftijdsop-
bouw en achtergronden van deze terugloop. De rol van studenten bij inspraakprocessen op het gebied
van onderwijsinhouden en onderwilsorganisatie hebben wij niet aangetroffen.

•  de organisatie van studierichtingen
Instituten verschillen qua omvang nogal van elkaar. Vooral door fusies blilken er grote verschillen te
zijn ontstaan. Verschillen komen tot uitdrukking in de status die instituten ontlenen aan hun om-
vang. Instituutsomvang is een belangri jk onderdeel van het instituutsimago, zo valt af te leiden uit bij-
voorbeeld de wijze waarop instituten zich naar buiten toe presenteren. De percepties ten aanzien van
deze schaalvergroting zijn positief en praktisch alle instituten geven aan bedrijfskundige voordelen te
zien in deze ontwikkelingen. Een tweetal instituten is kritisch over de gevolgen van de schaalvergro-
ting en voorziet complicaties bil bijvoorbeeld besluitvormingsprocessen. De omvang van de informa-
tiestromen en de vaak lange weg die de informatie moet afleggen om op de plaats van bestemming te
geraken worden als problematisch genoemd.
Praktisch alle instituten geven aan intern een li instructuur te hanteren met drie niveaus tot en met het
studierichtingsniveau. De helft van alle studierichtingen werktuigbouwkunde hanteert intern nog een
beperkte lijnstructuur waarbi i vakgroep- of sectievoorzitters als chef van de sectie zitting hebben in het
studierichtings-managementoverleg. Studierichtings-, faculteits- of sectorraden ziIn geinstalleerd,
maar ervaring met deze vormen van inspraak voor personeel en studenten worden nergens gerappor-
teerd. Wel valt af te leiden dat er op het niveau van faciliteiten voor deelname aan overleg- en in-
spraakorganen voor personeel en studenten een hoge mate van verschil is aangetroffen. De omvang
van studierichtingen hbo-werktuigbouwkunde in Nederland varieert, zoals wij zullen laten zien in de
kwantitatieve analyse, maar toch is de inrichting van de organisatie ongeveer overal hetzelfde. Ook de
onderwilsorganisatie van studierichtingen werktuigbouwkunde verschilt nauwelilks. Zij kennen allen
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een propedeuse-, kern- en hoofdfase. De inzet van de onderwijsgevenden is binnen de studierichtin-
gen werktuigbouwkunde veelal tot op minuten-niveau aangegeven. Toch zijn er tussen de studierich-
tingen onderling voor dezelfde taken verschillende bekostigingsmodellen. Vooral de stages en het af-
studeren vertonen in bekostiging de grootste verschillen.

Samenvattend hebben wil geen expliciete visie op onderwijzen en onderwilsleerprocessen aangetrof-
fen. Een impliciete onderwiisvisie komt tot uitdrukking in de wijze waarop men onderwijsdoelen for-
muleert en het onderwijs organiseert. Het cognitieve en reproductieve leren worden gezien als de juis-
te leermethode voor het opleiden van de werktuigbouwkundige ingenieur. Studierichtingen hebben
een sterk overeenkomend ideaalbeeld van de af te leveren ingenieurs. Over de kwaliteit van het on-
derwijs worden uiteenlopende definities gegeven, van uitgebreide diagnose en evaluatie van onder-
wijsleerprocessen is nergens sprake. De initiatieven die men zegt te gaan nemen voor verbetering van
de kwaliteit van onderwijs zijn ambitieus, maar er is geen samenhangend beleid tussen al die initia-
tieven aangetroffen. De docent wordt als belangrilkste spil gezien in het realiseren van kwaliteit van
onderwiIs, maar wordt tegelijkertijd ook als problematisch gezien in de rol van transformator, als be-
vorderaar van de kwaliteit van het werktuigbouwkundig onderwijs. Het voorgestelde organisatieont-
wikkelingsproces waarbij docenten van professional naar semi-professional in de organisatie worden
getransformeerd moet dan ook worden gezien als een gepland en bedoeld proces van het manage-
ment. Door deze omzetting worden de condities voor de besturing van de onderwilsuitvoeringspro-
cessen beter.
De percepties over het organiseren van het onderwijs en de daarbij behorende structuur vertonen een
hoge mate van overeenkomst tussen de verschillende instituten. Dominante percepties in het organi-
satiedenken zijn: denken in input-outputsystemen, top-down besturingsconcepties, denken in strate-
gische perspectieven op de beroepenmarkt en het implementeren van de vereisten uit de markt in het
hoger technisch onderwijs. Percepties over de interne organisatie zijn veelal ontleend aan heersende

opvattingen over hoe productiebedrijven hun organisaties inrichtten. Opvallend hierbij is het taalge-
bruik dat spreekt van 'productgroepen', productresultaatgericht werken, targets, controllers enzo-
voorts. Het is alsof instituten de organisatie percipieren als een systeemmodel met niveaus, weder-
ziidse afhankelilkheden en machtsstructuren. In toenemende mate ontstaan spanningen tussen de
uitvoerende kern en de strategische top van instituten. Ook het taalgebruik is onderdeel van de trend
naar een meer bedrijfsmatige benadering van de onderwijswerkelijkheid in instituten voor hoger be-
roepsonderwils.

percepties van Docent/Professional
Zoals in de inleiding aangegeven hebben wij bij het onderzoek naar instituutspercepties Docent en
Professional samengevoegd. De percepties van docent en onderwijsprofessional in de werktuigbouw-
kundige handelingspraktijk zijn niet onderscheiden en lopen voortdurend door elkaar. Wij spreken in
de tekst dan ook van de onderwijsgevende. De score op de actor Docent/Professional bedraagt 15%
van de totale score. De percepties hebben wij onderverdeeld in drie gebieden:

- de werkhouding van de onderwijsgevende
- de invloed van de onderwijsgevende op de onderwilsinhoud
- de didactische voorkeuren van de onderwijsgevende

- werkhouding van de onderwiisgevende

Men percipieert in meerderheid een beeld van docenten als zouden ze gezien hun domeinspecifieke
kennis en historische verworvenheden met betrekking tot inrichting en uitvoering van hun individu-
ele activiteiten, een te autonome positie innemen in de onderwijswerkelijkheid van instituten voor
hoger beroepsonderwijs. Instituten vertonen grote gelijkenis in hun streven de verworvenheden van
docenten om te buigen zodat men meer grip kan krilgen op het *eindproduct». De tendensen die wil
waarnemen zijn op te vatten als processen van disciplinering en conditionering, die het proces van de-
professionalisering en systeemafhankelijkheid bevorderen. Bij het nastreven van kwaliteit van onder-
wijs wordt de docent gezien als meest bepalende factor in de realisatie van deze kwaliteit. Al eerder ga-
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ven wil aan dat instituten openlilk twilfelen aan de huidige verantwoordelilkheid van docenten op dit
punt. De verwachtingen die men van docenten 'nieuwe stijl' heeft, laten een spanningsveld zien tus-
sen organisatieverantwoordelilkheid en pedagogische verantwoordelilkheid. Er wordt loyaliteit geeist
door het bevoegd gezag met betrekking tot uitvoering van onderwiIs in bilvoorbeeld grotere klassen
en het uitr,oeren van begeleiding van studenten in minder tijd. Het streven van instituten om met an-
dere leervormen aan de gang te gaan, de ontwikkeling van het zogenaamde 'leren-leren' van studen-
ten, levert impliciet een andere docentrol op. In deze rol moeten docenten als pedagoog onderwijs-
leerprocessen begeleiden. De aan deze functie gekoppelde pedagogische rol van docenten hebben wil
nergens uitgewerkt aangetroffen. De verwachtingen van deze «nieuwe» onderwilsvormen zijn hoog
gespannen. De docent wordt in geen enkel rapport gezien als identificatiebron voor de aspirant-inge-
nieur. De actueel beschreven rol van docenten is te herleiden tot aanbieder van instrumentele kennis
en ontwikkelaar van voornamelilk technische vaardigheden. De interactie en de relatie die worden na-
gestreefd tussen studenten en docenten in een onderwijsleerproces zijn niet gepercipieerd.
Samenvattend komt het beeld naar voren van instituten die niet tevreden zijn over de huidige werk-
houding van docenten/professionals. De toenemende invloed die instituten willen uitoefenen op do-
centen komt onder andere tot uitdrukking in het veranderde functie- en beoordelingsbeleid en perso-
neelsbeleid. De Docent/Professional wordt door instituten gedefinieerd als schakel in een productie-
proces. De onafhankeliIke, aan professie gerelateerde orientatie van de docent van vroeger ziet men als
bedreiging bij de besturing van het huidige onderwilsleerproces in instituten voor hoger beroepson-
derwijs.

- invloed van de onderwilsgevende op de onderwijsinhoud
De invloed van docenten op ieerinhouden wordt door instituten op twee manieren onderscheiden:
• directe invloed bil het lesgeven waarbij de eigen domeinspecifieke kennis in een eigen gekozen stijl

wordt overgedragen of voorgedaan;
• indirecte invioed via overlegvormen met vakgenoten en collega's.

Onder invioed van medezeggenschapsontwikkelingen binnen hogescholen is de invloed van docen-
ten op het curriculum tel:uggebracht en dit wordt door de meeste instituutleidingen als een gewenste
en goede ontwikkeling gezien:

'Voorde  invoering van  de  wHBO  lag  de  beslissingsbevoegdheid  inzake  het  te  voeren  onderwilsbeleid  bil
het docententeam. Sinds eind 1990 ligt dit biide benoe,nde studierichtingsleider, welke mi formeel lei-
ding geeft aan het docententeam';
'
Lecrplanconimissie  en coardinatievergadering nemen  besluiten over  het  curriculum  en  de werkwijzen.'

Het terugdringen van individuele invloeden op het curriculum worden gelegitimeerd door zoge-
naamde extertie bronnen. Aspirant studenten moeten via studiegidsen een concreet beeld kunnen
krilgen van de leerinhouden van vakken en de studiebelasting per onderdeel. Dit vereist het nauw-
keurig in kaart brengen van gewenste domeinspecifieke leerdoelen en uitgewerkte modules per les-
eenheid. Dit systeem van rationalisering is dwingend voor de onderwijs uitvoerders binnen dit sys-
teem en leidt tot standaardisatie van activiteiten van de onderwijsgevende en maakt controle op pro-
ductafspraken mogelilk.

- didactische voorkeuren van de onderwijsgevende
Een meerderheid van de instituten vermeldt dat de afgelopen jaren is gestart met verandering van de
onderwijsvormen (modularisering, hoorcolleges, instructiecolleges, projectgroepen, practica), maar er
wordt geen specificatie gegeven van de verschillende rollen van docenten in deze onderwijsleervor-
men. Wei wordt melding gemaakt van interne weerstanden tegen de invoering van de nieuwe onder-
wijsvormen en met name de hoorcolleges worden aangegeven als extra problematisch voor de onder-
wilsgevende. Opvallend is de legitimering waarmee het bevoegd gezag de extensiveringsvoorstellen
intern doorvoert en beargumenteert. Financiele en economische motieven worden veelvuldig aange-
haald en als onontkoombaar gepresenteerd. Onderwijsgevenden zouden een impliciete voorkeur heb-
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ben voor klassikaal onderwijs in groepen van 20 8 30 studenten. Het in multidisciplinair teamverband
werken aan onderwijsprojecten wordt slechts in 66n instituut aangegeven. Het in case-groepen of the-
ma-groepen werken wordt weI geambieerd, maar men acht de onderwilsgevende op dit moment nog
onvoldoende geschikt voor dit type onderwils:

'Met name docenten van teclinische vakken zijn niet altiid voldoende berekend op de zeer kritische be-
nadering  van  commercieel  ge'interesseerde,  communicatief vaardige   studetite,i.'

De percepties van instituten van docenten ziin relatief gering in relatie tot bilvoorbeeld onderwijsbe-
leid en onderwijsorganisatie. Het vroegere onderscheid tussen praktijkdocenten en theoriedocenten
lijkt in de instituutspercepties te vervagen. Ze worden niet meer als aparte categorieen genoemd en er
wordt ook geen onderscheid gemaakt in hun inzet in toekomstige onderwilsleertrajecten.
Samenvattend zijn de instituutspercepties van docenten in instituten negatief geladen. 1nstituten ge-
ven bil meerderheid te kennen meer greep te willen krijgen op docenten bij de uitvoering en organi-
satie van het onderwils. De status van de onderwilsgevende staat onder druk. Wij zien daarin aanwij-
zingen voor een proces van devaluatie van de status waarbij de status wijzigt van autonoom, onaf-
hankelijk domeinspecifiek handelen naar meer afhankelijk, opgelegd handelen. In feite een wijziging
van de professionele status naar een semi-professionele status. Het handelen van docenten wordt ge-
rationaliseerd en gedisciplineerd en daarmee beheersbaar en controleerbaar. Taak- en functieom-
schrijvingen met de daaraan gekoppelde beloningsstructuur benadrukken dit rationaliseringsproces.
Veranderde verwachtingen ten aanzien van docenten verhogen de spanning tussen de strategische top
en de operationele kern van instituten. Hoewel een aantal rapporten spreekt in termen van 'het do-
centenkorps' hebben wij nergens een uitwerking daarvan aangetroffen. Wel is in enkele rapporten ver-
meld dat de gemiddelde doorlooptijden van het docentenkorps lang ziIn en dat de gemiddelde leef-
tijd erg hoog is en mogelijk problematisch voor de kwaliteit van onderwiIs. Personeelsbeleid in het ka-
der van veranderingsprocessen binnen het werktuigbouwkundig onderwijs zijn door ons niet aange-
troffen.
Opvallend voor het nastreven van docenten nieuwe stijl is de analogie die veelvuldig wordt getrokken
tussen docenten in instituten voor hoger beroepsonderwijs en werknemers in productiebedrijven.
Men haalt uit deze vergelijking een legitimeringsgrond voor interne rationaliseringsprocessen. Een
duidelilke visie op de docent als pedagoog hebben wil niet aangetroffen, evenals voorstellen voor
transformatie van docenten via bijscholings- en omscholingstrajecten. De percepties van de insti-
tuutsleiding vertonen een hoge mate van overeenkomst in de manier waarop ze de organisatie willen
inrichten. De strategische top van instituten en de uitvoerende kern lijken steeds verder uit elkaar te
drijven waardoor ontkenning en vervreemding optreden.

percepties van Studenten
De instituutpercepties van studenten in het algemeen zijn terug te voeren op twee orientaties: per-
cepties over studenten binnen instituten en percepties van aspirant-studenten buiten het instituut. De
totale score op deze actor bedraagt ongeveer 5%. Wil hebben de instituutpercepties in twee gebieden
ondergebracht:

Gedragskenmerken van studenten in het hoger beroepsonderwijs

Instituten maken een onderscheid tussen aankomende potentiele studenten en studenten die men in
huis heeft. Bovendien maakt men een onderscheid tussen de kenmerken die studenten zouden bezit-
ten en die welke men vanuit de beroepsvorming wenselilk acht. Over de instroom van aspirant-stu-
denten is men unaniem bezorgd, men ziet de aantallen jaarlijks teruglopen, maar men voelt zich on-
machtig invloed uit te oefenen op deze stagnerende instroom:

'De instroom van studenten daalt, er blijkt sprake van een af,lemende belangstellillg bil  leerlitigen voor
technische opleidingen';
'Technisch onderwiis wordt moeililk gevonden:
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De instituten geven aan alles in het werk te stellen om aspirant-studenten te lokken zoals: doedagen
voor meisjes, billboard reclames in de stad, televisiereclame, voorlichting op middelbare scholen en
uitwisseling van onderwijsgevenden over en weer. Nergens hebben wij systematisch onderzoek naar
de achtergronden van deze problematiek aangetroffen. Voor aspirant-studenten zien instituten alge-
mene tendensen in de maatschappij die de oorzaak zijn van de lage interesse voor het studeren aan
een hoger technisch onderwilsinstituut. Het technisch onderwiIs zou een overwegend negatieve uit-
straling hebben op jongeren:

'jongeren zoeken liever een gemakkeliike opleiding die hen in staat stelt in de gegeven tijd afte studeren:

Ook het overheidsbeleid ten aanzien van studietempo en studiebeurs ziet men als veroorzaker van de
lage instroom. Instituten hebben een overeenkomstig beeld van de kenmerken van de respectievelij-
ke instroomgroepen. Categorieen die overeenkomstig worden getypeerd zijn:

•  Havisten, die tevens als de meest problematische groepering binnen de technische faculteiten wor-
den ervaren.Men geeft aan dat er significante afwilkingen ziln in studierendernent ten opzichte van
andere instroomgroepen. Men wijt dit aan de gebrekkige leerattitude van deze studenten die moei-
te zouden hebben met abstraheren en inzicht verwerven. Motivatie en onzelfstandigheid ziin te-
rugkerende minpunten. De instituten zien de aansluitingsproblematiek van het havo als een natio-
naal probleem en leggen de verantwoordelijkheid bil de overheid zoals wil reeds eerder aangaven.
Een enkel instituut legt een relatie tussen extensivering van het onderwijs en de slechte onderwijs-
resultaten van havisten. Er wordt overigens bij elke studenten-categorie een directe relatie gelegd
tussen rendement en studieduur. Het algemene beeld is dat studiestakers veelal havo-studenten zijn
die struikelen over de vakken wis- en natuurkunde. Deze hebben daarmee dan ook een bewuste se-
lecterende werking op studieverloop en studievoortgang van studenten. In algemene bewoordingen
twijfelt men aan de inzet en motivatie van studenten. Veel gehoorde opmerkingen ziln:

'Het ontbreekt hun aan de juiste st:udievaardigheden';
'Er is geen motivatie';
'Grote  hoeveelheden  stof kunnen  niet worden  bemeesterd';
'Sommige ziin te jong voor de techniek:

•  vwo-ers, die overwegend worden gezien als studenten die gemakkelijk zelfstandig kunnen werken
en die vooral geen moeite hebben met abstract denken. Overstappers van universiteiten worden
hier en daar specifiek genoemd, maar aan deze groep schrijft men dezelfde eigenschappen toe.

•  Stapelaars, die worden gezien als pragmatici en noeste werkers die in de nominale tild of korter door-
Stromen.

Over de wenselijkheid van bepaalde gedragskenmerken en hoe deze te implementeren in het huidige
onderwijs blijft men over het algemeen vaag en globaal. Stages worden door praktisch alle instituten
genoemd als belangrijke plaats voor de beroepsvorming en persoonsvorming van studenten. Saillant
detail hierbij is echter dat verschillende instituten aangeven de stageperiodes te hebben gehalveerd of
voornemens ziln stage- en afstudeerperiodes te verkorten. De leerdoelstellingen in de stage hebben een
nogaI brede doelstelling zoals: mondeling en schriftelijk rapporteren, het omgaan met mensen, het
beinvloeden van de werkmotivatie van medewerkers, het systematisch onderzoeken, het zelfstandig
uitvoeren van opdrachten. Er is geen eenduidig beleid van instituten ten aanzien van stageverplich-
tingen voor middelbaar-technisch-onderwijs-studenten in het hoger werktuigbouwkundig beroeps-
onderwils Afstudeerperiodes zijn in de huidige studierichtingen werktuigbouwkunde praktisch alle-
maal even lang, maar verschillen nogal in doelstellingen en begeleidingsregime. Ook beoordelings-
criteria voor afstudeeronderdelen ziIn verschillend evenals de cijferwaardering. Een meerderheid ver-
meldt veel waarde te hechten aan de afstudeeropdrachten van studenten in bedrijven. Zij zien deze
proeve van bekwaamheid als een belangrijke indicator bij het beoordelen van de kwaliteit van de in-
dividuele student, de beroeps- en persoonsvorming van de student en de bevordering van de kwaliteit
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van de opleiding. Instituten geven aan beleid te hebben ontwikkeld voor betere doorstroming van stu-
denten door bijvoorbeeld het aantal herkansingen op te voeren. Een meerderheid van de instituten
hanteert een bindend studieadvies aan het einde van de propedeuse.

Activiteiten van studenten in het onderwijs.

Het merendeel van de instituten betreurt het ontbreken of sporadisch voorkomen van studentenver-
enigingen. Ook deelname aan inspraakorganen vindt men gewenst voor jonge mensen. Een drietal
hogescholen valt hierbij in positieve zin op. Deze geven zelfs studiepunten voor deelname aan stu-
dentenvereniging en studenteninspraak-organen. Het gebrek aan groepsbinding onder studenten
wordt door een groot aantal instituten als problematisch ervaren. Ook het verbonden zijn via een ge-
meenschappelilke identiteit of 'campusgevoel' van studenten met de studierichtingen wordt gemist:

'Er is geen groepsbinding bij studenten, er ziin nauweliiks studentenverenigingen en er is geen wii-ge-
voel, de bewoners hebben misschien wel de wens om het geheel bewoonbaar te maken, maar dom er
zelf weinig  aan.'

Zelfstudie van st:udenten tildens de opleiding wordt door een merendeel van de instituten nagestreefd.
Opvallend is dat instituten stellen dat bezuinigingen nopen tot veranderingen van onderwilsvormen
en dat juist deze veranderingen de zelfwerkzaamheid van studenten moeten bevorderen. Het lijkt een
legitimeringsgrond te zijn die instituten gebruiken om onderwijsuitvoerenden en studenten te over-
tuigen van de onontkoombaarheid van deze ontwikkelingen. Ook de roep uit de markt en het be-
drijfsleven worden als externe legitimeringsgrond naar binnen vertaald:

'Een zelfstandige werkinstelling wordt gestimuleerd door het modulaire, deels contactanne onderwiis.
Door moduulbeschrilvingen en op zelfstudie gericht materiaal is het mogelijk studietempo en studie-
motivatie op te voeren';
'De zelfstandige werkinstelling is eveneens een belangrijke conditie voor het functioneren in de beroe-

penmarkt.'

Er zijn geen specifieke motiveringen aangetroffen van wenselijke leerstijlen van studenten. Impliciet
wordt de reproductieve leerstijl door alle instituten aangehangen. Het merendeel van de instituten
heeft een student-volgsysteem waarmee inzichten kunnen worden verkregen in studietempo en stu-
dievoortgang per instroomcategorie. De huidige studiebelasting voor studenten wordt door een be-
perkt aantal rapporten als goed aangeduid, de overigen spreken zich daar niet over uit. De verkorting
van de studieduur wijst men impliciet af omdat dit verzwaring van de studiebelasting geeft. Het alge-
mene beeld dat gepresenteerd wordt is dat studenten een stevig studieprogramma krijgen opgelegd dat
bovendien moeilijk en schools is. Vrouwelijke studenten en allochtone studenten binnen het hoger
technisch onderwijs worden opgevat als groepen met specifieke kenmerken die specifieke eisen stel-
len aan het onderwilsinstituut. Men geeft te kennen meer vrouwelijke studenten in dit hoger tech-
nisch onderwijs te willen en meent daarvoor verschillende initiatieven te moeten nemen zoals: infor-
matiedagen, brochures, en doedagen voor meisjes met welluidende titels als; 'meisjes en techniek',
'thuis en techniek' en 'vrouw en techniek'. Uit deze initiatieven kunnen wij afteiden dat instituten
vrouwelijke studenten geschikte studentes in technische opleidingen vinden, zonder expliciet te for-
muleren welke deze specifieke eigenschappen zijn. Een enkele studierichting maakt melding van in-
terne groepen vrouwelijke studenten en docenten die specifiek over vrouwen en technologie naden-
ken. Etnische studenten worden met name door randstedelijke hogescholen als groep geduid. In een
hogeschool beloopt dit een percentage 10% van het totale studentenbestand en men verwacht dat dit
percentage zal toenemen. Eigenschappen die men aan deze studenten toeschrijft zijn: een beperkte be-
heersing van de Nederlandse taal, specifieke cultuurgebonden gewoonten en een lagere studiecon-
centratie. Voor deze problemen vraagt men expliciet aandacht bil de overheid.

Samenvattend percipieren instituten studenten als zouden die ondanks alle goede bedoelingen van de
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organisatie te weinig inzet vertonen en zich te calculerend gedragen. Er wordt een verhoogde studie-
inzet geeist zonder dat daarbil ondersteuning vanuit docenten en organisatie is aangegeven. Zelfstu-
die is het sleutelwoord. Deze zelfstudie vereist essentiele condities op het gebied van begeleiding, ruim-
teliIke indeling van werkruimtes en multi-media ondersteuning die we nergens uitgewerkt hebben
aangetroffen. De student wordt gepercipieerd als object dat van punt A naar punt Z dient te worden
gebracht. Begrippen als input en output ondersteunen deze perceptie. Studenten krijgen in alle rap-
porten onvoldoende kans om zelf aan te geven welke de complicaties zijn in relatie tot hun studie-
voortgang en studietempo. Te gemakkelilk worden door instituten stereotypen, vooroordelen en ne-
gatieve studentenkenmerken genoemd die evenzeer voor iongeren in het algemeen kunnen gelden. Er
ziln geen gefundeerde visies op onderwijzen en onderwijsleerprocessen aangetroffen, maar een domi-
nante visie op studenten die vooral cognitief en reproductief moeten leren volgens vooropgezette
schema's met vastgestelde doorlooptijden en mogelijke sancties. Het is kortom het beeld van de stu-
dent als maakbaar product voor een gedefinieerde markt.

5 Kwantitatieve analyse van de zelfevaluatierapporten

Het kwantitatieve onderzoek is gericht op het verwerven van inzicht in de wijze waarop instituten
voor hoger beroepsonderwijs het werktuigbouwkundig onderwils organiseren en institutionaliseren.
De inzichten die hieruit ontstaan dienen als aanvulling op het kwalitatieve onderzoek waarin we ons
voornamelijk richten op de mate van institutionaliseren van instituten voor hoger beroepsonderwils.
Tezamen geven zij ons inzicht in processen van rationalisering binnen instituten voor hoger beroeps-
onderwiIs. De methode van onderzoek en de werkwijze zijn beschreven in paragraaf 1 van dit hoofd-
stuk. Bij het kwantitatieve onderzoek hebben wil vier aspecten van de sociale werkelijkheid uitgelicht
waarin herleidbare kwantitatieve informatie te vinden is. Elk aspect is vervolgens in een aantal ele-
menten onderverdeeld welke in tabellen zi In weergegeven. De tabellen stellen ons in staat de institu-
ten onderling te vergeliiken en overall-analyses te plegen op het totale overzicht. De drie aspecten die
wij onderzoeken ziIn:
• Instituut
• Doelstellingen/Vakken
• Docenten

Instituut
in het onderzoeksgebied Instituut ziIn wi i met name geinteresseerd in de relatie tussen de omvang van
instituten en de mate van institutionalisering van studierichtingen werktuigbouwkunde binnen in-
stituten voor hoger beroepsonderwils. Elementen waarin wil geinteresseerd ziin:
• grcic,tte/omvang van het instituut;
• studierichtingsomvang (aantallen studenten binnen werktuigbouwkunde);
• iiistrc,omomvang (aantallen studenten).
De instituutsomvang is gebaseerd op het totale aantal ingeschreven studeriten bil de respectieveliIke
hogeschool. Op basis van deze gegevens kan een rangorde van grootte worden bepaald en kunnen
eventueel categorieen naar omvang worden samengesteld. Naast de instellingsomvang kilken wij naar
instroomomvang en studierichtingsomvang. De geografische spreiding van potentiele studenten
wordt verondersteld verband te houden met de grootte van het instituut. Wij vermelden daarom te-
vens in de tabellen deze orientatie en gebruiken de termen: landelilk, provinciaal, regionaal en stede-
lijk. Om te kunnen nagaan in hoeverre instituten ziin georganiseerd en in welke fase van organisatie-
ontwikkeling zil zich bevinden hebben wil een aantal zogenaamde indicatoren aangegeven die ons in-
formatie verschaffen over de stand van zaken.
De indicatoren zijn:
•  de aanwezigheid van een missie die kan fungeren als richtinggevend doel;
•  de eindtermen van studierichtingen en de relatie met de missie van het instituut;
•  streefdoelstellingen of het nastreven van een bepaaide omvang of omzet;
•  de aanwezigheid van een model voor studierichtingsorganisatie waarin een bepaalde hierarchische

indeling wordt nagestreefd;
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•  het hebben van kwaliteitsbewakings- of kwaliteitszorgdiensten en zijn deze diensten al dan niet in
de hierarchische instituutsstructuur opgenomen;

•  wordt in het kwaliteitsplan de nadruk gelegd op het primaire proces, onderwijsuitvoering, of gaat
de aandacht ergens anders naar uit?

De scores op deze indicatoren vatten wij op als medebepalend voor de graad van organisatie van in-
stituten voor hoger technisch beroepsonderwijs.

- grootte/omvang
De grootte van het instituut is ondergebracht in een rangorde-tabel van instellingsgrootte, afdelings-
grootte  en de instroomgrootte (zie tabel   7.1). De cijfers   zijn   in het algemeen  van het schooljaar
1991/'92, het laatste volledige seizoen voordat de zelfevaluatierapporten verschenen. Hogeschool Rot-
terdam en Omstreken maakt onderscheid tussen de studierichting werktuigbouwkunde Rotterdam en
Dordrecht. Voor bepaling van studierichtings- en instroomgrootte zijn de gegevens apart vermeld. De
instituten die niet hebben meegewerkt aan ons onderzoek wijken niet systematisch af van de institu-
ten die wel aan het onderzoek hebben deelgenomen.
Alle gegevens hebben betrekking op schooljaar 1993/'94. In alle instituten tezamen zijn 144.817 stu-
dente(s)n ingeschreven, dit is gemiddeld 7240 studente(s)n per instituut. De Hogeschool van Amster-
dam is met 17.000 het grootste instituut, de R.K. Technische Hogeschool Rijswijk met  1500 het klein-
ste.
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Hogeschoolgrootte Studierichtingsgrootte Instroomgrootte
in studentenaantallen propedeuse
lin rangorde)

1 Amsterdam 17000 1 Eindhoven 694 1. Eindhoven 188

2 Rotterdam 13 000 2. Enschede 486 2. Enschede ' 132

3   Den Haag 12.790 3. Gelderland 446 3 Heerlen      98

4 Eindhoven 12.500 4 Heerlen 372 4 Groningen 93

5 Haarlem 10.333 5. Groningen 333 5 Gelderland     83

6 Enschede 1 10.153 6. Amsterdam
1

326 6. Rliswilk       82

7. Groningen 8.842 7. Leeuwarden    315 7. West Brabant             78

8. Leeuwarden 8.700 8. Alkmaar 286 8. Rotterdam      74

9. West Brabant            8.000 9. Rotterdam 1 282 9. Den Bosch            69

10. Gelderland 6.500 10. Dordrecht
 

275 10. Leeuwarden      62

11. Alkmaar 5.200 11. VVest Brabant 1
272 11. Venlo

1
59

12. Den Bosch 4.700 12.  Den Haag 251 12. Alkmaar        59

13. Heerlen 3.500 13. Zeeland 250 13. Amsterdam      58

14. Zeeland 3.137 14. Rijswyk 248 14. Haarlem 9

15. Venlo 2.000 15. Den Bosch 246
15.  Den Haag                    51

16. Rilswijk 1

1.500 16. Venlo 243 16 Zeeland 4 49

17. Haarlem
 

234 17. Dordrecht
1

48

totaal 127.855
I

5559 1333

gemiddeld 7.990 347 78

spreiding s 4.499 1 118 35

Tabel 7.1 Hogeschool-, studierichting- en instroomgrootte naar studentenaantallen

Hogeschoolgrootte Studierichtingsgrootte Instroomgrootte
in studentenaantallen propedeuse
lin rangorde)

1 Windesheim    7560 1. Utrecht
 

304 1. Utrecht ' 95

2. Utrecht       6250 2. Windesheim
 

288 2. Windesheim            82

3. Tilburg 1 72
'

1641 3. Tilburg 1 270 3. Tilburg

4. Emmen
 

1511 4. Emmen 125 4. Emmen               31

totaal 16962                       ' 987 280

gemiddeld ' 4241 246
1

70

spreiding s 3123 ' 82 28

Tabel 7.2 Overzicht: niet in het onderzoek opgenomen hogescholen
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- instellings-, studierichtings- en instroomgrootte
Uit tabel 7.1 kan worden afgeleid dat er geen direct verband bestaat tussen de instellingsgrootte en de
studierichtingsgrootte van studierichtingen werktuigbouwkunde voltild. Bil de instroomgrootte van
eerstejaars studenten dagopleiding werktuigbouwkunde zien we nogal forse verschillen tussen in-
stroom en grootte van de instelling. Vooral Amsterdam, Den Haag en Haarlem wijken hiervan af. De
studierichtingsomvang van de werktuigbouwkunde dagopleiding varieert van 694 tot 234 studenten.
De gemiddelde omvang is 327 studenten. In totaal zijn er 5559 studenten ingeschreven bij studierich-
tingen werktuigbouwkunde voltijd. In schooljaar 1991/1992 kwamen gemiddeld 78,5 studenten bij
dagopleidingen werktuigbouwkunde binnen. Het verschil tussen de grootste en de kleinste instroom
bedraagt 140 studenten. De totale landelijke instroom voor hoger beroepsonderwijs werktuigbouw-
kunde voltijd bedroeg in schooliaar '93- '94 in totaal 1333 studente(s)n.

Instituutsvorming

Hogeschool Aantallen Orientatie I Vakgroepen Missie Kwaliteit

(in rangorde) studenten
(Ja/Neen) I

1. Amsterdam 17.000 P|N N J

2. Rotterdam 13.000 R 1 J  J  N
3.   Den Haag 12.790 P, L                 N                   N                   N

4. Eindhoven 12.500 P, L           J            J            J

5. Haarlem
 

10.333  R   J   J   J

6. Enschede 10.153 P, R                 J                   J                   J

7. Groningen 8.842 R,S                 N                   N                   J

8. Leeuwarden 8.700              P                    N                   N                   J

9. VVest Brabant 8.000 S, R                 J                   J                   J

10. Gelderland 6.500 R,P               N                 N                 J

11. Alkmaar 5.200              R                    J                   J                   N

12. Den Bosch 4 700            R                  J                 J                 N

13. Heerlen 3.500              P                    J                   J                   N

14. Zeeland 3.137              P                    J                   J                   N

15. Venlo 2.000               -                    N                   N                   N

16. Rilswiik 1.500 P, R               N                 N                 J

Totaal: 127.855 7.N/9 J 8JYN 9J/7N
Gemiddeld: 7.990

Legenda
kolom: Orientatie
L  = Landelijk georienteerd P  = Provinciaal georienteerd
R  = Regionaal geori&nteerd S  =  Stedelijk georienteerd
Kolom 4 vakgroepen, is een inventarisatie van de organisatie van docenten in vakgroepen binnen

studierichting.
Kolom 5 missie, is een overzicht van het weI of niet hebben van een missie van instituten.
Kolom 6 kwaliteit, het wei of niet aanwezig zijn van kwaliteitszorg binnen instituten.

Tabel 7.3 Orientatie, organisatie, missie en kwaliteit van instituten
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Elk instituut vermeldt in meerdere of mindere mate wat de doelstellingen ziln van de instelling, fa-culteit en studierichting. In acht van de zestien rapporten gebeurt dit in de vorm van een pakkende
missie zoals:'Technisch onderwils op menselijke maat'; 'Ondernemerschap en marktgerichtheid' en
'HR&0 op weg naar de toekomst

Naam hogeschool Studiericht b c g I m n pprsz Aantal Afstudeerrichtingen
(in rangorde) grootte specialisaties

1 Amsterdam 326 X XXX x   x         6         PC,B A E, G

2. Rotterdam 282 X X 'X X X x'xx 3 P,C, A

lok.Dordrect'It 275                        i                     i

3.  Den Haag 251    x        x     x     x     x 2 P. E

4. Eindhoven
694               x      x   xxx 4         E, MI, MT, COM

5 Haarlem 234    x                      x             -

6. Enschede 486 X x        x                 x         5        |  CP, A, PM,E

7 Groningen 333 xx x  xx 6 E, G. C, P, A, AW

8. Leeuwarden 315 x 'x x | 0 geen specialisaties

9. West Brabant 272    x  x          x 2      1 TV\/, B, (MT, MI)

10. Gelderland 446  'x I' X X XX 4         P, C, A, E

11 Alkmaar 286    x                x         x  x 3
1 P.C. E

12 Den Bosch 246 XXXXX x               x 4 P, C, B, E

13. Heerlen 372    x             x x x x 5 P, C, B, A, E

14 Zeeland 250 xxx x x x 3 COM, KWAL, OT

15. Venlo 243 x       x      '                                 4         P, C,E M

16. Bilswiik 248 x  x          x                          3        P.E.P O

Totaal 5559 12 7 4 10 8  8  5  8  8 10
Gemiddeld 327                                         3

Legenda
kolom Specialisaties
A = Automatiseren 1 = Installatietechniek MT = Mechatronica
B = BedrIJfskunde M  = Mechanisatietechniek TV\/     = Technieken Werktuigbouw
C = Construeren P  = Productietechniek PO = Productontwikkeling
E = Energietechniek AW  = Algemene Werktuigbouwkunde OT = Operationele techniek
G = Gastechniek       MI = Millieutechniek COM  = Commerciele techniek

KWAL = Kwaliteitszorg

kolom Eindtermen per studierichting Werktuigbouwkunde in aantallen
b = breed inzetbaar (12) m = multi-inzetbaar 18) pr = probleemoplossend   (8)

c  = communicatief    (71          n = niveau hoog ( 8) s = systematisch      (8)
g = gespecialiseerd (4)     p = praktisch ( 5) z = zelfstandig (10)
1 = Interdisciplinair (10)

Tabel 7.4 Instituuts-, studierichtingsomvang, specialisaties en eindtermen
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De kleinste instellingen, Rilswilk en Venlo, hebben geen missie-statements, maar een opsomming van
doelstellingen die ze als instelling, faculteit, sector en studierichting willen verwezenlijken. De vol-
gende tabel geeft een overzicht van de instituutaspecten. Negen van de zestien instellingen hebben
een vorm van structurele kwaliteitszorg, bijvoorbeeld in de vorm van een zelfstandige stafafdeling of
een daarvoor aangestelde functionaris. In negen van de zestien rapporten valt te lezen dat er op het
niveau van de studierichtingen vakgroepen zijn opgenomen in de organisatiestructuur. Streefdoel-
stellingen, met daaraan gekoppeld uitspraken over de gewenste omvang of omzetvergroting, zijn niet
als zodanig aangetroffen. De eindtermen van studierichtingen werktuigbouwkunde zijn zodanig spe-
cifiek dat er geen directe relatie bestaat met de missie van de instelling, maar de doelstellingen ademen
wel de geest van de intentie.

Doelstellingen en vakken
De instituten geven aan studenten zodanig op te leiden dat ze als afgestudeerden voldoen aan een door
de afdeling opgesteld profiel. Zo worden de eindtermen vermeld waaraan de afgestudeerde ingenieur
dient te voldoen. Deze eisen en verwachtingen zullen dan ook terug te vinden zijn in de doelstellin-
gen die de instituten formuleren. De doelstellingen zijn slechts in globale zin afgeleid van de missies.
De studierichtingen werktuigbouwkunde hebben een expliciet beeld van de eisen aan werktuigbouw-
kundige ingenieurs. Deze zijn gebaseerd op geformuleerde behoeften van het bedrijfsleven in de di-
recte omgeving. Instituten hebben een minder expliciet beeld van de verwachtingen in de maat-
schappij van het beroep werktuigbouwkundig ingenieur. Het curriculum en het vakkenpakket zijn een
weerslag van de gepercipieerde eisen en verwachtingen. Ook het weI of niet hebben van afstudeerdif-
ferentiaties geeft informatie over de relatie tussen het werkveld en de studierichtingen werktuig-
bouwkunde. Zoals uit deze tabel (7.4) valt af te lezen gaat het in twaalf van de zestien instituten over
de brede inzetbaarheid (B), in tien van de zestien instituten om het leggen van een relatie tussen de
verschillende vakgebieden (I), het zogenaamd interdisciplinair werken. Maar ook de zelfstandigheid
(Z) en de multi-inzetbaarheid (M) van de afgestudeerde ingenieurs worden door respectievelijk tien en
acht instituten aangehaald. In acht instituten wordt het systematisch werken (S), het probleemoplos-
send vermogen (Pr) en het hoge (kwalitatieve) nivo van de afgestudeerde (N) als belangrijke eindterm
aangehaald. Vier instituten vermelden op te leiden voor gespecialiseerde werktuigbouwkundigen (G),
waarvan er twee breed inzetbare werktuigbouwkundige ingenieurs opleiden. Deze eindtermen zijn, sa-
men met de vermeldingen van communicatieve vaardigheid (C), per hbo-instelling opgenomen. Tien
instituten maken melding van enquetes, afgenomen bij afgestudeerden en het bedrijfsleven. Hieruit
zou blijken dat er meer behoefte is aan leidinggevende, sociaal-communicatieve en management-
vaardigheden van afgestudeerde werktuigbouwkundige ingenieurs. De instituten West Brabant, Den
Bosch en Rijswijk geven aan communicatieve vaardigheden als een belangrijke eindterm te beschou-
wen. Het bedrijfsleven zegt met name dat de huidige studenten onvoldoende sociaal-communicatie-
ve eigenschappen hebben wat zou blijken uit de stage- en afstudeerervaringen. Op grond van onvol-
ledige informatie over lessentabellen en vakkenverdeling van opleidingen werktuigbouwkunde is het
onmogelijk een nadere analyse te maken. Wij hebben daarom als case drie instituten met elkaar ver-
geleken in onderstaande tabel. Hierin kunnen wil zien dat de praktijkvakken en de algemene vakken
slechts gering varieren. De technische vakken daarentegen schommelen flink, maar wanneer wij de
exacte vakken en de technische vakken bij elkaar optellen dan wordt de score weer praktisch gelijk.
Dit samenvoegen van de technische en exacte vakken komt ook voor in de case-studie naar examens
en tentamens over de periode 1915-1994 (hoofdstuk 11). Hierin wordt onder andere aangetoond dat
in de curricula van studierichtingen werktuigbouwkunde de nadruk wordt gelegd op het aanbieden
van cognitief- instrumentele kennis. Attitudevorming en persoonlijkheidsontwikkeling van werktuig-
bouwkundige ingenieurs komt in de curricula niet expliciet voor. De verdeling van de vakkentabellen
ziet er in dit exemplarisch voorbeeld als volgt uit:
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Instelling Algemeen Exact | Technisch 1

Praktilk

Heerlen 4% 8% 58 % 30 %

1

Geld:Ilan                        : :           1            28

% 34 % 29 %

38%         I          25 90 36 %

Tabel 7.5 Vergelilking vakkentabel drie instituten.

Een meerderheid van de rapporten besteedt aandacht aan de meer gespecialiseerde algemene vakken
zoals recht, wets- en patentkennis, bedrijfseconomie en bedrilfsorganisatie. Deze vakken zijn veelal na
de stageperiode in het curriculum opgenomen. Als argument hiervoor wordt grotere begripsvorming
na stage-ervaringen genoemd. Algemene vakken zoals taal (meestal Engels en Duits), communicatie-
ve technieken (rapportage en presentatie), maatschappelilk verantwoordelilkheidsbesef en sociale
(management) vaardigheden komen zo goed als allemaal in de eerste twee lesjaren aan bod. Het me-
rendeel van de instituten geeft aan dat 60 8 70 90 van het totale curriculum hbo-werktuigbouwkunde
bestaat uit technisch gelieerde en exacte vakken.

- specialisaties
Met het aantal specialisaties wordt het aantal afstudeervarianten bedoeld. In de zestien instituten is
het aantal varianten gemiddeld drie. Twee instituten (Leeuwarden en Haarlern) vermelden dat ze van-
wege hun doelstelling om 'allrounders' op te leiden geen afstudeervarianten hebben. Amsterdam ver-
meldt zes afstudeervarianten. Elf instituten vermelden bij de afstudeervarianten Energietechniek te
hebben. Tien instituten hebben er bovendien Productietechniek bij opgenomen. Constructie- en Ont-
werptechniek komen in negen instituten voor. Automatisering en Bedrijfskunde komen ieder respec-
tievelijk in zes en vier instituten voor (tabel 4 laatste kolom). De landelijke trends liggen dus blijkbaar
op het gebied van: Energietechniek, Productietechniek, Constructie- en Ontwerptechniek, Automati-
sering en Bedrijfskunde. Vier van deze specialisaties zijn te kenschetsen als klassieke technische en
werktuigbouwkundige domeinen.

Docent
De ontwikkelingen in het hoger beroeps onderwijs hebben geleid tot veranderingen in de organisatie
van de onderwilsuitvoering. Dit heeft zijn invloed gehad op onder andere onderwijsvormen, groeps-
grootte, contacturen en de verschillende rollen van docenten in de onderwijsuitvoering. Getracht is
om te bekijken in hoeverre er een relatie bestaat tussen de grootte van de instelling en de diversiteit
van onderwijsvormen. Ook zijn de verschillende docentrollen geinventariseerd. Indien er klassendo-
centen of mentoren zijn, is getracht te achterhalen wat de inhoud van hun functie is. Ook is gekeken
naar vormen van studentenbegeleiding en de verhouding tussen lessen en taakuren van onderwijs-
uitvoerend personeel binnen studierichtingen werktuigbouwkunde.

- aantallen en leeftijdsopbouw docenten
Behoudens twee instituten die dit niet vermelden, zijn er gemiddeld 30 voltijd-docenten per studie-
richting werkzaam (zie tabel 7.6). Eindhoven heeft met 64 docenten het grootste aantal docenten bin-
nen de studierichting werktuigbouwkunde. De gemiddelde teeftiId van de docenten, gebaseerd op ze-
ven instituten, is vijftig jaar. Studierichtingen Haarlem en Leeuwarden hebben met gemiddeld 55 jaar
het oudste docentenkorps. Daartegenover staan Eindhoven en Enschede die met gemiddeld 45 jaar het
jongste docentenkorps bezitten. In veel rapporten wordt vermeld dat er geen docenten onder de 45
jaar zijn en dat het gros boven de vijftig is. Instituten vinden praktisch unaniem dat de leeftiid van do-
centen een probleem is. Ze doelen met name op problemen in relatie tot de gevraagde inspanningen
bij onderwijsvernieuwing en op de geringe flexibiliteit van de oudere docenten. Ook de instituten die
de leeftijden van docenten niet vermelden spreken van vergrilzing en een te hoge belasting in de zin
van loonkosten. Alkmaar vermeldt in dit verband dat de ouder wordende docent geleidelijk wordt ont-
last van zijn lestaak en merkt op dat er een relatie bestaat tussen de leeftildstoename van de docent en
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zijn perceptie van de niveaudaling bij de student. De meeste instituten geven aan voornemens te zijn
de vergrijzing terug te dringen, maar niemand is concreet over acties op korte termijn. Amsterdam ver-
meldt het 'first-in'- 'last out' principe te willen verlaten en liefst jongere, vrouwelijke docenten aan te
willen nemen. De meerderheid bel<laagt zich erover dat dit ook een probleem is, sinds de overheid wet-
telijk heeft bepaald dat een docent over bepaalde didactische vaardigheden dient te beschikken. Hier-
door acht men het moeililker docenten met adequate didactische vaardigheden naast de gewenste be-
drijfservaring aan te trekken. Net afgestudeerde ingenieurs acht men evenmin in staat docenten nieu-
we stijl te zijn.

hogeschool Studiericht. Aantal Leeftild Onderwilsvormen Onderwils Mentoraat Invloed  Les

(in rangorde) grootte docenten docenten structuur uren

1. Amsterdam 326 23 52 H,l,P   S niet C       29

2. Rotterdam 557               - -               - -        H60,1  P, Z S/M D, E      L.M     22

3.  Den Haag 251              48               - - H80,Pl 5,W30, K30,Z S/MS, M             -                -

4. Eindhoven 694 64 45 H96,1.P32,K,C, P,Z S/M S,P,M L 22

5. Haarlem 234              20 55 H,P,W,C,P,Z                  J4               S,E             - -             - -

6. Enschede 486            42             45       H,P,W                         T               S,E           - -            - -

7. Groningen 333               - - 47 H40,140,P,W25              J4 D,P,V L,C,M 18

8. Leeuwarden 315 16 55 H 120,130,P15,W15 J niet L      24

9. West Brabant 272             27              - - H30,P,W S/M E --      27

10 Gelderland 446            36             50       P,K, C,P                       J4 S,D L,C      29

11. Alkmaar 286          14          52      H32, P14, W20,CPZ S S,D,E    -      --

12. Den Bosch 246         17         --    H100,1, P25, K25      J4         S          L,C, M    --

13. Heerlen 372                         - -                         - -            Pl 6, K35, L                                    J                           S, D, P               L                       - -

14. Zeeland 250              46               - -        H25,1                              S                E                - -             - -

15. Venlo 243       22        50    H, P,W,Z S,D            - -             30

16. Rijswilk 248 14 -- H70,P16.K32,Z J4 S,M L,C         24

Totaal 5559 389

Gemiddeld 327 30       I 25
Kolom 3 : aantal te werk gestelde docenten binnen studierichting
Kolom 4 : gemiddelde leeftijd van docenten binnen studierichting
Kolom 5: H= hoorcollege, P= Practica, 1= instructiecollege, K= klassikaal, W= werkcollege, Z= zelfstudie,

C = casegroep, L = les
Kolom 6: onderwijsorganisatie S- semester, M= modulair, J= jaar, T= trimester, 4=4 periodes per jaar
Kolom 7: B= mentoraat, D= doorverwijzing,  E =l e jr. mentor, M = gehele studie, P= probleemsignalering,

S = studievoortgang, V = vakinhoudelijke beg.
Kolom 8 : invloed docenten M = methodisch  L = lesmateriaal C= curriculum.
Kolom 9 inzet lesuren docenten per instituut

Tabel 7.6 Docentengegevens, onderwijsorganisatie, invloed en onderwijsuitvoering
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- invloed van docenten
De invloed van de docenten is drieerlei:
•  invloed op het curriculum wat we met een C duiden;
•  invloed op de methoden van onderwilsuitvoering wat we duiden met M;
•  invloed op het gebruik van lesmaterialen wat we duiden met een L.
De helft van alle instituten geeft aan dat docenten het eigen lesmateriaal bepalen of daar invloed op
kunnen uitoefenen. Drie instituten vermelden dat docenten invioed kunnen uitoefenen op de ge-
hanteerde methodieken in de onderwijsuitvoering. Op het niveau van invioed op het curriculum heb-
ben docenten slechts invloed via afdelingsraad en dan nog in adviserende zin. Vijf instituten vermel-
den dat docenten rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op het curriculum, maar geven niet aan
hoe.

- contacturen
Zeven instituten geven geen informatie over het aantal contacturen van docenten met studenten (zie
tabel 6). Bij de resterende negen instituten waren er in het schooljaar 1992/93, 25 contacturen, dit wil
zeggen 25 uur waarbij een student fysiek een docent ter beschikking heeft in colleges, lessen, practica
of stage- en afstudeerbegeleiding. Venlo scoort met 30 uren het hoogst in deze contacttild en Gronin-
gen met 18 uren het laagst. Een meerderheid van de instituten geeft aan het aantal contacturen onder
invloed van extensivering te hebben moeten verminderen. Dit beeld komt overeen met de informatie
over de contacttijd in de tachtiger jaren waarbil de gemiddelde contacttijd docent-student op 32 uur
per week uitkwam. Een instituut vermeldt dat de teruglopende contacttijd wordt gecompenseerd door
begeleiding van thema- en projectgroepen.

- onderwilsvormen
In tabel 7.6 kolom 5 zien wij dat praktisch alle instituten hoorcolleges geven waarbii de groepsgroot-
te varieert van 25 tot 120 studenten per hoorcollege. Leeuwarden en Den Bosch, met respectievelijk
120 en 100 mensen, hebben de grootste groepen. Zeeland heeft met 25 studenten de kleinste groep
voor een hoorcollege. Practica worden in vijftien instituten gegeven. Zeven instituten vermelden zelf-
studie als onderwijsvorm, acht de werkcolleges, zeven instructiecolleges en zes de conventionele klas-
sikale vorm van lesgeven. Het vroegere klassikale lesgeven is mogelijk gewijzigd in hoorcolleges, maar
komt als vorm weinig voor. Instituut Eindhoven vermeldt dat de instructievorm overheerst in de klas-
sikale les. De gemiddelde groepsgrootte van de klassikale onderwilsvorm is 31 studenten. Drie institu-
ten maken melding van projectmatig onderwijs. Studenten dienen dan gedurende een bepaaide pe-
riode met meerderen tegelijk aan eenzelfde case te werken. De beoordeling ervan gebeurt met studie-
punten.

- onderwijsorganisatie
Een meerderheid van de instituten werkt momenteel met een semestersysteem. Sommige instituten
vermelden dat dit zeer onlangs is ingevoerd en dat daardoor intern problemen zijn ontstaan. Over-
wegend geeft men aan in het kader van de extensiveringsgolf niet vril te hebben kunnen kiezen voor
een ideaal onderwijsorganisatiemodel. Zeven instituten die een semestersysteem hebben doorgevoerd
roemen het voordeel voor studenten en dan met name het voordeel van snellere herkansing en door-
stroming voor studenten. Als nadelen van dit systeem worden de problemen met de roostering van
docenten aangehaald en de ongelijkmatige studiebelasting voor studenten en piekbelasting voor do-
centen. Vier instituten met een semestersysteem hebben bovendien gemodulariseerd onderwils. En-
schede heeft als enige een trimestersysteem. Verder vermelden zeven instituten te werken met een
jaarklassensysteem, waarbij vijf instituten bovendien het jaar hebben opgedeeld in 4 blokken van 7
lesweken met aansluitende tentamenperiodes.

- rollen van docenten.
In kolom mentoraat 7 (tabel 7.6) wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende docentrol-
len in de onderwijsuitvoering. In totaal hebben wij zeven vormen onderscheiden die onder aan tabel
6 zijn gecategoriseerd. Studievoortgangscontrole-rollen van docenten zijn in tien instituten inge-
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voerd. In zes instituten hebben docenten een doorverwijzende rol en ook een eerstejaars mentoraat-
rol voor docenten. Mentoraat voor de studierichting is in drie instituten opgevoerd. Vakinhoudelijke
begeleiding is slechts in Hn geval opgegeven. Gegeven de verschillende onderwijsvormen en met
name het hoge aantal hoorcolleges en instructiecolleges is deze score opvallend. De onderwijsuitvoe-
ringsorganisatie van studierichtingen werktuigbouwkunde tendeert door deze extensivering en mo-

dularisering naar een organisatie met een soort interne marktwerking waarbij de vraag de organisatie-
vorm genereert. Docentrollen tenderen naar taakgerichte rollen in een vooraf gedefinieerde omgeving
en met vooraf bepaalde grenzen.

- studiebegeleiding
Er is gekeken naar de invioed van de extensivering op de manier waarop de docenten studenten be-
geleiden. Studiebegeleiding bestaat doorgaans uit een eersteliins klassedocent en/of een mentor en een

tweedelijns decaan. De functies van deze studiebegeleiders varieren nogal. Zoals in tabel 6 te zien is,

kan de functie van een mentor bestaan uit:
•  het vaststellen van een probleem en het louter doorverwijzen naar een decaan;
•  het signaleren van problemen  en de prioriteiten die men naar leeriaar stelt;
• vakinhoudeliike begeleiding;
•  het bewaken van de studievoortgang.

De instituten Eindhoven, Den Haag en Rilswilk ziIn de enige waarin expliciet wordt vermeld dat de
mentor gedurende de gehele opleiding een actieve rol heeft in de begeleiding van studenten. Amster-
dam vermeldt veel aandacht te besteden aan studentenondersteuning en begeleiding bil inspraak van
studenten. Heerlen en Venlo vermelden geen mentoren te hebben. Dertien instituten hebben studie-

voortgangsrollen voor docenten gedefinieerd, al dan niet ondersteund met het studentenvolgsysteem
'Progress'. Zes instituten vermelden dat de mentor de student doorverwijst naar de decaan die de pro-
blematiek zo nodig terugplaatst in de lijn. ln drie gevallen is de mentor een probleem-signaleerder,
naast bijvoorbeeld belangenbehartiger, voortgangbewaker, persoonlilk begeleider en studieadviseur.

Hogeschool Groningen ondersteunt studenten met een vakinhoudelilke decaan. Hogeschool Venlo

opteert voor een 'meester-gezel' relatie met de studenten. Klassedocenten verrichten eerstelijns werk,
studierichtingsleiders doorgaans tweedelijns werk. Hogeschool Leeuwarden geeft aan de mentor voor-
namelijk te gebruiken voor het voeren van exit-interviews. Hogeschool Gelderland geeft aan het men-
torschap te laten verrichten in de eigen tijd van de docenten. Hogeschool Groningen vermeldt dat er
voor zes docenten 480 taakuren per jaar zijn gebudgetteerd voor mentorschappen. Hogeschool Rijs-
wilk wilkt in positieve zin af van de rest, daar het een kleine (monosectorale) instelling is, waarbij er
gemiddeld 24 contacturen zijn en de docenten goed bereikbaar zijn. In Den Haag krijgen allochtone
studenten een speciale decaan, is de studiebegeleiding formeel geregeld en dient de rol van docent ini-
tierend, begeleidend, ondersteunend en evaluerend te zijn. Er is door deze verscheidenheid in taken

en doelstellingen geen eenduidig beeld binnen instituten over begeleidingsmethodieken en begelei-
dingsmodellen. WeI zou men over de gehele liIn kunnen spreken van een grotere behoefte vanuit de
instituten om «de vinger aan de (studenten) pols» te houden.

6 Synopsis

algemeen beeld van de externe actoren
De instituutpercepties van de drie externe actoren Techniek, Maatschappil en Overheid zijn in relatie
tot de percepties van de interne actoren nauwelijks ontwikkeld. Op de drie actoren tezamen is slechts
eenvijfde van de totale score herleidbaar.

De actor Techniek heeft nauwelilks gescoord. Er bestaat geen beeld van de rol en positie van techniek
in onze samenleving. Technologische ontwikkelingen worden gepercipieerd vanuit bedrijven in de di-
recte omgeving van instituten en vertaald in lesinhoud en specialisaties. Over de positie van afgestu-
deerden hbo-werktuigbouwkundige ingenieurs in de samenleving is een hoge mate van overeenkomst
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tussen de instituten onderling. Binnen het beroepsgebied ingenieur ziet men in rangorde eerst de uni-
versitaire ingenieur, dan de hbo-ingenieur en daarna de mts-ers. Binnen het totale hogere technische
onderwijs baseert men de eigen rol en positie op dezelfde hierarchische principes, namelijk eerst ken-
nisgericht en daarna praktijkgericht.

De actor Maatschappij scoort eveneens zeer laag. Wanneer we echter bedrijven en markt als synonie-
men voor de maatschappij nemen, dan neemt de score licht toe. Dit betekent echter dat de perceptie
van de samenleving is vernauwd tot een vrij beperkt afgezonderd gebied in Maatschappij. Deze do-
meinspecifieke orientatie op de Maatschappij voedt het utiliteitsdenken van instituten voor hoger be-
roepsonderwi js en legitimeert de interne doelstellingen en specialisatiekeuzen. Er ontstaat op deze wil-
ze een soort cyclisch proces binnen het technisch domein waardoor wederzildse beinvloeding slechts
uitsluitend in dit gebied plaatsvindt. Er is sprake van afsluiting of «vestingmentaliteit» zoals eerder
aangegeven in hoofdstuk 4. Indicatief voor deze'afsluitingstheorie' vinden wil het ontbreken van vak-
ken als ethiek en maatschappilleer binnen de curricula van hbo-werktuigbouwkundig onderwijs.

De actor Overheid scoort relatief het hoogst van de externe actoren. Men percipieert een dubbelzin-
nig beeld van de overheid. EnerziIds acht men de overheid gelegitimeerd in de rol van controleur van
activiteiten en arrangeur van het instroomproces. AnderziIds ziet men de overheid als viland die niet
nalaat op afstand het onderwijs te reguleren door onder andere in te grijpen in studieduur en studie-
tempo. Dit gepercipieerde vijandbeeld is naar onze mening onderdeel van een intern proces van be-
vordering van loyaliteit en bevestiging van de intern overeenkomende belangen versus de overheid.
Er is geen helder beeld naar voren gekomen van welke verhouding instituten voor hoger beroepson-
derwijs nastreven ten opzichte van de overheid. Er ontbreekt een gezamenlijk streven van de institu-
ten naar un bestuurlijk concept in de relatie met de overheid.
De geringe score op de externe actoren zou kunnen betekenen dat men erg naar binnen is gericht, dat
men voornamelijk bezig is met de directe eigen omgeving. De aandacht die instituten besteden aan
instituutsimago en profilering ten opzichte van ander instituten voor hoger onderwijs is groot. De per-
cepties van de buitenwereld zijn verkleind tot percepties van de onmiddellijke omgeving. Het be-
drijfsleven representeert de «Umwelt» voor de instituten en fungeert als externe legitimeringsbron
voor interne legitimeringsargumenten. De organisatiestructuur van de instituten en de interne regel-
geving en inrichting zijn nagenoeg kopieen van deze «Umwelt». De waardenorientaties van instituten
zijn door deze beperkte kijk op de werkelijkheid te kenschetsen als utilistisch- en effectiviteitgericht.
De instituutsmissies zijn voornamelijk in economistische termen vervat. Men wil voornamelijk risi-
co's vermijden en verantwoording afteggen voor de effectieve besteding van overheidsgelden aan die
overheid. Het economistische en utilistisch denken van instituten voor hoger beroepsonderwijs staat
niet op zichzelf, maar is verweven met een algemeen maatschappelijk proces gericht op toenemende
effectiviteit en kosenbeheersing.

algemeen beeld van de interne actoren
De actor Studierichting krijgt de nieeste aandacht, ongeveer 3/5 van alle scores. Drie facetten van deze
actor treden op de voorgrond:
• structuur;
• effectiviteit;
• disciplinering.

Bovendien is er een relatie tussen de facetten onderling waardoor ze aanvullend op elkaar inwerken.
Het organiseren van de onderwijswerkelijkheid van studierichtingen werktuigbouwkundige krijgt
daardoor grote nadruk. Structuren, procedures en controlemiddelen onderstrepen deze ontwikkelin-
gen. Wij zien dit als een ontwikkelingsproces waarbij de functionele rationaliteit de substantiele ra-
tionaliteit verdringt. De legitimering voor deze door instituten voorgestane ontwikkeling wordt ge-
vonden bij de overheid en het bedrijfsleven. Het economistische denken is merkbaar in de wijze van
organiseren en controleren. Kwaliteit van onderwijs wordt door instituten intern gebruikt als lok- en
dwangmiddel. Budgetterings- en interne communicatie-modellen ondersteunen dit proces en zorgen
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op hun beurt voor interne uniformering, standaardisering en disciplinering van gedrag. De interne
structuur bevestigt het hierarchische denken en schept een scheiding tussen de verschillende lagen.
De afstand tussen de strategische top en de uitvoerende kern wordt groter waardoor er tussen de par-
tijen onderling een vorm van vervreemding optreedt.

De actor Docenten scoort met  1 /5 deel van de totale scores hoog. Overwegend wordt het beeld van do-
centen dubbelzinnig gepercipieerd, waarbij de negatieve percepties van instituten overheersen. Ener-
zijds worden docenten gezien als groep waarop vanuit de historie weinig 'grip' kan worden verkregen
door hun autonome domeinspecifieke opstelling. Daar wil men vanaf en men streeft naar het in kaart
brengen van taken en functies van docenten met als doel een lijnafhankelijke opstelling van docen-
ten in de organisatie. Anderzijds percipieert men een mythische orientatie op het zogenaamde 'leren-
leren' waarbij docenten worden gezien als bevorderaars van onderwijsleerprocessen van studenten als
het ware docenten met een extra «pedagogische versnelling». Rollen die men aan de nieuwe docent
toekent zijn weliswaar in naam gegeven, maar het ontbreekt aan achterliggende pedagogische orien-
taties op leren en leerprocessen van studenten in het hoger beroepsonderwijs. Het gros van de invul-
lingen van dit 'leren-leren' laat zien dat instituten voornamelilk veranderingen in vormgeving van het
onderwi Is zien als d6 oplossing van stagnerende leerprocessen van studenten. Inhoudelijke pedagogi-
sche visies als onderdeel van doelstellingen en inrichting van het werktuigbouwkundig onderwijs heb-
ben wij niet aangetroffen. Het beeld dat overheerst is de gerichtheid van instituten op voornamelijk
effectieve doorstroming van studenten binnen het werktuigbouwkundig hoger beroepsonderwijs. Wij
hebben in de zelfevaluatierapporten geen aanzet aangetroffen voor het operationaliseren van dit pe-
dagogische onderwijsmodel. Noodzakelijke aanpassingen van lokalen, bibliotheken en faciliteiten
voor onderzoek hebben wij ook in ons empirisch onderzoek niet of nauwelijks aangetroffen. De con-
dities op het gebied van her- en bijscholing van personeel in het kader van de wenselijke onderwijs-
veranderingen zijn niet uitgewerkt aangetroffen in de vorm van bilscholingsplannen per studierich-
ting. Wij vermoeden achter de aangegeven wenselijke onderwijsontwikkeling een vorm- en functie-
gerichte orientatie en geen inhoudelijk- pedagogisch gerichte orientatie.

De actor Studenten heeft minimaal gescoord. Het beeld dat van studenten wordt gepercipieerd is even-
eens dubbelzinnig en overwegend negatief. Men waardeert de eigen opleiding als zwaar, maar haal-
baar. Studenten wordt gebrek aan motivatie en participatie verweten. Daarnaast geeft men aan dat stu-
denten klanten zijn die uiteindelijk de kwaliteit van hun onderwils zouden moeten beoordelen en een
stem zouden moeten hebben in het opstellen van de eindtermen en de daarbij behorende onderwijs-
vormen en onderwijsinhouden. Het gepercipieerde beeld dat instituten van studenten hebben lijkt op
het zogenaamde 'alibi-denken' waarbij instituten zichzelf bij voorbaat indekken tegen mogelijke pro-
blemen door vooraf schuldigen aan te wijzen voor deze gevolgen. Als voorbeeld kan hier gelden het
studierendement: 'We kunnen als instituten niet voldoen aan de eis van de overheid omdat studen-
ten niet gemotiveerd zijn om te slagen binnen de reguliere tijd.' Wanneer wij te maken hebben met
ongemotiveerde, calculerende studenten (wat ook als algemeen beeld van studenten bestaat, zegt
men), die niet in de toegestane tijd afstuderen, moeten niet de instellingen maar de studenten worden
aangewezen als oorzaak van problemen met rendement en effectiviteit. In dit alibidenken hebben wij
allianties aangetroffen tussen instituutleidingen en studenten die gezamenlijk ten strijde trekken te-
gen de strikte overheidsmaatregelen op het gebied van doorstroming en de daaraan gekoppelde fi-
nancieringen van studenten en instituten. Bovendien bevordert deze gezamenlijke strijd de interne
loyaliteit. De overheid is immers de oorzaak van de bezuinigingen en niet het plaatselijk bevoegd ge-
zag. Interne en externe actoren interacteren binnen de onderwijswerkelijkheid voortdurend en bein-
vloeden elkaar positief of negatief. Bepaalde processen krilgen daardoor in die onderwijswerkelijkheid
extra dynamiek of prioriteit. Wij hebben deze ontwikkelingen aangeduid als mega-trends binnen de
onderwijswerkelijkheid van het hoger beroepsonderwijs en zullen deze nu verder uiteenzetten.
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7 Trends in Instituutpercepties

Analyse van de instituutpercepties laten een vii ftal mega-trends zien die zowel afzonderlilk, als in com-
binatie met elkaar bepaalde processen in Instituten voor hoger beroepsonderwijs beinvloeden:

organisatiedenken
Door fusering en samenwerking is de gemiddelde instellingsgrootte sterk gewi izigd. Instituten zi In ge-
transformeerd van kleine overzichtelijke instituten tot mega-instituten met grote hoeveelheden me-
dewerkers et-1 studenten. Vele, voorheen onafhankelilk van elkaar (soms in dezelfde stedelilke regio)
opererende hbo-instellingen ziIn gaan samenwerken en fuseren. Zo werden biina alle lokaal en zelf-
standig opererende hogere technische scholen multisectorale instellingen. De schaalvergrotingsope-
raties leidden tot herverdeling van posities en van de daaraan gekoppelde machtsposities. Afzonder-
lijke en specifieke instituutsculturen werden afhankelijk van interne machtsgroepen en veranderende
coalities. Vanwege de toename in omvang namen besturingsconcepties van organisaties een steeds be-
langrijkere plaats in. De besturingsconcepties die wil hebben waargenomen vertonen een hoge mate
van overeenkomst met besturingsconcepties van productiebedrijven. De gekozen organisatiestructu-
ren zijn complex en ondoorzichtig. Naast de formele structuur zijn tal van informele netwerken waar-
genomen gebaseerd op contacten uit vorige «bloedgroepen». Het huidige besturingsconcept is over-
wegend hierarchisch-formeel georienteerd en legt de nadruk op de top-down besturing. De afstand die
in de organisatie van instituten ontstaat tussen de verschillende niveaus (doorgaans drie) en vanuit
specifieke belangen benadrukt de afstand tussen mensen uit de verschillende lagen. De afstand tussen
de strategische top en de uitvoerende kern wordt alleen maar groter. Ook heeft de schaalvergroting ge-
leid tot grotere, complexere informatiestromen en bureaucratisering binnen instituten. Deze proces-
sen van bureaucratisering leiden tot verstarring en standaardisering van processen en rollen en on-
dersteunen een steeds afhanketilker gedrag van mensen in organisaties. Tegelijkertijd schrilven ze voor
wat juist is en wat niet. Dit leidt tot processen van disciplinering en primaire enculturatie van leden
binnen deze organisatie. In een aanvullende paragraaf zullen wij met een case-studie illustreren hoe
interne informatie- en communicatiestromen processen van bureaucratisering en vervreemding on-
dersteunen.

effectiviteitsdenken
Het economistische denken met daaraan gekoppeld het interne effectiviteitsdenken heeft een zware
nadruk gekregen. In taal en gedragscodes is deze trend waarneembaar. Diverse instituten spreken van
productgroepen in analogie met de profit-sector. De intern geprojecteerde organisatie-structuur met
de daaraan gekoppelde interne bekostigingsstructuur ondersteunt het hierarchische denken en is ge-
baseerd op machtslegitimering en machtsuitoefening. De interne machtskolom bevestigt de interne
machtsposities. Invloed kan worden uitgeoefend door te manipuleren met geld. Ondanks de verkre-
gen vrilheid om de interne financiering naar eigen goeddunken in te voeren zien wii overal een over-
eenkomstig budgetteringsmodel dat sterk lijkt op het vroegere overheidsfinancieringsmodel. Opval-
lend is het ontbreken van georganiseerd verzet tegen de toenemende bezuinigingsdrift van de over-
heid en de daarmee samenhangende veranderende waardenorientaties. Wij zouden verwachten dat
juist het onderwils om fundamenteel pedagogische motieven zou ingaan tegen toenemende bezuini-
gingen op de onderwijsuitvoering. Dat instituten in het hoger beroepsonderwijs zo overduidelilk het
streven naar effectiviteit en doelmatigheid hebben overgenomen zullen wij illustreren aan de hand
van een casestudie van interne budgetteringsmodellen binnen instituten.

marktdenken
In de missies van instituten overheerst het zogenaamde marktdenken of utiliteitsdenken. Instituten
halen legitimering voor deze orientatie uit de directe omgeving. Instituten geven bij meerderheid aan
brede, integrale en multidisciplinaire ingenieurs te willen opleiden om aan de toekomstige vraag te
voldoen. Analyse van de huidige curricula laat zien dat er een groot gat zit tussen de huidige oplei-
dingsinhouden en de wenselilke inhouden. De curricula vertonen een historisch gegroeide klassieke
opbouw met de nadruk op instrumentalistische en declaratieve, cognitieve kennisinhouden en vaar-
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digheden. Het marktdenken van de strategische top van hbo-instituten past in het streven om her-
kenbare «producten» te leveren aan afnemers van dit type onderwiIs. De onderwijsuitvoerenden daar-
entegen worden verantwoordelijk gesteld voor de implementatie van deze gewenste onderwijsinhou-
den. Er ontstaat op dit punt een sterke spanning tussen deze twee interne partijen, de top en de basis.
De huidige onderwijsuitvoerenden worden bovendien gediskwalificeerd verklaard vanwege te hoge
leeftijd en te geringe flexibiliteit. Door het ingrijpen in status en positie van de onderwilsgevenden ko-
men de interne verhoudingen stees meer onder spanning te staan. Deze toenemende spanning ken-
schetsen wij als latente crises in de werktuigbouwkundige onderwijswerkelilkheid. Traditie en historie
van de werktuigbouwkundige onderwijsinhouden is stevig gevestigd in de huidige curricula. Dit wordt
geillustreerd door een casestudie naar examens en tentamens hbo-werktuigbouwkunde over de perio-
de 1915- 1994 (zie hoofdstuk 11).

personeelsgericht denken
In aansluiting op het bovenstaande gaan wij hier dieper in op het denken over medewerkers binnen
instituten voor hoger beroepsonderwiis. Ook hier is sprake van een formalisatie van de onderlinge ver-
houdingen tussen werkgevers (colleges van bestuur) en werknemers (uitvoerend onderwijspersoneel).
Wanneer we de onderwijsuitvoerenden als voorbeeld nemen zien wil in feite een verandering van de
onderlinge verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Gezien het feit dat een groot aantal do-
centen gedurende een zeer lange periode in dit onderwijs werkzaam is geven zij duidelijk aan deze ver-
anderingen persoonlijk te voelen. Een meerderheid van deze personeelsleden heeft binnen een school-
organisatie gewerkt waarin iedereen elkaar persoonlijk kende. Het kwam geregeld voor dat de direc-
teur van de hts, gezamenlilk met het personeel een boterhammetle at. Ook persoonlijke problematie-
ken van medewerkers werden direct besproken en zoveel mogelilk in samenspraak opgelost. De eerder

aangegeven schaalvergroting heeft binnen relatief korte tijd de onderlinge verhoudingen grondig ge-
wijzigd waardoor een grotere afstand tussen werkgever en werknemer is ontstaan. Met name de toe-
genomen werkdruk voor onderwilsuitvoerenden en de geringe aandacht voor deze problematiek zet-
ten de persoonlijke verhoudingen onder spanning. Instituutsgewilze CAO-onderhandelingen met het
personeel benadrukken het beeld van toenemende tegenstellingen tussen de partijen binnen dit so-
ciale systeem. Omgangsvormen veranderen, taalgebruik wordt meer gedifferentieerd, er ontstaan in
feite nieuwe ordeningen binnen deze sociale werkelijkheid. Deze veranderingen maken werknemers
in de organisatie onzeker en angstig en er is openlilke twilfel over de persoonlijke betrokkenheid van
de instituutsleiding bij hun problematiek. Wil zien een toenemende behoefte van instituten docenten
te definieren als semi-professionals in de organisatie. De achterliggende waardenorientaties van insti-
tuten neigen naar een functionele, instrumentele en gezagsgetrouwe rol voor docenten nieuwe stijl in
de onderwilsorganisatie. Deze percepties staan op zeer gespannen voet met de eerder weergegeven er-

varingen van oudere werknemers in de organisatie van weleer. Het veranderingsproces dat zich in de
interne organisatie van instituten voor hoger beroepsonderwiis ontwikkelt heeft alle kenmerken van
toenemende vervreemding tussen belangengroepen binnen dit sociale systeem.

klantgericht denken
Van de onderwijsvragenden, de studenten, door veel instituten ook klanten genoemd, bestaan twee
beelden. De aspirant-student krijgt volgens de instituutsleiding onvoldoende stimulansen uit de eigen
directe leefomgeving van gezin en school om na de middelbare school techniek te gaan studeren.
Techniek is in de perceptie van instituten momenteel niet 'in' bij jongeren. De overheid maakt te wei-

nig werk van dit probleem, zo vinden de instituten. Intern wordt gewerkt aan het werven van aspi-
rant-studenten, maar dit gebeurt nog te impulsief en te weinig vanuit een gedegen analyse van deze

problematiek. De onderwijsvragende wordt intern overwegend als problematisch gepercipieerd. De
student calculeert, is ongemotiveerd, heeft geen campusgevoel en is niet geYnteresseerd in meedenken
over de inrichting van de eigen opleiding. Het beeld van de student als klant heeft geen handen en
voeten, het komt ongeveer overeen met een zogenaamd doorstroommodel, waarbij de student wordt
gedefinieerd als input en output. De student wordt via functionele ordeningen van de studie, func-
tionele ordeningen van ruimte en tijd en via cognitieve leerorientaties gedisciplineerd. Deze vormen
van normatieve orientatie zien wil onder andere terug in de wilze waarop instituten fysiek ziIn inge-
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richt. In dit proefschrift ziln foto's opgenomen die de onderlinge overeenkomsten in still, sfeer en in-
richting van instituten voor hoger beroepsonderwijs illustreren.

Wij vatten bovengenoemde trends op als onderdelen van een breder proces, als een eenzijdig tech-
nisch-functioneel rationaliseringsproces waarbij de functionele rationaliteit de substantiele rationali-
teit verdringt. De pedagogische waardenorientaties van het werktuigbouwkundig onderwilzen ziln
herleid tot technisch-instrumentele, cognitieve leermotivaties die gericht zijn op de afievering van di-
rect bruikbare ingenieurs:   «fit  for use». Processen van interne bureaucratisering en standaardisering
versterken de eenzildige vorming en disciplineren gedrag van leden in de organisatie en die discipli-
neren op hun beurt weer de deelnemers aan de onderwijsleertrajecten. Bovendien zorgt de machts-
uitoefening in deze top-down gestuurde organisatie voor toenemende vervreemding tussen de strate-
gische top en de uitvoerende kern in instituten voor hoger beroepsonderwijs. In feite kunnen we spre-
ken van naast en met elkaar interacterende processen die leiden tot het ontstaan van crises in de werk-
tuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid van hbo-instituten. Een latente crisis ligt op het terrein van
de onderlinge verhoudingen tussen de uitvoerende kern en het interne gezag. Een tweede latente cri-
sis ligt op het gebied van de onderwijsinhoud. De afstand tussen het huidige curriculum en het nieu-
we wenselijke curriculum wordt steeds groter. De rol die hierbij aan onderwijsgevenden wordt toege-
schreven is evident. In hoofdstuk 13 zullen wij deze rationaliseringsprocessen en de daaruit voort-
vioeiende spanningen in de vorm van crises in de werktuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid be-
schrilven. Als exemplarisch voorbeeld van zo'n rationaliseringsproces hebben wij een case-studie ver-
richt naar interne geldstromen en interne informatiestromen binnen instituten voor hoger beroeps-
onderwijs. Dit om de sociale onderwijswerkelijkheid in context te bezien en daarmee de handeling-
spraktijk van docenten in deze onderwijswerkelijkheid beter te kunnen begrijpen.

Cases

Case 1 : Financiering en interne budgettering binnen een hbo-instituut

Interne processen van disciplinering en bureaucratisering binnen instituten worden naar onze me-
ning ondersteund en bevorderd door interne sturingsconcepties van geld en informatie. Om dit te il-
lustreren hebben wil een casestudie verricht naar interne geldstromen, allocatie van mensen en mid-
delen, en interne informatiestromen binnen een hogeschool in Nederland. Het onderzoek is gebaseerd
op het gehanteerde interne budgetteringsmodel van het boeklaar 1993. De case-studie is uitvoerig be-
schreven in onderzoeksdocumenten maar wij volstaan hier met een kernachtige samenvatting.

financieringssystematieken
De hogeschool ontvangt haar gelden uit vilf inkomende geldstromen:

1.     De normatieve rilksbildrage voor het verzorgen van het onderwijs.
2.   De niet-geoormerkte rilksbildrage gebaseerd op beleidsspeerpunten van de overheid zoals bijvoor-

beeld extra computers, innovatieprojecten, leerstillonderzoek enzovoort.
3. Additionele subsidies die betrekking hebben op regulier onderwijs en komen van de overheid,

HBO-RAAD en andere instanties.
4.  Opbrengsten uit marktgerichte taken, zoals Post-HBO, in-company trainingen en consultancy.
5.     Opbrengsten uit rente, afstoten van onroerend  goed en dergelijke.

In dit onderzoek wordt de aandacht gericht op het centrale bekostigingsmodel van de overheid, de
normatieve rijksbijdrage. De niet-geoormerkte rilksbildrage onder punt 2 laten wij in dit onderzoek
buiten beschouwing vanwege het incidentele karakter ervan. In het budgetteringsmodel spreken wij
daarom van vier inkomende geldstromen. Het bekostigingsmodel is gebaseerd op een aantal uit-
gangspunten, heeft bepaalde bedoelingen en kan derhalve gezien worden als centraal beleid en cen-
trale sturing vanuit de overheid in de richting van instituten voor hoger beroepsonderwijs. Het beleid



Instituutpercepties 193

is neergelegd in twee belangrijke overheidsdocumenten: Handboek Bekostiging voor het Hoger Be-
roepsonderwijs 1992, en de HOOP-nota 1992.
De uitgangspunten van dit bekostigingsmodel zijn

• De bekostigingssystemen van hoger beroeps- en wetenschappelilk onderwils dienen zoveel moge-
tilk gelilk te ziln.

•  Voor vergroting van de autonomie moeten de instellingen voor hoger beroepsonderwijs eenduidi-
ge bekostigingsregels hanteren, de zogenaamde globalisering van de prijsstructuur.

•  Het bestuur en beheer moeten in kwalitatieve en kwantitatieve zin worden versterkt ter ondersteu-
ning van deze grotere autonomie.

•  De bekostigingssystematiek moet de effectiviteit van bijvoorbeeld schaalvergroting bevorderen. De
instelling mag de gelden uit deze effectiviteitsverbetering houden.

•  De middelenvoorziening moet in relatie staan tot de omvang van de instelling
•  Er moet een harmonisatie van bekostigingssystematiek zijn tussen voltijd en deeltijd.
•  In de nabije toekomst moeten investeringen en huisvestingslasten in de lump-sum bekostiging wor-

den geintegreerd.

Het bekostigingsmodel maakt een onderscheid tussen direct onderwijs geven en ondersteuning van
direct onderwijs met faciliteiten en middelen. Men drukt dit uit in personele middelen en overige las-
ten. De vaststelling van de personele middelen gebeurt aan de hand van parameterwaarden en wordt
uitgedrukt in zogenaamde 'normatieve taakprofielen', hetgeen inhoudt dat per taak een normatieve
schatting wordt gemaakt van de tijd die nodig is om deze taak uit te voeren.

le geldstroom

- Normatieve Rijksbijdrage

* Geoormerkte Rijksbijdrage

2e geldstroom

- Additionele subsidies

3e geldstroom

* Marktgerichte taken                                               I               
- Post HBO                                                     I
- Contractonderwils
- Contractonderzoek
- Consultancy

4e geldstroom

* Diverse opbrengsten T¥¥T
4321

HOGESCHOOL

Figuur 7.2 Weergave in schema van vier inkomende geldstromen
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De vaststelling van de overige lasten vindt op dezelfde wijze plaats: de zogenaamde normatieve ken-
tallen. Alle normatief toegekende middelen, zowel voor personeel als voor overige lasten, worden toe-
gekend op basis van het aantal onderwijsvragende studenten (dit is een student die gedurende het ge-
hele cursuslaar gebruik maakt van de geboden onderwijsfaciliteiten) in het betreffende instituut. Bo-
vendien is de toekenning gekoppeld aan een reeks van condities die medebepalend zijn voor de uit-
eindelilke definitieve toekenning. Elk onderwilsmodel mondt bovendien uit in een zogenaamd on-
derwilsprofiel gebaseerd op opleidingskarakteristieken. in totaal zijn 5 profielen in het hoger beroeps-
onderwijs gedefinieerd. Voor de technische studierichtingen hanteert de overheid het zogenaamde P
(practicum) of PI (praktijk intensief) profiel. Voor de sociaal- pedagogische studies geldt het G (gam-
ma) profiel. In het onderwilsprofiel wordt op normatieve wijze de verdeling van studenturen over de
diverse onderwijsvormen gegeven. Vervolgens wordt per onderwijsprofiel de normatieve inzet per do-
cent vastgesteld. Dit resulteert in zogenaamde ratio's personeelsinzet per student.
Deze profieltoekenning levert het volgende beeld op voor de toekenning van aantallen studenten per
soort:
OP = onderwilzend personeel
OOP  = onderwijsondersteunend personeel
AOP  = algemeen ondersteunend personeel.

S/OP S/OOP ' S/AOP

P -profiel 16,5 66.6 1 53,2

PI -profiel 16,5 47,6 ' 53,2

G -profiel 19,5 281,0 1 53.2

Figuur 7.3 Ratio personeelsinzet per student/per profiel

De hierboven weergegeven getallen staan voor de verhouding van de verschillende onderwijsuitvoe-
renden ten opzichte van het daaraan toegeschreven aantal studenten binnen het geldende profiel. Ter
vergelilking is hier het G -profiel gegeven waaruit blijkt dat de toewilzingen op grond van de profiel-
toekenning verschillend is.
Concreet leidt de bekostigingssystematiek zoals hierboven weergegeven tot de volgende inkomsten
per student voor instituten in het hoger beroepsonderwijs toegespitst op de studierichting werktuig-
bouwkunde:

1.   Normbildrage voor personeelskosten; onderwijzend personeel voor lessen en begeleiding
1 fc,rmatieplaats a / 99.360,- per 16,5 studenten, ofwel per student f 6.022,-
Onderwijsondersteunend personeel, lab.assistenten, practicum ondersteuning.
1  formatieplaats a f 58.346 per 66,6 studenten, ofwel per student f 876,-
Algemeen ondersteunend personeel ten behoeve van organisatie, onderwijs-
management,
centrale diensten en ontwikkeling, 1 formatie plaats f 81.523 per 53,2 studenten,
ofwel per student f 1.532,-

2.   Normbildrage voor huisvestingskosten; energievoorziening onderhoud, wettelijke
lasten per student f 753,-

3.   Normbijdrage voor niet huisvestingskosten; beheer en administratie, reiskosten,
auditorenfonds per student f 1,453,-

In totaal levert dit het instituut f 10.636,- per student. Uitgaande van 42 studiepunten per jaar is dit
f 253,- per studiepunt per student per jaar. Dit normbedrag wordt overgemaakt en de instituutsleiding
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is niet gebonden aan de gerelateerde formatieplaatsen. Intern is de instituutsleiding autonoom de gel-
den naar eigen goeddunken  toe te wilzen.  In 1994 bedragen de totaal beschikbare middelen voor  het
gehele HBO inclusief wachtgelden f 3.031 miljoen. Het aantal studenten is 260.000. Per hbo-student
per jaar is dit equivalent aan f 11.658,-, ofwelf 277,50 per studiepunt per student. (Memorandum Vas-
te kamercommissie van OC&W, 31 oktober 1994)

interne financieringssystematieken
De interne budgetteringssystematiek van instituten voor hoger beroepsonderwijs is gebaseerd op de
interne organisatiestructuur en bestaat in totaal uit drie organisatieniveaus:
•  niveau 1: College van Bestuur
- niveau 2: Faculteitsdirectie
• niveau 3: Studierichtingsleiding

De budgetteringssystematiek is vastgesteld door het college van bestuur en vastgelegd in een intern
budgetteringsmodel. Op niveau 1 vindt een eerste toekenning van gelden plaats op grond van inter-
ne profielen per opleidingssoort en toewijzingscriteria uit het interne budgetteringsmodel. Het colle-

ge van bestuur hanteert de volgende uitgangspunten voor interne toekenning van budgetten:
• De toekenning van middelen moet grotendeels aansluiten bij de uitgangspunten van de centrale

overheid.
• Het CvB is beleidsvormend, de faculteit beleidsvoorbereidend en de studierichtingen zijn beleids-

uitvoerend.
• Het CvB houdt het bedrag aan huisvestings- exploitatiekosten en de bijdrage aan het auditoren-

fonds in.
•  9%  van de inkomsten wordt gereserveerd voor centrale diensten.
•  5% wordt gereserveerd voor zogenaamde vrije beleidsruimte en vastgelegd in een zogenaamd speer-

puntenbeleid: toegepast onderzoek, implementatie marktgerichte taken, bevordering studieover-
schrildende projecten, bevordering samenwerking andere instituten, kwaliteitszorg, public rela-
tions, imagoverbetering en ad-hoc initiatieven op het terrein van innovatie.

•  De budgettoekenning aan de faculteiten geschiedt op basis van nieuw vastgestelde interne studier-

ichtingsprofielen.

De toekenning aan de faculteiten vindt plaats op grond van de volgende criteria. Het beschikbare bud-

get wordt door de faculteitsdirectie opnieuw onderworpen aan een eigen bekostigingsmodel gebaseerd
op de volgende uitgangspunten:
• Het deel van de normatieve rijksbijdrage dat op faculteitsniveau binnenkomt wordt opgesplitst in

drie componenten die elk afzonderlijk zeer nauwkeurig zijn gedefinieerd en geoormerkt: personele
middelen, exploitatiemiddelen, afschrijvingsmiddelen.

• De faculteit reserveert 9% van het totale budget voor overheadactiviteiten (stafdiensten en facul-
teitsondersteuning).

• De faculteit reserveert 5% van het totale budget voor vrije beleidsruimte waaruit de speerpunten
worden gefinancierd. Voorstellen voor deze faculteitsgelden moeten worden voorgelegd aan de fa-
culteitsdirectie die goed- of afkeurt. Speerpunten zijn: kwaliteitszorg, informatietechnologie, inter-
nationalisering, milieu, innovatie en emancipatiebeleid.

•  De faculteit Techniek wil bijvoorbeeld marktgericht werken. Door middel van marktgerichte taken
wordt getracht te anticiperen op deze veranderingen door permanente scholing.

•  Het aanbrengen van meer nuancering in de toewijzing van budgetten naar studierichtingen. Deze
nuancering komt neer op het opstellen van verfilnde onderwijsprofielen per studierichting die af-
wijken van het overheidsprofiel en het CvB profiel.

Op grond van deze criteria vindt toekenning van gelden plaats naar het niveau van de studierichtin-
gen. Het budget dat op studierichtingsniveau terechtkomt is geoormerkt in drie categorieen:

• Personeelsgebonden middelen. Deze zijn gebaseerd op het salarisniveau van 1 januari voorafgaan-
de aan het laar van budgettering, inclusief de periodieke salarisverhogingen, bil- en nascholing per-
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soneel ter grootte van 2% van het personeelsbudget en personeelsondersteuning voor onderwijs in
laboratoria etc.

•  Exploitatiemiddelen. Dit zijn middelen die noodzakelilk zijn om het werktuigbouwkundig onder-
wijs te kunnen uitvoeren.

•  Afschrilvingsmiddelen. Dit ziln middelen die volgens een genuanceerd afschrijvingsmodel worden
toegekend en die worden gereserveerd voor vervanging van apparatuur, installaties en dergelijke.

Bovendien reserveert de studierichtingsleiding gelden voor eigen speerpunten die veelal aansluiten bil
die van de faculteitsdirectie. De volgende figuren tonen het toekenningsproces binnen het onder-
zochte instituut.

Geldstroom op niveau van College van Bestuur

Normotieve Rijks Bijdroge

112,7 milj.

i     3.4   mil j.    (3%)
GENERIEKE
KORTING

8,3 milj. (7,4 %)
C-, HUISVESTING

AUDIT.

9,1 milj. (9 %)2, CENTRALE
DIENSTEN

5,1 milj. (5 %)

\ *> VRIJE
BELEIDSRUIMTE

noar faculteiten

86,8 milj. (75,6 %) 25,9 mil j. (24.4 %)

Instituutsniveau Normatieve rijksbijdrage inkomsten f     112.700.000
- 3% generieke korting Min. OC&W f 3.400.000

Netto inkomsten f 109,300.000

Verdeeld op CvB niveau:
Huisvesting en auditorenfonds 7,4 % f 8.300.000
Centrale diensten 9 % f       9.100.000
Vrile beleidsruimte 5 % f      5.100.000

Totaal reserveringen 21,4% f 22.500.000

Naar Faculteiten voor verdeling volgens CvB profielen f 86.800.000

Figuur 7.4 Weergave verdeling op College van Bestuurniveau
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Geldstroorn op niveau van Technische Faculteit

43,3 mil j.    I

C LK  3.9  mil j.  (9  %)
-- OVERHEAD

  Z > VRIJE
2,2   m il j. (5 %)

BELEIDSRUIMTE

, -    6,2 mil j, (17 %)
EXPLOITATIE
AFSCHRIJVINGEN

4,55 milj.
STUDIERICHTING
WERKTUIGBOUWKUNDE

andere technische studierichtingen

Inkomsten Faculteit Techniek op basis van profielen f 43.300.000
zoals vastgesteld door CvB

Verdeeld op niveau Faculteitsdirectie;
Overhead kosten 9% f 3.900.000
Vrije beleidsruimte 5% f 2.200.000
Afschrijving/exploitatie 17 % f 6.200.000

Totaal reserveringen 31 % f 12.300.000

Naar studierichtingen voor verdeling volgens de
door de Faculteitsdirectie toegekende profielen f 31.000.000
Aan Studierichting Werktuigbouwkunde toegekend budget f 4.550,000

Figuur 7.5 Weergave verdeling op Faculteitsniveau
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Gelastroorn op rtiveau Stua erlcut 09 Werk'tuigbouwk nde
C.

4./« "111..   1

L--It

O.P +   \
''          (0.0.p )    ,    2,765 rnil iDIRECTE ONDERWIJSUITVOERING

les + begeleiding + practica

A.O.P

(0.0.P )

rd irecte kosten

Budget studierichting Werktuigbouwkunde f 4.550,000

Geoormerkte personele middelen voor directe onderwijsuitvoering:
lessen, begeleiding, tentaminering, practica f 2.765.000

Inkomen studierichting Werktuigbouwkunde volgens financiering overheid (NRB):

Onderwijzend personeel f 4.790.000      (gebaseerd op  1  docent per 16,5 student)
Onderwijs ondersteunend f   700.000    (gebaseerd op 1 docent per 66,5 student)
Algemeen ondersteunend f 1.220.000 (gebaseerd op  1  docent per 53,2 student)
Huisvestingskosten f 600,000 (volgens normbedrag per student)
Niet huisv. gebonden f 1.150.000 (volgens normbedrag per student)

Totaal toegekend f 8,460.000

Percentage directe onderwijsuitvoeringskosten

directe onderwilsuitvoeringskosten f  2.765000
= ------------- = 30,59 96

toekenning overheid f 8.460000

Figuur 7.6 Weergave verdeling op studierichtingsniveau
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Bij de bepaling van de geoormerkte directe onderwijsuitvoeringskosten zijn wij uitgegaan van de uren-
inzetlijsten en de ureninzet van het onderwijzend personeel per module, practicum, stagebegeleiding
en afstudeerbegeleiding. Deze inzetformat van docenten ten behoeve van de directe onderwijsuitvoe-
ring kent daarbij de categorieen: uren voor lesvoorbereiding, lesuitvoering en tentaminering. Het to-
taal aantal uren voor de directe onderwijsuitvoering is daarna omgezet in kosten aan de hand van de
normatieve jaarkosten per onderwijsgevende.
De oorspronkeliIke toekenning van de normatieve rijksbijdrage door de overheid gebaseerd op de aan-
tallen studenten binnen de onderzochte studierichting levert het volgende beeld op:

Allocatie van middelen

Directe kosten onderwijsuitvoering Directe kosten onderwijsuitvoering
les + begeleiding + practica les + begeleiding + practica
65% 31%

Indirecte kosten Indirecte kosten

Niet-onderwijzend personeel
Ontwikkeling
14,3%

- Administratie
- Huisv. + Beheer, etc.

Huisvesting Leermiddelen + administratie + beheer - Ontwikkeling
7,1% 13,6% 6996

Toewijzing middelen door Overheid Besteding Studierichting Werktuigbouwkunde

Figuur 7.7 Weergave toekenning Overheid en de werkelijke toewilzing binnen Instituut

De door ons aangetroffen richtwaarden bil de betreffende studierichting voor directe onderwijsuit-
voering (lessen, toetsing enzovoort) bedraagt f 75,- per student per studiepunt. Bij een toekenning van
f 253,- per student per studiepunt is dit 29,6 %. Voor de begeleiding van stages hanteert men een be-
kostiging voor bedril fsbezoeken van fl.  27,8 per student per studiepunt.  Dit komt overeen  met  11%
van de normatieve bijdrage.

budgettering en bureaucratisering
Wij hebben gezien dat er een relatie bestaat tussen het interne financieringssysteem  en de interne or-
ganisatiestructuur, waardoor er een hierarchie ontstaat tussen de verschillende lagen in de organisa-
tie. De hierarchie wordt benadrukt door een zogenaamde interne budgetteringscyclus die is opge-
bouwd uit een aantal stappen die voorafgaan aan de uiteindelilke toekenning van gelden. In de hoge-
school die wij onderzochten bestaat deze zogenaamde budgetteringscyclus uit 7 stappen:
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1 College van Bestuur
BUDGETBRIEF

Juni par t-1

2 KADERS ACTIVITEITENPLANNEN Faculteitsdirectie
STUDIERICHTINGEN augustus jaar t-1

3 STUDIERICHTING Studierichtingsleiding
ACTIVITEITENPLANNEN september par 1-1

4 CONCEPT FACULTEIT Faculteitsdirectie
ACTIVITEITENPLAN oktober jaar t-1

5 TWEEDE TERMIJN College van Bestuur
TOEWIJZING december jaar t-1

6                                                                                  FaculteitsdirectieBUDGETTOEKENNING december jaar t-1

Faculteitsdirectie
7 FACULTEIT-ACTIVITEITENPLAN Studierichtingsleiding

januari jaar t

Figuur 7.8 Weergave interne budgetteringscyclus binnen onderzocht instituut

Concreet zien de stappen er als volgt uit:

stap  1. Het college van bestuur geeft een budgetbrief uit waaruit de faculteiten kunnen afleiden wat
minimaal zal inkomen ten behoeve van reguliere taken.

stap 2. De faculteitsdirectie reikt studierichtingen kaders uit voor het opstellen van hun activiteiten-
plannen voor het komende jaar.

stap 3. De studierichtingsleiding stelt aan de hand van deze kaders de activiteitenplannen op.
stap 4.  Aan de hand van de studierichtingswerkplannen wordt door de faculteit een eigen activitei-

tenplan opgesteld ter verkrilging van middelen uit de vrile beleidsruimte van het college van
bestuur.

stap 5. In december voorafgaande aan het budgetteringsjaar wordt de tweede toewijzing gedaan door
het CvB gebaseerd op de ingediende activiteiten van de faculteitsdirectie.

stap 6. Bovendien vindt dan ook de toewijzing van de definitieve budgetten plaats, inclusief toewij-
zingen uit de vnje beleidsruimte van de faculteit.

stap 7. De studierichtingen overleggen de laarrekeningen met de faculteitsdirectie, de faculteiten
doen dit met het CvB van de hogeschool.

In de budgetteringscyclus worden rollen en posities benadrukt van alle betrokkenen binnen het sys-
teem. Bovendien vereist participatie in het systeem bepaalde condities en codes die ziin toegesneden
op bepaalde personen met liin-verantwoordelilkheid, waardoor macht van de respectievelijke partii-
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en binnen het systeem structureel wordt uitgeoefend op de lagere niveaus. De gereserveerde vrije be-
leidsruimte van niveau 1 en 2 geeft deze niveaus extra invloed door op basis van interne weegfacto-
ren, voorstellen toe of af te wi izen. Door het aantal te nemen stappen en de controle tot praktisch be-
neden in de kolom wordt de afstand tussen de centrale besturing en de uitvoerende kern groter en on-
doorzichtiger waardoor vervreemding en uitsluiting plaatsvinden.
Het budgetteringsmodel benadrukt de scheiding tussen het strategische niveau en het operationele ni-
veau. Het budgetteringssysteem conditioneert en disciplineert op deze wijze de leden van de organi-
satie in de onderwijswerkelijkheid en draagt daarmee bij tot het technisch-functioneel rationalise-
ringsproces binnen instituten voor hoger (technisch) beroepsonderwils. De diffuse en anonieme sys-
teemmacht wordt vanuit het economistische denken dermate gelegitimeerd dat het kan worden aan-
gemerkt als onderdeel van normatieve orientatie en secundaire enculturatie van leden in deze sociale
onderwilswerkelijkheid. Het blilft verbazingwekkend dat hogescholen de terugtredende overheid sub-
stitueren in de eigen handelingspraktilk
Aansluitend op dit deelonderzoek hebben wil onderzoek verricht naar interne communicatie- en in-
formatiestromen binnen een instituut voor hoger beroepsonderwijs. Dit onderzoek heeft als oogmerk
te laten zien wie met wie binnen welke communicatieve contexten interacteren in de organisatie.

Case 2: Interne schriftelijke informatie- en communicatiestromen binnen
een ingenieursschool

Omvang en werkwijze
Tildens het empirisch onderzoek in een instituut is gedurende een periode van vier maanden alle
schrifteliike informatie geinventariseerd die bil de studierichtingsleiding op het bureau terechtkwam.
Het doel van dit onderzoek was inzicht te verkriigen in de schriftelijke informatie- en communicatie-
stromen binnen de organisatie. Bil het in kaart brengen van deze stromen kunnen interactiepatronen
tussen de verschillende leden en belangengroepen in de organisatie inzichtelijk worden gemaakt. In
totaal zijn in de aangegeven periode 37 documenten met een omvang van in totaal 889 pagina's ver-
zameld. Het betrof nota's, notulen, papers enzovoorts. Alle papers zijn na lezing gecodeerd en in een
zogenaamde communicatieve context geplaatst. Van belang was op welk niveau en binnen welke con-
text het betreffende document zou moeten worden gesitueerd. In de handelingspraktijk van dit insti-
tuut onderscheiden wij drie partilen of belangengroepen die naar analogie met het onderzoek naar do-
centen en studentenpercepties worden ondergebracht in een actorenmodel.
De actoren zijn :
Bestuurder : hieronder verstaan wij het stichtingsbestuur, het CvB, de faculteitsdirecties en

studierichtingsleidingen binnen dit instituut.
Docent : hieronder verstaan wil alle binnen het instituut werkzame onderwijsuitvoerende

medewerk(st)ers.
Student : alle binnen de studierichting studerende personen.

Op grond hiervan is de matrix van communicatieve contexten in de vorm van documenten samen-
gesteld. (Zie figuur 7.9) Het document wordt bij bekendheid van afzender en ontvanger geplaatst in
de context die is gegeven. Indien onduidelijk is voor wie de informatie is bedoeld interpreteerden wij
de betreffende contexten. Alle documenten hebben wij vervolgens in deze matrix ondergebracht
waarbij zowel het aantal documenten als het aantal pagina's is aangegeven. In totaal ontstaan hier-
door negen communicatieve contexten binnen het betreffende instituut. Op basis van de scores in de
betreffende contexten zowel op document- als op pagina-niveau ontstaat hierdoor een beeld van in-
teracties tussen de verschillende actoren. Op grond van dit beeld kunnen wij zien tussen welke acto-
ren de grootste dichtheid aan schriftelijke informatie en communicatie bestaat en welke partijen op
zeer beperkte schaal met elkaar communiceren en interacteren. Het totaalbeeld tenslotte geeft ons, in
dit beperkte survey-onderzoek, inzicht in de samenhang en de betekenis van informatie- en commu-
nicatiegedrag in dit instituut. Dit exemplarisch onderzoek kan worden gezien als onderzoek naar de
wijze waarop men in instituten vormgeeft aan sturing van informatie- en communicatiestromen. Wij
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realiseren ons terdege dat deze beperkte casestudie, naar uitsluitend schriftelijke informatiestromen,
slechts kan dienen als een indicatie van informatie- en communicatiestromen in de totale organisatie.
Achterliggende waardenorientaties en perspectieven op besturing van dergelijke instituten worden
hierdoor inzichtelijker. Informatie en communicatiestromen binnen deze instituten zouden daarmee
kunnen worden geidentificeerd als instrumenten van interne partijen of machtsgroepen die daarmee
hun positie bevestigen en daaraan legitimiteit ontlenen. In de organisatie van informatie- en com-
municatiestromen zijn mogelijk patronen te ontdekken die bureaucratisering en disciplinering van de
sociale werkelijkheid bevorderen en fungeren als onderdelen van een rationaliseringsproces. Op grond
daarvan zou mogelijk hiermee, naast het onderzoek naar instituutspercepties en het financieringson-
derzoek, meer gezegd kunnen worden over de weg waarheen dit rationaliseringproces zich binnen in-
stituten voor hoger technisch beroepsonderwijs ontwikkelt.

van

naar Bestuurder Docent Student

doc.        18                    58% 4 80%         0                      0                                  22
Bestuurder

Pag. 774 87% 91% 36 4% 97% 0 0% 0% 810 91%

10                    32% 0 00 0      10

Docent

61 7% 7% 0 00 0 61 7%

3                    10% 1 20% 1 100%            5
Student

16 2% 2% 1 0% 3% 2 0% 100%           19                   2%

doc.    31                    5                   1                    37

Pag 851 96% 100% 7 4% 100% 1 0% 100% 889 100%

Figuur 7.9 Matrix van communicatieve contexten en scores

actoren in de kolom : bepalen de context d.w.z. daarvan is het document afkomstig.
actoren in de rij : bevinden zich in de context, aan hen is het document gericht.
niet opgenomen zijn : studiegidsen, roosters, lustrumboeken en dictaten.

In figuur 7.9 wordt duidelijk dat er een soort hierarchie ontstaat tussen de communicatieve contexten
qua omvang van de communicatie en de interactie. Wij zien een concentratie van interactie op het ni-
veau van bestuurders, wat aangeeft dat vooral bestuurders onderling veel met elkaar interacteren. Wij
vertalen dit als een concentratie van schriftelijke informatie en communicatie in de strategische kern
van dit instituut. De score in de communicatieve contexten tussen bestuurders en de uitvoerende kern
is zeer gering. De score in informatie en communicatie met studenten scoort helemaal niet. Opvallend
is bovendien dat docenten niet onderling schriftelijk communiceren en dat ook niet doen met stu-
denten. Aan alle communicatieve contexten hebben wij een procentuele score toegekend die per ac-
tor is getotaliseerd en is uitgedrukt in een zogenaamd informatie-diagram. Op deze wijze vindt visu-
alisering plaats van deze scores op actorniveau. Duidelijk wordt hiermee welke actoren welk deel van
de communicatie- en informatiestromen representeren.
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bestuurders 96% /   91% bestuurders

li

1 , -
docenten 4% 7% docenten

studenten 0% b 2% studenten

Figuur 7.10 Interne schriftelijke informatiestromen

Bovenstaande figuur bevestigt het beeld dat uit de instituutpercepties spreekt, namelijk een scheiding
tussen de strategische top van instituten en de operationele kern. De organisatie manifesteert zich als
een partijenmodel met een strikte hierarchische gelaagdheid. Interne budgetteringssystemen zijn ge-
baseerd op hierarchische toekenning van middelen en vertonen cyclische patronen van aanvraag, toe-
kenning, beoordeling en definitieve afrekening. Door deze cyclische processen worden procedures
geuniformeerd. Ook wordt afwijken van de gegeven stappen en formats bemoeililkt waardoor ver-
nieuwing en innovatie binnen instituten in de li In, of anders gezegd in de strategische kern, worden
bepaald. De operationele kern wordt zo aan een hierarchisch financieringssysteem onderworpen. In-
vloed op beleid op basis van schriftelijke informatie en kennis van zaken wordt gegeven de getoonde
informatiestromen niet of nauwelijks gehonoreerd. Wij zien hierin een proces van toenemende ver-
vreemding tussen de operationele kern en de strategische top.

8 Besluit

De geYllustreerde schriftelijke informatie- en communicatiestromen en het gepresenteerde allocatie-
model van mensen en middelen binnen instituten voor hoger beroepsonderwils zijn op te vatten als
instrumenten van interne bureaucratisering en disciplinering. Ze ondersteunen en versterken het ont-
wikkelingsproces van de organisatie, het sociale systeem, in een richting van toenemende beheersing
en controle. Het utiliteits- en het effectiviteitsdenken binnen organisaties voor hoger beroepsonder-
wijs verdringen de substantiele rationaliteit. Dit maakt plaats voor toenemende functionele en formele
processen en gedragstendenties die vorm krijgen en gefundeerd raken in structuren en hierarchieen.
Het economistische denken binnen de instituten krilgt een legitimeringsgrond uit zogenaamde exter-
ne legitimeringsargumenten van bedrijven en samenleving (contingentie). De externe legitimerings-
gronden vormen interne legitimeringsargumenten voor inrichting en organisatie van het eigen insti-
tuut. Door deze systeemafhankelijkheid verworden instituten voor hoger beroepsonderwijs tot on-
derwijsinstituten die ten dienste staan van de reproductiviteit zoals uiteengezet in hoofdstuk 3. De ra-
tionaliseringsprocessen dragen bij tot toenemende vervreemding en anomie en vormen de inleiding
voor het manifest worden van latente crises binnen de onderwilswerkelijkheid van instituten voor ho-
ger beroepsonderwils.
In hoofdstuk 13 gaan wij nader in op de verwantschappen tussen de drie empirische onderzoekingen
en gaan wij over tot analyse en interpretatie van de werktuigbouwkundige onderwijscultuur.
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Hoofdstuk 8

Uitzicht op het onderwijsfirmament
een onderzoek naar studentenpercepties

1   Methode van onderzoek

De centrale vraag in dit hoofdstuk is: hae percipieren werktuigbouwkundige studenten het onderwijs
binnen hun ingenieursschool? Met deze vraag voor ogen willen wij vanuit het perspectief van de ac-
tor Student de werktuigbouwkundige onderwilscultuur reconstrueren. Voordat wij onze methode van
onderzoek naar onderwijspercepties van studenten beschrijven, maken wij drie overwegingen vooraf.
Bij ons explorerend onderzoek naar de studentenpercepties zijn wij allereerst uit op een zo volledig en
genuanceerd mogelijk beeld van de beleving van kwaliteit van onderwijs door de werktuigbouwkun-
dige studenten. Wij willen daarbij niets van tevoren uitsluiten noch de te verzamelen data voorstruc-
tureren door middel van voorgestructureerde vragenlijsten. Noch willen wil kwaliteit van onderwils
van tevoren operationaliseren, noch kwaliteit in zijn modaliteiten beschrijven. Wij zien kwaliteit van
onderwijs als een «sensitizing concept» dat de belangstelling in een bepaalde richting geleidt en at-
tendeert en zo toegang geeft tot het veld van onderzoek. Dat wil zeggen dat wij via studentenpercep-
ties van het onderwils toegang verkrijgen tot wat werktuigbouwkundige studenten betekenisvol vin-
den, en daarmee tot de werktuigbouwkundige onderwijscultuur. (Zie ook: Swanborn, 1984: 372; Hut-
les, Van Buuren, 1992: 53, 133; Peters, Wester, Richardson, 1989: 12 e.v.)
Onze tweede overweging betreft de omvang van het onderzoek. De actor Student vertegenwoordigt de
grootste groep personen binnen de werktuigbouwkundige onderwijscultuur. Hierbij gaat het om een
omvangrijke populatie, verdeeld over instituten en verscheidene studiefasen. Omdat wij er in eerste

instantie niet op uit zijn om de specifieke cultuur van een specifieke werktuigbouwkundige opleiding
te beschrijven, ligt een survey-achtige benaderingswijze voor de hand. Daarbij stuiten wij echter op
theoretische bezwaren, omdat in het survey-onderzoek bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van ge-
operationaliseerde variabelen in een voorgestructureerd kwantitatief onderzoek. (Van der Zwaan,
1990: 77 e.v.) Wij stuiten hierbij ook op onoverkomelijke pragmatische randvoorwaarden, die ver-
bonden zijn met kwalitatief onderzoek. Namelijk een uiterst arbeidsintensieve en tijdsintensieve ver-
werving en verwerking van empirische data van zeer grote aantallen open interviews en participeren-
de observaties. Kort gezegd, zien wij voor dit kwalitatieve onderzoek de volgende uitgangspunten:

1.     wij  willen zo dicht mogelijk bij de werkelijke gedachten van de studenten  zien te komen;
2.   wij willen zo dicht mogeliik bij de normale onderwijspraktijk aansluiten;
3.    wij willen een zo compleet mogelijk, algemeen beeld reconstrueren van de studentenpercepties op

basis van percepties van alle studenten binnen de onderzochte studierichtingen;
4.   het mag relatief weinig tijd in beslag nemen.

De gangbare literatuur over en de methoden en technieken van zowel het kwantitatief als het kwali-
tatief en etnografisch dataverzamelen geven hieromtrent geen uitsluitsel. Daarom heeft een van ons
een nieuwe methode ontwikkeld die tegemoetkomt aan zowel de methodologie van en theorievor-
ming bil kwalitatief onderzoek als aan de zoiuist genoemde uitgangspunten.

Een derde overweging betreft het aanhouden van hetzelfde conceptuele model voor het onderzoek
naar de percepties van de actoren Docent, Instituut 6n Student. Wij doen dit om te kunnen vergelij-
ken en vanuit het oogpunt van triangulatie. Figuur 8.1  laat het perspectief vanuit de actor Student en

het conceptuele model zien.
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verzamelen van gegevens via de 3-minutenoefeningen

Onze werkwijze valt in drie gedeelten uiteen: vergaring, verwerking en analyse van de data. Wij zul-
len eerst ingaan op de wilze van verzamelen van data. In ons veldonderzoek bestaat de populatie per
instituut uit verscheidene honderden werktuigbouwkundige studenten. In principe willen wil al deze
studenten bereiken om te onderzoeken hoe zil het onderwijs percipieren. De door ons ontwikkelde
methode hebben wij «de 3-minutenoefeningen» genoemd. Naast dit verzamelen van gegevens heb-
ben wij ten behoeve van triangulatie individuele en groepsinterviews gehouden; observaties verricht
en aantekeningen gemaakt tijdens colleges, lessen en practica, in de pauzes en in de openbare ruim-
ten; deeiname aan studentenverenigingen en door studenten georganiseerde feestles en inspraakor-
ganen nagegaan; analyses gemaakt van de woonplaatsen van de studenten, de reisafstanden en sprei-
ding van de studenten over de regio; fotoreportages gemaakt van de interne ruimten en ruimteliIke or-
dening, en onderwerp-specifiek nader onderzoek gedaan. Voor de methodiek van systematische en
participerende gedragsobservaties verwijzen wij naar Spradley (1980), Van de Sande (1986) en Werner
& Schoepfle (1987).
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Figuur 8.1 Conceptueel model: perceptieperspeclief actor Student

Allereerst zullen wij in grote lijnen beschrijven hoe de 3-minutenoefeningen verlopen. Bil deze oefe-
ning krijgt elke student 3 minuten de tijd om over een bepaald onderwerp zoveel mogelijk spontane
gedachten, associaties of emoties in de vorm van steekwoorden op te schrijven. Alles mag, elke asso-
ciatie, gedachte of formulering, hoe ondoordacht, absurd of onkies dan ook, is toegestaan. Hoe meer
associaties hoe beter en alles is van betekenis, zo wordt de student voorgehouden. Strikte geheimhou-
ding van de data en anonimiteit van de respondent is van tevoren verzekerd. Ook wordt de respon-
dent te kennen gegeven dat het hier niet gaat om een soort intelligentietest of vaardigheidsmeting. De
oefening wordt gehouden in de communicatieve context van de studenten, in die zin dat het onder-
zoek plaatsvindt in hun eigen klas of in hun eigen college. De onderzoeker krijgt, voor de studenten
onaangekondigd, een gedeelte van het college of de les van een docent, die gedurende die tijd de ruim-
te verlaat.
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De achterliggende veronderstelling is dat primaire gedachten en gevoelens over, in ons geval, hun ei-
gen onderwijs bij de respondenten naar boven komen; kortom, datgene wat hem bij wijze van spre-
ken voor op de tong ligt en nauw aan het hart gaat en dat geuit wordt in een korte 'stream of con-
sciousness'. De valkuil van het verkrijgen van sociaal wenselijke antwoorden of strategische respons
wordt hiermee geminimaliseerd, omdat de respondent geen antwoorden geeft op concrete vragen en
omdat zil niet direct in interactie zijn met de interviewer. Bovendien ontbreekt de tijd en gelegenheid
voor reflectie of het herzien van associaties. De responses zi in open  en vrij
De tijd van circa drie minuten komt voort uit eigen ervaringen met studentengroepen en creativi-
teitsoefeningen. De concentratie van de studenten verslapt na circa 3 of 4 minuten en de stroom van
«vanzelfsprekende» associaties stagneert duidelijk. Studenten gaan dan moeite doen om dingen te ver-
zinnen. Blokhuizen experimenteerde vanaf 1989 met dergelijke oefeningen in zijn lessen als college-
intermezzo's en oefeningen in flexibiliteit van denken (Blokhuizen, 1994). In het kader van dit on-
derzoek heeft hil deze experimenten toegespitst op het verzamelen van percepties over kwaliteit van
onderwijs. Gedurende drie jaar namen circa 200 werl<tuigbouwkundige tweedejaars studenten hieraan

deel. Deze data zijn wel geteld, maar niet ingezameld en ook niet meegenomen in dit onderzoek.
Daarnaast is de limiet van 3-minuten gebruikt om een maat te hebben om de associatieproductie van
de verschillende scholen en studentengroepen met elkaar te kunnen vergelijken. Ook een vergelijking
tussen studenten onderling is hiermee mogelijk, maar het meten van onderlinge individuele verschil-
len heeft niet onze directe aandacht.

uitvoering van de 3-minutenoefeningen
De uitvoering bestaat uit:
a.   de introductie
b.   de vooroefening met score-registratie en terugkoppeling van observaties

c.      3-minutenoefening 1: negatieve kwaliteit van onderwijs
d.   3-minutenoefening 2: positieve kwaliteit van onderwijs
e.  afsluiting en de mogelijkheid tot napraten en een uitnodiging van enkele studenten voor een

eventueel groepsinterview.
Het verzamelen van gegevens is door drie onderzoekers verricht, namelijk door ons en onderzoekme-
dewerkster Leoniek Verhage. In de regel voeren twee onderzoekers een onderzoeksessie uit, zodat de
ene het woord kan doen en de andere kan observeren. Deze observaties worden in memo's vastgelegd.
Deze rollen wisselen tijdens de sessie. Wil zorgden ervoor dat het verzamelen van gegevens binnen de
collegegroepen zoveel mogelijk achter elkaar op een dagdeel werd gepland, om uitwisseling van in-
formatie vooraf onder studenten te minimaliseren. De sessies binnen de verschillende instituten von-
den plaats in het begin van het studiejaar in pilot-instituut 4 (oktober), halverwege het studiejaar in-
stituut 1 en 2 (februari) en tegen het einde van het studiejaar instituut 3 (juni).

DE INTRODUCTIE. De docent die een gedeelte van ziin lestild (20 minuten) ter beschikking heeft gesteld,
introduceert de onderzoeker(s). Hij verlaat daama de ruimte. Wij stellen ons als onderzoekers aan de
studenten voor, vertellen wat wij komen doen, geven het mogelijke belang van ons onderzoek aan
voor hun eigen werktuigbouwkundige studierichting en geven uitsluitsel over hoe wij met de gege-
vens omgaan. Wij vertellen ook dat dit onderdeel is van een veel groter onderzoek binnen hun eigen
studierichting en het hoger werktuigbouwkundige onderwijs. Dan volgt een uitleg van de werkwijze.
Op een open manier gaan we op vragen in.
Een keer was er in een collegezaal een incident. Een paar minuten na het begin van de introductie keer-
den meer dan twintig vierdejaarsstudenten de onderzoekers meteen letterlijk de rug toe, stapten langs
hun collega's uit de rijen en verlieten, hun misprijzen uitend over «enqu6tes», de zaal aan de achter-

zijde om in de kantine te gaan pauzeren. Dit incident was van betekenis voor de lokale situatie en cul-
tuur. Het was een uiting van een meer algemene onvrede en een uiting van ongenoegen over onder-

wijskundig onderzoek zonder dat er wat verandert. De medewerking van de studenten was, op dat ene
incident na, vrijwel 100 %.
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DE VOOROEFENING. De vooroefening noemen wij de «baksteen-oefening». Hierbij oefenen we de ge-
hele gang van zaken een keer en la:ijgt de student gelegenheid om warm te lopen en aan de ongebrui-
keliike situatie te wennen. Tevens kunnen gangbare blokkades, verstoringen en belemmeringen in ge-
dachtenstromen tijdens het maken van de scores worden uitgelicht. Ook geeft het de mogelijkheid tot
het afreageren van een zekere spanning, lacherigheid of onzekerheid.
De opdracht van de baksteen-oefening luidt: schriIf alle gebruiksmogelilkheden op die le maar kunt
bedenken voor een baksteen. Deze baksteen-oefening hebben wil ontleend aan Torrance (1968) en
past goed binnen de belevingswereld en het voorstellingsvermogen van werktuigbouwers. Het maakt
deel uit van 'examples and rationales of test tasks for assessing creative abilities'. Het is een oefening
in flexibiliteit van denken, waarbij de denker van de ene naar de ander denkcategorie switcht. (Weis-
berg,  1986:  51  e.v.)  Na het stop-signaal vragen wi j de studenten het aantal associaties te tellen  en  krij-
gen zij de gelegenheid tot een 'cooling down'. Wij vragen de studenten, via handopsteken in welke
frequentieklasse (0 - 5, 6 - 10 enzovoort) hun totaalscore valt. Zo verschijnt een histogram van fre-
quenties op het bord. Dit heeft de volgende betekenis. De studenten zien hun eigen score ten opzich-
te van hun klasgenoten en zien de totale score van de gehele klas. Uitzonderlijke scores van 3 of van
meer dan 50 associaties komen voor. Binnen 3 minuten komt een groep van 40 studenten gezamen-
lijk tot zo'n 600 ideeen over wat men zoal met een baksteen kan. Daarna vertellen we onze observa-
ties tildens de oefening, merken op dat de associaties in reeksen komen en dat tussendoor het denken
even stil staat enzovoort. Tevens maken we de studenten duidelijk dat als hij/zijzelf even stil valt en
bij de buurman gaat kijken, dat nu juist zijn buurman uit zijn concentratie haalt. We laten ook zien
dat hard lachen om een eigen inval bij een hele groep de gedachtentrein stilzet. Wij vragen dan zo'n
grappige of absurde inval te vertellen of vertellen de associatie van een student die zelf hard in de lach
schoot over zijn beeldende associatie 'varkens castreren'. Wij maken hiermee duidelijk dat alles mag en
laten zien wat interactie met medestudenten bewerkstelligt. Meer niet, omdat mede- of tegenwerking
beide van betekenis zijn. De studenten behouden de baksteen-scores.

3-MINUTENOEFENING 1: NEGATIEVE KWALITEIT VAN ONDERWUS. Elke student krijgt van ons een leeg vel
papier. Wij zeggen dat wil dit papier vlak na de oefening meteen weer innemen en vertellen dat wij
deze data zullen gebruiken in ons cultuuronderzoek van het werktuigbouwkundig onderwils als in-
breng van de werktuigbouwkundige studenten. We vragen hen alles op te schrijven wat zij slecht vin-
den aan het onderwijs. Waar zij aan denken bij negatieve kwaliteit van hun onderwijs ('sensitizing
concept'), in de breedste zin des woords. Na het stopsignaal vragen wij de studenten hun scores te tel-
len. De bladen papier warden meteen opgehaald. Na een kort moment van het ventileren van emo-
ties in interactie met medestudenten en van ontspanning worden op het bord weer de frequentie-sco-
res opgetekend. We houden ons neutraal en observerend; er wordt niet gereflecteerd op de gang van
zaken, noch worden er vragen beantwoord of discussies aangegaan noch wordt er op emotionele ui-
tingen gereageerd. Daar is na afloop van de 3-minutenoefeningen wel ruimte voor. De bedoeling van
deze handelingen is het scheppen van een neutraliserende tussenperiode voorafgaande aan de laatste
oefening.

3-MINUTENOEFENING 2: POSITIEVE KWALITEIT VAN ONDERWUS. De gang van zaken verloopt op dezelfde
wilze als bil de vorige datavergaring. Alleen het 'sensitizing concept' is dan niet negatieve, maar nu po-
sitieve of gewenste kwaliteit van onderwijs.

AFSLUITING. Tijdens de afsluiting laten wij globaal zien hoeveel associaties over kwaliteit van onder-
wijs de groep heeft gemaakt en bedanken hen daarvoor. Ook vragen wil enkele studenten om eventu-
eel mee te doen aan een groepsinterview. Als laatste geven wil te kennen open te staan voor studen-
ten die nog willen napraten. Die behoefte blijkt in de praktijk altijd te bestaan en dit levert weer nieu-
we informatie op. Tildens de gehele sessie doen de onderzoekers observaties van de groep en de ruim-
te en noteren wat opvalt, bilvoorbeeld de plaatsen waar en hoe de studenten zitten, verhouding man-
nelijke en vrouwelijke studenten, uiterlijkheden, algemene sfeer voor en sfeerverandering tildens de
sessie, gedrag van stemmingmakers en dergelijke. Vlak na zo'n sessie worden de wederzijdse observa-
ties van de onderzoekers onderling uitgewisseld en opgetekend.
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Waarom eerst de negatieve oefening? We veronderstellen dat het voor de studenten makkelilker zal
zijn negatieve associaties te noteren. We gebruiken de negatieve invalshoek om de gedachtenstroom
snel op gang te laten komen. Het gevaar daarvan is dat de negatieve score de positieve gedachten-
stroom in spontaniteit beinvloedt. Dit hebben wij zoveel mogelijk proberen te voorkomen door het
scheiden van de data, door neutraliserende handelingen tussen de oefeningen en door een hoog tem-
po, waardoor er weinig tijd is voor reflectie en vergelilking. Belangrijker is dat de beide datasets voor
ons aanvullend zijn om een totaalbeeld te construeren. Niet de mening of normatieve uitspraak goed
of slecht van de studenten vinden wij in eerste instantie relevant, maar waar ze het over hebben. Wij
zijn in onze structurele analyses allereerst geinteresseerd in wAt zil naar voren brengen en dus van be-
tekenis achten, ongeacht hun waardering. Toch ziin wil ook getnteresseerd in hun mening, wat zij als
motiverend of als demotiverend ervaren. Bovendien streven we naar zo onafhankelijk mogelijke da-
tasets omdat wij naast de totale reconstructie ook binnen die reconstructie de structuren van de posi-
tieve en negatieve data onderscheidend zichtbaar willen maken in de vorm van taxonomieen, zoals

wil nog zullen zien. Het beeld dat zo ontstaat is enerziIds een beeld van kritiek dat vaak van toepas-
sing is op de eigen opleiding, anderzijds een beeld van wensen en waardering ten aanzien van het hui-
dige onderwijs.

Tot slot zijn enige opmerkingen van theoretische aard hier op zijn plaats. Onze werkwijze lijkt ogen-
schilnlilk verwant aan de werkwi jze binnen de studies van Herzberg en anderen. Zi j lieten echter proef-
personen in persoonlijke interviews situaties beschrijven die zij op hun werk bijzonder plezierig von-
den en ook welke zij bijzonder onplezierig vonden. Zij vonden daarin een bevestiging van wat de twee-
factorentheorie van Herzberg wordt genoemd. (Zie: Robbins: 1992,52; Landeweerd: 1982) Het betreft
hier een populaire en ook bekritiseerde «satisfactie-theorie» over satisfactie- en dissatisfactie-veroorza-
kende factoren, die betrekking hebben op de inhoud respectievelijk de context van het werk. Zijn de
laatste niet goed geregeld dan leidt dit tot ontevredenheid; zijn ze wel goed geregeld dan leidt dit niet
tot (langdurige) tevredenheid maar ten hoogste tot geen dissatisfactie. Deze factoren noemen zil bil-
voorbeeld 'satisfiers' of 'motivators' en 'dissatifiers' en hanteren begrippen als intrinsieke en extrin-
sieke motivatie.
Onze optiek is een reconstructie van de onderwijswerkelijkheid vanuit studentenpercepties en het
zichtbaar maken van «culturele kennis». In de paragraaf: taxonomieen van de onderwijsactoren en ex-
pliciete kennis, in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk, verduidelijken wij dit. Als wij begrippen als
'motifiers' of 'demotifiers' gebruiken dan staan zij expliciet tussen aanhalingstekens om aan te geven
dat wij hier niet doelen op factoren binnen een satisfactie- of motivatietheorie. De kritiek op de me-
thodologie en theorie van Herzberg raakt ons zijdelings. Deze kritiek duidt op een mogelilke verteke-

ning die voort kan komen uit de menselijke eigenschap positieve gevoelens toe te schrilven aan fac-
toren die men zelf kan benvloeden en negatieve gevoelens aan anderen en een vertekening door in-
terpretatie. Wij zullen, waar nodig, op deze mogelilkheden tot vertekening wijzen.
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BEWERKING            I

1    Uittypen en indiceren van de scores van pilot-instituut 4
2 Opstellen turflijsten (pos. en neg. scores) a.h.v het actor model
3   Constructie van variabelen. subcategorieOn per hoofdcategorie
4 Eerste handmatige kwantificering per actor
5 Eerste beschniving/interpretatie per studiejaar en studentengroep
6 Verwerking materiaal van instituut 1,2, en 3 iteratie stap 1 t/m 5

7  Bijstellen en uitbreiden turflijsten
-  kwantificering per studiejaar/instituut

CONSTRUCTIE 11
8  Constructies van naast hogere containerbegrippen vanuit de variabelen
9 Taxonomieconstructies: herhaling stap 8 op hoger niveau voor zover relevant

10  Taxonomieprojecties in actorkrachtenveld

11    Iteratie door herhaling van 7, 8, 9 en 10
- definitieve turflijsten en beschrilving van containerbegrippen
- definitieve taxonomleen

12  Ontwikkeling van spreadsheet programma
-  kwantificering op variabelen- en knooppuntniveau van alle taxonomieen

MAPPING               111

13 Ontwerp rangordenmatrices voor variabelen op actorniveau
-  voor de t-scores, n-scores, p-scores van alle jaarpopulaties. instituten

14 Ontwerp rangorden-grafieken op variabelenniveau
-  maps voor onderling vergelijking van t-, p-, en n-rangorden
- maps voor onderling vergelijking t-instituutsrangorden met t-rangorde
- maps voor onderling vergelilking t-, p-, en n-rangorden jaarpopulaties

15    Ontwerpen van maps van taxonomieen en hemelkaarten
- totaal taxonomieen en projectle in actorkrachtenveld (T-tax en T-maps)
- negatieve taxonomiean en projectie in actorkrachtenveld (N-tax en N-maps)
- positieve taxonomiean en projectie in actorkrachtenveld  (P-tax en P-maps)

SYNTHESE     IV

16 Synthese: interpretaties in de vorm van memo's

17 Iteratie synthese: Interpretaties vanult maps, taxonomleen, grafleken

Figuur 8.2 Verwerkingswijze data studentenpercepties
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dataverwerking, wijze van analyse en afbeelding

Het verwerken en de structurele analyse van de ongekamde kwalitatieve data is bij kwalitatief onder-
zoek een arbeidsintensieve en tijdrovende bezigheid die iteratief verloopt. Onze werkwijze is verwant
met methoden uit 'etnoscience' en 'structural ethnography' (zie: Spradley, 1980; Werner & Schoepf-
le, 1987) waarin 'the focus on language becomes exclusive'. Deze methode is iexicografic in spirit' en
het proces van analyse vertoont gelijkenissen met 'the operations of map-making'. 'The end product
is the construction and graphic depiction of lexical/semantic fields of linked propositions' (Tesch,
1992: 25), doorgaans in de vorm van taxonomieen of boomdiagrammen.
De reductie van de complexiteit van het materiaal verloopt in twee stappen. In de eerste stap wordt
het ruwe materiaal geordend en in de tweede stap gereduceerd tot abstracte vormen, zoals boomdia-
grammen met vertakkingen. Beide stappen kennen iteraties, waarin bewerkingen worden herhaald.
De door ons ontwikkelde en gevolgde werkwijze staat weergegeven in figuur 8.2. Wij zullen niet alle
stappen toelichten, maar ons beperken tot toelichtingen die onze reconstructies inhoudelijk inzich-
telilk maken.

We beginnen bi j stap 1. Voor het pilot-instituut 4 zijn de scoringslijsten met trefwoorden van beide 3-

minutenoefeningen eerst letterlijk uitgetypt en is elk blad gecodeerd met een studentnummer en jaar-
groep bijvoorbeeld student 24,2e jaarsgroep B, instituut 4. Alle positieve en negatieve associaties in de
vorm van de opgetekende steekwoorden ziln daarna geordend naar de actoren van het actormodel, of-
wel de hoofdcategorieen: Instituut, Docent, Professional, Maatschappij, Techniek, Overheid. Deze ca-
tegorieen worden gehanteerd als «sensitizing concept». Definiering van wat onder die hoofdcatego-
rieen valt, staat vermeld in het codeboek. Deze opdeling van de associaties in categorieen houdt te-
vens een eerste reconstructie of interpretatie in van de respons.
Aan de hand van de voorliggende associaties zijn op associatieniveau per hoofdcategorie subcatego-
rieen geconstrueerd. Deze eerste subordening is een eerste abstractie van het empirisch materiaal. Bij-
voorbeeld alle positieve en negatieve scores over de organisatie en roostering van tentamens en exa-
mens etcetera uit de hoofdcategorie Instituut komen te vallen onder de subcategorie Planning tenta-
mens/Tentamenweek, enzovoort. De aanduiding van zo'n subcategorie ligt dicht bij de door de stu-
denten gebruikte uitdrukkingen.
Deze subcategorieen noemen wij variabelen. Een variabele krijgt een getalswaarde toegekend over-
eenkomstig het aantal opmerkingen dat onder deze variabele valt. De definiering van de variabelen
staat opgetekend in het codeboek. Figuur 8.3a is een voorbeeld van een volledige deel-taxonomie. De
onderste laag van de taxonomie bestaat uit variabelen. Plaatsen waar hoger in de boom takken of deel-
taxonomieen tezamen komen, noemen we knooppunten.
Aan de hand van deze hoofdcategorieen en hun variabelen zijn turfstaten gemaakt, waarin de posi-
tieve en negatieve datasets per studentengroep ziln geturfd. Per studentengroep en voor het pilot-in-
stituut zijn vervolgens synthetiserende en interpreterende memo's geschreven met daarin een voor-
lopige beeldvorming van zowel de negatieve als positieve associaties.

Op basis van deze hoofdcategorieen en variabelen zijn de datasets (de totale scores) van de instituten
1, 2 en 3 op analoge wijze verwerkt. Deze nieuwe data geven aanleiding tot toevoeging en herziening
van variabelen. Deze procedure wordt zolang gevolgd totdat er geen nieuwe variabelen meer nodig
zijn om de data onder te brengen. Daarna worden de scores onder de variabelen geturfd.

In de tweede fase, het construeren van TAXONOMIEEN, bij stap 8 herhaalt deze werkwijze zich, maar nu
op variabelenniveau, door het construeren van abstracties of containerbegrippen op basis van de aan-
wezige variabelen. Zo'n containerbegrip is dan een knooppunt in de taxonomie. Zie bijvoorbeeld in
figuur 8.3a de linker tak Organisatie en Onderwilsregels. De variabelen Rooster, Contacturen, Vrij en
Planning tentamens/week komen tezamen in het geconstrueerde knooppunt Rooster. De takken Roos-
ter en Regeling komen tezamen in het naast hogere knooppunt Onderwijsregels. De score in het
knooppunt komt overeen met de som van de onderliggende scores. Dit construeren van abstracties
wordt herhaald voorzover dit relevant is. De stam van de omgekeerde boom is de hoofdcategorie met
de naam van de actor. De figuren 8.17 tot en met 8.23 geven de volledige taxonomieen van de afzon-
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derlijke actoren. Ook deze structurele analyse kent weer een tweede iteratie, waarin de werkwilze op-
nieuw wordt doorlopen met gebruikmaking van voortschrijdend inzicht. Dit resulteert in de defini-
tieve taxonomieen.
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Figuur 8.3a Deel-taxonomie Instituut (T-tax, volledig weergave)
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Figuur 8.3b Deel-taxonomie Instituut: negatieve Kwaliteit van Onderwijs met variabelen die scoren boven
de drempelwaarden (N-tax met top n-scores)
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De taxonomieen, geconstrueerd vanuit het totaal van positieve en negatieve associaties, wij noemen
die de totaal of de t-scores, vormen de achterliggende structuur van zowel de afbeelding van de p-sco-
res, de data van 3-minutenoefening POSITIEVE KWALITEIT VAN ONDERWUS, de n-scores, de afbeelding
van data van de 3-minutenoefening negatieve KWALITEIT VAN ONDERWUS als de afbeeldingen van top-
scores binnen de gehele dataset of de datasets van de positieve of negatieve sets afzonderlijk.drempel-
waarden (N-tax met top n-scores)

De taxonomieen ziIn geconstrueerd vanuit de t-scores, dus vanuit de n- en p-scores tezamen, ofwel
vanuit datgene wat van voldoende betekenis is gebleken om tildens de 3-minutenoefeningen te wor-
den opgetekend. Van deze geconstrueerde structuren van betekenis, deze taxonomieen, zijn «maps»
gemaakt: de T-tax voor de totaal scores, de N-tax voor de negatieve scores en de P-tax voor de positie-
ve scores. Figuur 8.3a is een voorbeeld van een T-tax. Vervolgens hebben wil een spreadsheet-pro-
gramma ontwikkeld op basis van deze structurele analyses met daarin de gekwantificeerde taxono-
mieen van de gehele populatie, per instituut en per studiejaar met de positieve scores (p-scores), de ne-
gatieve scores (n-scores) en de totale scores (t-scores = n-scores + p-scores). Op variabelenniveau wor-
den de waarden uit de turfstaten ingevoerd. Per knooppunt worden de scores vervolgens in absolute
zin berekend en in relatieve zin als percentages van het naast hogere knooppunt. Het aandeel van de
afzonderlilke taxonomieen, takken respectievelijk variabelen wordt hiermee inzichtelijk. Wil kunnen
hiermee bijvoorbeeld nagaan of een groep van variabelen, die allen laag scoren gezamenli jk toch hoog
scoren. Uit oogpunt van beperking laten wij een output van dit programma achterwege.

Door het invoeren van scoringsdrempels voor variabelen hebben wij het aantal variabelen geredu-
ceerd tot wat wij noemen de top-scores. Bijvoorbeeld het aantal variabelen in het gehele model is 181.
Door deze drempels blilven er circa 30 top-variabelen over die gezamenlijk 65 % tot 84 % van de to-
tale bruikbare ofwel netto scores van de (deel-)populatie dekken. Door deze drempels vervallen takken
of zelfs gehele taxonomieen. In het geheel van percepties nemen zij een marginale positie in. Door de
vergeliiking van de volledige t-taxonomie en de top t-taxonomie worden dominanties per actor direct
inzichtelilk. Op analoge wilze is dit gedaan voor de n-scores en p-scores van de gehele populatie, de
jaarpopulaties en de populaties van de instituten.

Wil geven een voorbeeld. Figuur 8.3b geeft een taxonomie van de n-scores van de gehele populatie.
De variabelen scoren hier boven een n-drempelwaarde. Van de deel-taxonomie Instituut is dit dan de
N-tax met top n-scores. Figuur 8.3a geeft de volledige taxonomie. Vergelijking van beide taxonomieen
leert dat er nog 13 van de 47 variabelen overblijven en gehele takken van de taxonomie wegvallen.
Onder de tak Organisatie van het Rooster blilven nog twee van de vier variabelen over. Want de va-
riabele Rooster met n-score 271 en Planning tentamens/week met n-score 52 vallen boven de n-drem-
pelwaarde van 35 en de variabele Vril met n-score 16 en Contacturen met n-score 5 vallen daaronder
en worden niet afgebeeld. We zien zo ook welke aspecten in de percepties van negatieve kwaliteit een
relatieve marginale betekenis hebben. Aspecten die door de studenten niet naar voren zijn gebracht
kunnen overigens niet in de taxonomieen voorkomen.

In fase III, Mapping, hebben we verschillende afbeeldingswilzen ontwikkeld, die ieder andere aspec-
ten uitlichten en ons inzicht verschaffen op verschillende niveaus van analyse en tezamen een com-
pleter beeld geven van de empirische data. Om nu op variabelenniveau dominanties in de top-scores
en de onderlinge verwantschap tussen variabelen van afzonderlijke taxonomieen zichtbaar te maken
hebben wij de rangordenmatrices ontwikkeld voor de t-, p- en n-scores van zowel de gehele populatie,
de afzonderlijke studiejaren als de afzonderlijke instituten. Figuur 8.4 geeft zo'n matrix van de varia-
belenrangorden per actor over de top t-scores van de gehele populatie.
Wij zullen deze matrix gebruiken in een leesvoorbeeld. In de matrix vinden wij de zeven actoren in de
kolommen terug en 27 variabelen, die boven de drempelwaarden uitkomen in de rilen. Deze 27 va-
riabelen dekken 66,6% van de netto t-scores. In de bruto t-scores zijn bijvoorbeeld ook de onleesbare
of «onzinnige» opmerkingen meegenomen. In de netto-scores ziIn deze buiten beschouwing gelaten.
Elke actor (naam van de taxonomie) heeft zijn eigen kolorn met variabelen. De knooppunten van de
taxonomie laten wij nu dus buiten beschouwing. Bilvoorbeeld onder Docent vallen 2 van de 27 va-
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riabelen, namelilk in de rangorde van boven naar beneden Kwaliteit van de Docent met score 371 in
scoringsklasse I en Motivatie met score 101 in scoringsklasse III. Zo heeft elke actor zijn eigen kolom
met een rangorde in variabelen. De rijen van de matrix geven van boven naar beneden de scorings-
rangorde van de variabelen aan. Deze rilen zi In op hun beurt in scoringsklassen geordend volgens voor
alle matrices gelijke procentuele scoringsdrempels.
Midden in de matrix staat de kolom van de actor Docent enerzilds geflankeerd door de actor Student
en anderziIds door de actor Studierichting Werktuigbouwkunde. Onder hen vallen de variabelen van
de directe onderwilsuitvoering. Zil vertegenwoordigen de direct op elkaar betrokken actoren van het
primaire onderwijsproces, te weten: Docent, Student en Studierichting Werktuigbouwkunde (als deel-
taxonomie van Instituut). Zij vormen zo het uitgelichte centrum van de matrix. Variabelen die be-
trekking hebben op het secondaire onderwilsproces vallen onder de kolom Algemene Organisatie als
deeltaxonomie van Instituut en staan links van het centrale uitgelichte blok. De totale score van Do-
cent, Student en Studierichting W. tezamen is 2131 en staat midden onder het uitgelichte blok. Bin-
nen dit blok vinden wij  15 van de 27 variabelen. Het samengaan van variabelen uit verschillende taxo-
nomieen wordt hiermee direct inzichtelijk. Zij staan letterlilk naast elkaar en in onderlinge rangorde.
Variabelen die onder de actor Docent vallen, maar op het eerste gezicht net zo goed onder de naast-
liggende actor Student of Studierichting zouden kunnen vallen, kunnen nu meteen in onderlinge sa-
menhang worden gezien. Bilvoorbeeld de variabele Begeleiding onder de actor Student verwiist naar
opmerkingen over (de kritiek op of de wenselijkheid van) persoonliIke begeleiding van de student door
de docent. De variabele Werksfeer verwilst naar de van betekenis geachte werksfeer onder de studen-
ten en de motivatie van de klas.    In een oogopslag is ook te zien hoeveel variabelen onder een actor
vallen (bil Docent  zijn  dat er  14) en hoeveel van deze variabelen onder de drempelwaarden blilven.

Om een onderlinge vergelijking van rangorden per deelpopulatie mogelijk te maken hebben wij de
RANGORDENGRAFIEKEN ontwikkeld. Hiermee kunnen we de rangorden van variabelen onderling ver-
geli iken van bilvoorbeeld de le jaars ten opzichte van de 4e jaarsstudenten, of instituutscores ten op-
zichte van de t-scores enzovoort. Als leesvoorbeeld gebruiken we nu figuur 8.5. Op de horizontale as
en verticale as staan de variabelen in rangorde van afnemende score. De variabele Rooster op de hori-
zontale as bilvoorbeeld staat op de eerste plaats met de hoogste negatieve score en heeft rangnum-
mer 1.
Onderlinge verschillen in positie in de rangorde zijn direct te zien. Bilvoorbeeld: Rooster bil de 4e laars
staat bil de  le jaars op positie 3. De positie (1,3) is weergegeven door een dikke stip boven de schuine
liin. Een stip betekent dat deze variabele zowel bil de le als bii de #e laars tot de top-scores behoren.
Voor de stippen boven de schuine liIn geldt dat deze variabelen bil de 4e laars hoger op de rangorde-
lijst staan. Omgekeerd geldt voor de stippen onder de lijn dat deze variabelen bij de 42 jaars lager op
de raiigordeli ist staan dan bij de le jaars. Is er geen stip dan komt deze variabele slechts in een van de
twee rangorden voor. Bilvoorbeeld: de top 8 variabele littere.umit/.saai in de n-score bil de le laarstu-
denten die betrekking heeft op niet-interessante en saaie lessen komt niet voor in de top n-scores van
de 4e jaars. Zo kunnen we ook zien waarin de top n-scores van de le, 4e jaars studenten vrijwel over-
eenstemmen of verschillen en de mate waarin zij elkaar overlappen. Dit kan van culturele betekenis
ziin en geliIke ervaringen of verschillende belangen weerspiegelen.

Zo ook zijn verschillen en overeenkomsten in rangorde van de positieve scores (p-scores) en de nega-
tieve scores (n-scores) zichtbaar te maken. In de grafieken hebben wil ons beperkt tot de variabelen die
boven de laagste drempel vallen; dit komt neer op ongeveer de onderlinge rangorde-vergelilkingen
van de top-30 van de t-, n- of p-scores. (Zie bilvoorbeeld figuur 8.4, 8.15, 8.16 voor corresponderende
rrlatrices)



OVERALL-MATRIX: Kwaliteit van Onderwils
scores van de top t-variabelen

1 OVERHEID 2. INSTITUUT 3. Docent 4 STUDENT 5. MAATSCHAPPIJ 6 TECHNIEK 7 PROFESSION

Alg. Organisatie Sr Werktulgbouwkunde
181 var(7 variabelen) (48 var) (64 var) 114 var) (35 varl (9 var) 14 var) 10 varl

rooster 420  boeken en dictaten 241 kwaliteit docent 371

gebouw intern 294

org./administratie 262

kantine 203

1179 241 371

studiefinanc 148 Informatievoorz1en1ng 140 uitleg 152 relatle docent 166

praktijkvoorbeelden 134 begele,ding 158

148 140 286 324

bereikbaarheid 92 klassikaal 124 practica 129 motivatie 101 werksfeer                    96

stage/afstudeeropdracht   115 lestempo 118 irilh/zelfst.h.             94

boeken en dictaten 88 excursies 109 studentenleven            80
1

vri  85  interessantlsaa       92

planning tentamens 79 niveau proefwerken   90
92 491 538 101 270

totl+11+111 240 1810 1065 472 594

2131

|V             5 variabelen                38                                        56                                   12                                   30                                   9                                4                                0                                  1 5 4 var

Overzicht: top 27 van de vanabelen geordend per actor

Opmerking scoringsklasse        1                 2 1 9 9 13 % drempell
11     130 s SC < 199 (2 % drempell

111 70 E SC < 130 (1 % drempel)

IV        <   70

totale score top 27  4181  dit is  61.2 % van de bruto t-scores A6836)

66,6 % van de netto t-scores (6280)

Figuur 8.4 Variabelenrangorden per actor: Kwaliteit van Onderwils voor de gehele populatie (t-scores)

24
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Rangorde Rangorden-Vergelijking
le laarspopulatie

top n-scores
voorllchting vervolgstudie  30   - -  -            - - - - -- -

stress/druk  29  --        - - - - - ·    -  -4  - - - -
aansluiting voorople,ding  28   --          -  - · - ·   -  -  -·  -   -   - - -  - -  -  -·

gesch,kthe,d docent  27   -
organisatie cijfers  26  -   - - - - - -- -    -   - - - - - . - - - .1.

stohau   25   -  -  - -  - - - ·                                                                    0studentenleven 24 -
motivatie docent    23     -   -            -   -   - -  --          -    -   -   -   - - -    -   -       '     _   ./. Meau proefw./tentamens   22   -   - -  - · - -   -   - - ---  -   --  - 71'

bere,kbaarheid  21       -  - - - - · - ·      - - - - - 1- · .  -4/
praktiJkvoorbeelden   20    - - -  -  -  -     t- -     -1 - ./toegevoegde waarde doc 19 -  -•-1 - - + ..Ir *I -*I .-  -          -•   -  ·huiswerldverslagen  18     - ------·-   ---- ---·-- - ·------ -· --

collegegeld     1 7                    -   -   -                                   '                           'I

relatie met docent    1 6           -  -
gym 15 - - -

boeken en dictaten (org)  14
klass,kaal   13   - -

overgangsregels    1 2 - - - -  -  -     -' -  - -r- -1- -"-I-  ' --'  --
begeleiding     1 1        -   -   -    -   -         I  -I   - --R,/       1

uitleg    1 0    - -  - -              - -  - 1 - ..p

infout.ma  erveosos z  siana    1  -   4,- ;If"_ .   i._.___ _. .
kantine 7- - .--/  

studiefinanciering    6    -   - ---1+--7                   '
lestempo    5   ---  -    /---·  - - - .

org./administratie   4    -I -/
rooster   3   0· /

kwaliteit docent    2   - -2 
gebouw intern 1 t-1
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Figuur 8.5 Vergelilking variabelenrangorden van perceptie van
negatieve kwaliteit tussen le- en de-jaarsitudenten

Leeswilzer· De stip ( 1,31 betekent dat bii percepties van negatieve kwaliteit de variabele Roos-
ter bij de vierdelaars in negatieve zin het hoogst scoort en bij de eerstejaars in negatieve zin op
de derde plaats komt.
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Figuur 8.7 Volledige T-map, kwaliteit van onderwils (t-scores)

Leesvoorbeeld voor figuur 8.68, figuur 8.6b en figuur 8.7. In de hemelkaart 8.7 zijn alle taxonomie6n van de
actoren geprojecteerd. De open cirkels zijn de hogere knooppunten van een taxonomie, de stippellijnen de
takken. De opgevulde cirkels zijn de onderste knooppunten van een taxonomie. Het oppervlak daarvan
komt overeen met de som van de scores van zijn variabelen. Bijvoorbeeld de taxonomie Techniek heeft
tweg takken en verder geen knooppunten. De actor Instituut heeft vier hoofdtakken, Organisatie, Bestuur,
Faciliteiten en Studierichting Werktulgbouwkunde, die zich verder vertakken. In figuur 8.6b zijn alle knopen
(open cirkels) en verbindingslijnen weggelaten en blijven alleen de eindpunten over. In figuur 8.6a zijn ook
nog eens de namen weggelaten. Deze configuratie weerspiegelt het belang van de verschillende actoren
binnen de Studentpercepties van Kwaliteit van Onderwils. Het Is als het ware een afdruk van collectieve
kennis en aandacht.
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Voor het zichtbaar maken van de relatieve betekenis van de taxonomieen hebben wil de zogenaamde
HEMELKAARTEN ontwikkeld (zie bilvoorbeeld figuur 8.6a en b en 8.7).  Niet de variabelen, maar de
knooppunten van de taxonomieen hebben wij geprojecteerd in het actorkrachtenveld. Deze projectie
is kwalitatief in die zin dat het een ordening is naar veronderstelde of getnterpreteerde beinvloeding
vanuit een actor op basis van de structurele analyses, de flankerende observaties en onderzoek en ken-
nis van de onderzoekers van het onderzoeksveld. Hoe dichter een knooppunt in de figuur bil den ac-
tor ligt, des te sterker is de veronderstelde invloed van die actor. In figuur 8.7 ligt bijvoorbeeld het in-
stituutsknooppunt Typering Lessen in de directe invloedssfeer van de actor Docent. (Zie verder het
leesvoorbeeld bij figuur 8.7)
Omdat wij zeven actoren onderscheiden, hebben wij in principe te maken met een 7-dimensionaal
krachtenveld, dat moeilijk aanschouweliik te maken is in de vorm van een twee dimensionale kaart.
Wat goed aan onze bedoelingen tegemoet komt is de door ons bedachte cirkelvormige kaart in de
vorm van een hemelkaart, waarin de onderste knooppunten van de taxonomieen de sterren vormen
en de taxonomieen, ieder met een eigen kleur, de denkbeeldige lijnen die de sterren verbinden tot ster-
rentekens aan het firmament. De relatieve zwaarte of «helderheid van de ster» ten opzicht van ande-
re is weergegeven met een cirkelvormig oppervlak, waarvan de diameter overeenkomt met de score in
zijn variabelen. Een hoger liggend knooppunt, waarin takken tezamen komen, heeft geen variabelen.
Zil ziin afgebeeld als een leeg cirkeltle, die wel wordt benoemd, maar waaraan geen scoringswaarde is
toegekend. Zo zijn er op analoge wilze ook kaarten van alleeh de hoger liggende knooppunten ge-
maakt (hier niet afgebeeld), waarin de waarden van de takken ziln geaccumuleerd. In het midden van
de kaart staat de actor Student en gelijkelijk verdeeld over de rand de andere actoren. Zo krilgen we,
metaforisch gesproken, uitzicht op het onderwijsfirmament vanuit de actor Student. Wat van beteke-
nis is gebleken licht op in de vorm van configuraties. Aan de kleur, de oppervlakten en de verdeling
van de configuraties over de kaart kunnen wij de onderlinge verhoudingen tussen taxonomieen en do-
minanties binnen dit perspectief aflezen. De hemelkaart van positieve of gewenste kwaliteit van on-
derwijs wijkt bilvoorbeeld zichtbaar af van de hemelkaart van negatieve kwaliteit van onderwiIs. Daar
komen wij hieronder op terug. De achterliggende structuur is daarbij natuurlijk hetzelfde. Deze he-
melkaarten noemen wij in analogie met T-tax, N-tax top n-scores enzovoort: T-map voor de totaal sco-
res, N-map voor de negatieve scores, P-map top p-score etcetera, waarin afzonderlijk of gecombineerd
de configuraties en relaties staan afgebeeld.
Het positioneren van de knooppunten binnen het krachtenveld, dat zoals gezegd eveneens een inter-
pretatie inhoudt, is een gezamenlijke inspanning geweest van ons en de onderzoekmedewerkster. De
overwegingen ziln in het codeboek vastgelegd.

omvang van de populatie, data en uitwerkingen

De gehele populatie van werktuigbouwkunde studenten in Nederland bedraagt op het moment van
onderzoek 6546 studenten en is verspreid over 21 instituten  met een gemiddelde van  311  studenten
per  studierichting. Het aantal studenten van  de vier onderzochte instituten tezamen  is 1126 studen-
ten, dit is ca. 18 % van de totale studentenpopulatie.

INSTITUUT AANTAL POTENTIEEL AANTAL BEREIK ASSOCIATIES

STUDENTEN BEREIKBAAR RESPONDENTEN      %         AANTAL

Instituut 1 275 ca. 205 128 62 % 2219

instituut 2 282 ca. 210 134 63 % 1345

instituut 3 326 ca. 245 129 53 % 1535

instituut 4 243 ca 180 120 65 % 1737

Totaal populatie 1126 ca. 840 511 gem. 60 % 6836

Figuur 8.8 Aantal respondenten en verdeling van associaties per instituut
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Figuur 8.8 geeft het overzicht van het aantal deelnemende studenten en associaties per instituut. Wij
geven een korte toelichting. In ons onderzoek hebben wij ongeveer een vierde van de instituutspopu-
latie, namelijk de stagiaires uit het derde studiejaar, niet mee kunnen nemen omdat zij buiten de in-
stituten verblijven.  Van de instituten  1,  2,  3  en 4 participeren  511  studenten van de potentieel circa
840 bereikbare studenten. In de lessen en colleges is de gemiddelde opkomst circa 60 %. Dit percenta-
ge is aan de hoge kant. Deze vertekening komt voort uit een voorkeur voor colleges en lessen met een
relatieve hoge opkomst, mede beYnvloed door de studierichtingsleider, de faciliterende docent die be-
kend staat om een hoge opkomst en de wens zoveel mogelijk studenten in de 3-minutenoefeningen
te betrekken. Zowel het aantal studenten als de scores van het aantal associaties per instituten zijn min
of meer gelilkelilk verdeeld.
In figuur 8.9 staat het aantal associaties, maar nu verdeeld over de studielaren. Het algemene beeld bij
alle instituten is dat de eerstejaarsstudenten minder associaties naar voren brengen dan de tweede-
jaars- of vierdelaarsstudenten.

maps en matrices
Een overzicht van het aantal uitgewerkte taxonomieen, matrices, grafieken en maps staat in figuur
8.10. Van de taxonomieen zijn er voor elke van de zeven actoren vier maps, namelijk: een volledige
en drie voor de verschillende top-scores. Van de actor Instituut ziIn bovendien nog voor de deel-taxo-
nomieen Organisatie en Studierichting Werktuigbouwkunde aparte maps gemaakt.
De rangordenmatrices zijn opgesteld voor de gehele populatie en voor de studiejaren en instituten af-
zonderlilk. Bil de rangordengrafieken hebben wij ons beperkt tot 11 grafieken. We lichten dit kort toe.
De grafiek van de n-score 4e jaars versus n-score le jaars bijvoorbeeld (figuur 8.5), bevat dezelfde in-
formatie als de grafiek n-score le jaars versus n-score 4e jaars, enzovoort. Een grafiek die de p-score van
de le jaars van instituut 1 vergelijkt met de n-score van de 4e jaars van instituut 4, bijvoorbeeld, ach-
ten wil minder relevant. Ook het vergelijken van de verschillende instituten onderling hebben wij
achterwege gelaten, gezien de bewerkelijkheid van het opstellen van zulke grafieken en het gegeven
dat wij in eerste instantie niet uit ziln op cultuurvergelilkingen tussen studierichtingen.

ASSOCIATIES

STUDENTEN RESPONDENTEN POSITIEVE NEGATIEVE TOTAAL

AANTAL    %    AANTAL % AANTAL % AANTAL    %

studiejaar 1 157 30.5 774 25,1 891 23,7 1665 24,3

studiejaar 2 172 33,7 1184 38,4 1474 39,3 2658 38,9

studietagr 4 183 35,8 1124 36,5 1389 37,0 2513 36,8

Totaal 511 100 3082 100 3754 100 6836 100

Figuur 8.9 Aantal respondenten en verdeling van associaties per studielaar

Voor de totale, negatieve, positieve en de top-scores hebben wij apart zes hemelkaarten of zogenaam-
de hoofdkaarten gemaakt. In de Over-all map staan zowel alle volledige taxonomieen en de volledige
hemelkaart voor de totaal scores. De hoofdkaarten zijn in lagen (tot 64 lagen) opgebouwd; hierdoor is
een afbeelding per laag en combinaties van lagen mogelijk, dat wil zeggen het afbeelden van (gecom-
bineerde) detailkaarten en deelkaarten. Bijvoorbeeld, de detailkaart met alleen de vlekken zoals figuur
8.6a of alleen de takken van de taxonomien, of een deelkaart met alleen de actor Techniek in beeld ge-
bracht, of de combinatie van de deelkaarten van de externe actoren Techniek, Maatschappij en Over-
heid, enzovoort.
Hemelkaarten en maps van taxonomieen per instituut hebben wij niet uitgewerkt omdat wij, zoals ge-
zegd, geen vergelijkend cultuuronderzoek tussen studierichtingen beogen. Hierdoor zou het aantal
maps ongeveer een factor drie groter worden. En het uitwerken van deze maps is bewerkelilk. Met het
beschikbare materiaal zijn deze maps overigens wel op te stellen. Om toch opvallende onderlinge over-
eenkomsten of verschillen tussen de instituten te traceren en zichtbaar te maken hebben wij de rang-
ordenmatrices en rangordengrafieken op variabelenniveau uitgewerkt.
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Maps en matrices Omschrijving Aantal

36   maps van taxonomleen T-tax. volledige taxonomle per actor                    9

top t-scores per actor                                          9
top n-scores per actor                                     9
top p-scores per actor                                  9

24 rangordenmatrices populatie voor top t-, n-, p-scores                       3
studlejaar voor top t-, n p-scores                       9
instltuut voor top t-, n-, p-scores                       12

11 rangordengrafieken t-scores populatie versus t-scores instituten    '     4
n-scores populatie versus p-score populatie          1
n-scores vergelijking studiejaren onderling           3
p-scores vergelijking studiejaren onderling           3

65 hemelkaarten Over-all Map                                         1
T-map (t-scores)                                         1

detailkaarten van T-map                              6
deelkaar·ten per actor                                      7

N-map In-scores)                                        1
detailkaarten van N-map                           5
deelkaarten per actor                                     7

P-map (p-scores}                                        1

detailkaarten van P-map                           5
deelkaarten per actor                                      7

Top scores T-. N- en P-map                               3
totaal: 136 detallkaarten top-scores maps                   21

Figuur 8.10 Overzicht van maps en matrices

Het totale resultaat is een «cultuuratlas» met 136 maps en matrices voor overzichten en meer gede-
tailleerde inzichten ten behoeve van verschillende niveaus en oblecten van analyse. In de hier be-
schikbare ruimte kunnen wij slechts exemplarisch maps en matrices laten zien. Wil zullen dit zo doen
dat het gehele model, alle volledige taxonomieen, in de vorm van deelkaarten, matrices en grafieken
wordt gepresenteerd. Voor detailkaarten van deel-scores, deelpopulaties enzovoort beperken wil ons
tot voorbeelden.

2  Studentenpercepties van onderwijs

Aan de hand van de maps en matrices en de resultaten van aanvullend nader onderzoek zullen wil de
studentenpercepties nader bezien en betekenissen duiden. In de beschikbare ruimte kunnen wil
slechts gedeeltelilk op de maps en matrices ingaan en deze in figuren tonen. Wij zullen dit zo doen dat
toch het gehele model en alle volledige taxonomieen met alle 181 variabelen in de vorm van deel-
kaarten worden gepresenteerd; top-scores maps, matrices, grafieken en variabelen zullen wii exem-
plarisch uitlichten. Ook beperken wij ons tot de gehele studentenpopulatie en de deel-populaties per
studielaar.
De analyses hebben betrekking op percepties van studenten, op de wi ize waarop zil de onderwilswer-
kelijkheid zien en hoe zil zich daarmee verhouden. Dit interpreteren wil als culturele kennis binnen
de werktuigbouwkundige onderwilscultuur. Wil bezien de onderwilswerkelijkheid als het ware door
de ogen van de actor Student. Wij zullen dit eerst bil wijze van spreken vanaf «grote afstand» doen en
naar voren brengen wat daarbil opvalt. Daarna lichten wil de betekenis van de taxonomien toe als
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weergaven van culturele kennis. Vervolgens bekilken wil aan de hand van deze taxonomieen en va-

riabelen aspecten van deze cultuur van steeds meer nabij en dringen zo steeds dieper en in detail door
tot deze onderwilswerkelijkheid. Op deze wijze worden de details in hun context gevat.

zicht op het onderwijsfirmament

Vanaf grote afstand kunnen wi j nu de onderwijswerkelijkheid zien in de vorm van de geconstrueerde
hemelkaarten. De al geYntroduceerde hemelkaarten in de figuren 8.6a, 8.6b en 8.7 geven zicht op het
onderwilsfirmament van de actor Student. Zij geven de opbouw en een samenhangend, algemeen
overzicht van de configuraties van de volledige scores. Wil beperken ons nu tot algemene bevindin-
gen en interpretaties van deze hemelkaarten op het niveau van de configuraties. Opmerkelijke «ster-
ren» en «sterrenhopen» bespreken wil pas als wil de taxonomieen van nabij gaan bekijken.

In de buitenste ring van de hemelkaart staan de namen van de actoren uit ons conceptuele model (zie
ook: figuur 8.1), die wil hebben gebruikt als hoofdcategorieen van de indelingen van de scores. Deze

actoren ziin met de wilzers van de klok mee: Techniek, Maatschappil, Professional, Docent, Instituut
en Overheid. In het midden positioneren wii de actor Student. Student, Docent en Instituut vormen
de interne actoren, de onderwijsbinnenwereld. De actoren Techniek, Maatschappil, Overheid en Pro-
fessional, vormen de externe actoren, de onderwilsbuitenwereld. Deze categorieen hanteren wij, zoals

gezegd, als «sensitizing concepts». Voordat wij verder kunnen gaan, zullen wij eerst deze tentatieve
concepties toelichten en de externe actoren omschrijven.

Onder TECHNIEK vallen alle opmerkingen over techniek en technische ontwikkelingen in enge of bre-
de zin. Daarbij kan men denken aan opmerkingen over geenthousiasmeerd worden voor techniek of
werktuigbouwkunde, het al dan niet in de opleiding aan de orde komen van (de allernieuwste) tech-
nieken en technische ontwikkelingen en alles daar omheen, of de wensen deze ontwikkelingen in het
leerprogramma op te nemen.
Onder MAATSCHAPPIJ vallen alle opmerkingen van maatschappelijke aard. Bilvoorbeeld opmerkingen
over de eigen toekomst, maatschappelijke positie of maatschappelijke ontwikkelingen, toekomst in
een breder verband of opmerkingen over de link tussen school, markt en bedrilfsleven. Ook vallen
hieronder verwachtingen ten aanzien van een baan op niveau, vroege of late specialisatie in een be-
paalde richting, contacten en aansluiting van het onderwijs op het bedrilfsleven of opmerkingen over
verwachtingen en ontwikkelingen ten aanzien van en vanuit de maatschappij, de arbeidsmarkt en het
bedrijfsleven.
Onder PROFESSIONAI. vallen opmerkingen over de eigen beroepsgroep, bijvoorbeeld opmerkingen over
(werktuigbouwkundige) ingenieurs, beroepsverenigingen, professionele beroepskwalificaties.
Onder OVERHEID vallen alle opmerkingen over de overheid, zoals opvattingen over overheidsverte-
genwoordigers, overheids(onderwils)beleid, of maatregelen vanuit de overheid.

Opmerkingen over de interne onderwijswereld hebben wij als volgt gecategoriseerd.
Onder DOCENT vallen alle opmerkingen over de docenten in persoonlijke zin. Bilvoorbeeld opmer-
kingen over: zijn vakbekwaamheid, motivatie waarmee hil voor de klas staat, betrokkenheid bil stu-
denten, geschiktheid voor het onderwijs of wenselijkheid van mannelijke of vrouwelijke docenten.
Onder STUDENT vallen alle opmerkingen over studenten en studeren in persoonlijke zin en hun reta-
ties met andere groeperingen binnen en buiten het onderwiis. Bilvoorbeeld hun persoonliIke opstel-
ling ten opzichte van de opleiding en studeren in het algemeen, de houding van en aspecten van de
omgang met andere studenten zowel binnen als buiten de school, het studentenleven, aspecten van
de omgang met docenten, relaties met het instituut, opmerkingen over de invloed van de opleiding
op de sociale omstandigheden en beleving van de student.
Onder iNSTITUUT vallen alle opmerkingen over de organisatie in de breedste zin van het woord rond-
om het onderwijs en de inrichting van de onderwilsuitvoering binnen het onderwijsinstituut. Uit de
analyse blijkt een onderscheid in een «organisatie ver weg», de hogeschoolorganisatie, en een «orga-
nisatie dichtbij», de eigen opleiding, betekenisvol. Uitgaande van deze onderscheiding hebben wij de
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deel-taxonomieen Instituut en Studierichting Werktuigbouwkunde geconstrueerd. Onder Studierich-
ting Werktuigbouwkunde vallen dan bilvoorbeeld de opmerkingen over de lessen, de leermiddelen,
de stof, de toetsing. Onder het onderwilsinstituut vallen de opmerkingen over faciliteiten, zoals huis-
vesting, kantine of studeerfaciliteiten, over onderwijsorganisatie, zoals roosters, cijferadministratie,
modulair onderwiIs en over bestuur, zoals kwaliteitscontrole docenten, collegegeld, onderwijsver-
nieuwing.

scholingsklimaat en twee paradoxen
In figuur 8.11 staat kwantitatief de verdeling van de totaal-scores over de actoren. De actor Instituut is
daarbi j uitgesplitst in eerder genoemde vier delen. Deze figuur geeft ook deze verdeling na het toepas-
sen van de laagste drempelwaarde voor de variabelen per actor. Variabelen onder deze drempelwaar-
de tellen dan niet meer mee. (Deze staafgrafiek is een vereenvoudigde grafische afbeelding van de
Rangordenmatrix: Kwaliteit van Onderwijs uit figuur 8.4, maar nu zonder de variabelenrangorden per
actor.)

Associaties per actor
kwaliteit van onderwijs
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0 totaal: top-scores per actor

  totaal-scores per actor

(b) = Bestuur: (f) = Faciliteiten; (o) = Organisatie
181 variabelen en diversen tezamen bruto-score: 6836
27 topscore variabelen tezamen score: 4181; dit is 66,696 van de netto-score van 6280

Figuur 8.11 Aantal associaties per actor bil de totale score en de top-score variabelen

Wat opvalt is het volgende. Als de werktuigbouwkunde studenten spontaan over hun eigen opleiding
gedachten formuleren, dan lijken deze gedachten zich nagenoeg geheel te concentreren op de drie-
hoek van de interne actoren Docent-Student-Instituut. Dit is het duidelijkst te zien in figuur 8.6a. Deze
interne actoren constitueren namelijk 'the school climate' of 'the school ethos', een geheel van eigen
gedragscodes en motivaties. (Zie ook: Reid, Hopkins, Holly, 1990: 25 e.v.)
In de hemelkaarten van negatieve kwaliteit of gewenste kwaliteit (figuren 8.12a,b en 8.13 a,b) zien wij
hetzelfde beeld terug. Ook de scores van alle deelpopulaties, zowel de instituten als de jaargroepen, ge-
ven eenzelfde beeld. Deze op de interne actoren gerichte orientatie, deze naar binnen gerichte blik op
het interne schoolklimaat is kenmerkend en cultureel van betekenis.
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Figuur 8.12b Configuratie: positieve of gewenste Kwaliteit (P-map, top p-scores)
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Figuur 8.13b Perceptie positieve of gewenste Kwaliteit (P-map, top p-scores)
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Wij zullen spreken in termen van scholingsklimaat omdat wij ons niet specifiek richten op een be-

paald instituut met een specifiek schoolklimaat; onze analyses zijn in eerste instantie betrokken op de
gehele populatie.

Opvallend is ook dat de externe actoren Techniek, Maatschappij, Overheid en Professional marginaal
scoren. Deze actoren zijn na invoering van de drempels zelfs uit het beeld verdwenen. De actor Pro-
fessional scoort in het geheel niet. De actoren Maatschappij en Overheid scoren nauwelijks. Ook de
actor Techniek scoort laag, in totaal 39 opmerkingen van de 6836. Binnen de associaties neemt Tech-
niek een marginale positie in.

Hiermee stuiten wij direct op een opmerkelijke paradox. De werktuigbouwkundestudenten zijn, zo
mag men veronderstellen, het grootste gedeelte van hun tijd bezig met techniek en hun ingenieurs-

opleiding. En juist over techniek en hun beroepsgroep brengen zij, binnen de context van spontane
associaties, nauwelijks iets van betekenis naar voren, noch in positieve zin, noch in negatieve zin.
Voor de werktuigbouwkundige onderwijscultuur is dit betekenisvol. Wij komen op deze opmerkelilke
bevindingen later in dit hoofdstuk terug.
De interne actoren Instituut, Docent en Student, kortom het scholingsklimaat, nemen het grootste ge-
deelte van de scores voor hun rekening (tezamen circa 93 % van de scores). Onder de categorieen Do-
cent en Student vallen, zoals gezegd, opmerkingen in persoonlijke zin, dat wil zeggen kenmerken en

aspecten van (persoonlijke) betrekkingen tussen studenten, docenten en instituut. Onder Instituut
vallen de afstandelijke en de vele zakelijke en organisatorische aspecten van de onderwijswerkelijk-
heid, zoals de studenten die zien. De scores op Instituut domineren; zil vertegenwoordigen meer dan
tweederde van de totale score.
Ook hier stuiten wij op een paradox. Enerzijds tekent zich een afstandelijke, functioneel rationele en

weinig persoonlijke verhouding af met de opleiding in engere en bredere zin, en anderzijds duidt de

hoge score juist op grote betekenis van deze verhouding voor de student.

betekenis van negatieve en positieve beelden
De totale score is de optelling van de positieve en negatieve scores uit de 3-minutenoefeningen. Waar-
in versterken de negatieve en positieve beelden elkaar en waarin zwal<ken zij elkaar af? Zijn de confi-

guraties en de daarvan af te leiden betekenissen identiek?
De hemelkaarten 8.12a en b geven de configuraties van de negatieve en positieve top-scores en figuur
8.13a en b de structurele samenhang in deze configuraties. De structuur van deze kaarten is nagenoeg

gelijk, maar bij de negatieve top-scores komt in de configuratie een aantal vlekken nadrukkelijker naar
voren. Daar liggen zwaartepunten van negatieve associaties. Of anders gezegd, in percepties van een
gewenste onderwijssituatie liggen de scores van de belangrijkste aandachtsgebieden en in de afbeel-

ding de grootte van de cirkels dichter bij elkaar; de aandacht is «gelijkmatiger» verdeeld; zij zijn meer
van gelilke betekenis.

In de Rangordengrafiek figuur 8.14 kunnen wil de variabelenrangorden van percepties van gewenste
en negatieve kwaliteit van de gehele populatie vergelijken. Zowel bil de negatieve score als bil de po-
sitieve score staat de variabele Rooster op de eerste plaats. Het gemeenschappelilke punt Rooster heeft

de co6rdinaten (1,1) en ligt op de schuine liIn. De variabele Organisatie/Administratie heeft de coordi-

naten (16,3), dat wil zeggen, in de gewenste situatie wordt deze variabele de 16e plaats toegedacht,

maar in de negatieve percepties neemt het de 3e plaats in. Dit punt ligt in de onderste driehoek.

Wil zien ook dat beide rangorden niet-gemeenschappelilke variabelen in hun topscores hebben. Zo
heeft de variabele Excursie/projectweek in de p-score rangorde 4 en komt niet voor in de top n-scores.

Excursies en dergeliIke worden door de studenten kennelilk hoog gewaardeerd.
Als de p-scores en n-scores volkomen symmetrisch zouden ziln dan zouden alle gemeenschappelijke
punten op de schuine lijn vallen. Echter, tweeendertig procent van de variabelen coincideren niet bin-
nen de top-scores.  In de rangordenmatrices voor de n-scores, figuur 8.15,  en de p-scores, figuur 8.16,
staan deze variabelen nogmaals weergegeven, maar nu met hun absolute scores, en geordend per ac-
tor.
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Rangorde Rangorden-Vergelijking
negatief n-score

top n-scores en p-scores
30          -           -
29   -                                    -
28
27 -
26 -

geschiktheid docent  25
prakt'Ikvoorbeelden 24

practica 23 .-..verh theone/prakt.  22   -             -
stage-/afstudeeropdr 21     --f
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klassikaal   16   -- -

n'ZZiEE   li   - _ - -1     _:              I   I   :   1      I   1   I   I      i     f     l          1begele,ding 12 .1    1uitleg   1 1   -
studiefinanciering    10    - - -· .-     r.lestempo 9
relatie met docent    8   -

informatievoorziening  7- -         + . -boeken en dictaten (inh)    6        

or=ii'E     1 -111-, -1 '11 1   1 1 1      Ill           1kwalited docent    2  --D/*
rooster 1  

0 -™rn.WI.000)2322399282:,tgang*gn:
6- .ux c 0} ,ca: 5 E: .S i g.  S -F-* 3  E-§": Cfj #7 8 .Wi m s                           82

8:#85/32#4:*3 em#efitmir#        §
835/2 i E 32 #41 mil88 im:        6
212&  S 2 M  mi% 3#32*me      f m «0   :g    18  m @ 5-E
£8: =S 2 0 &:
1 a 1 2: (3> =    25

Figuur 8.14 Vergeli Iking variabelenrangorden van gehele populatie
tussen percepties van positieve en negatieve Kwaliteit

De 3-mitiuteiioefeningen met het «setisitizing concept» negatieve kwaliteit en met de gewenste of po-
sitieve kwaliteit geven, ons inziens, inzicht in significante overeenkomsten en verschillen en zij pro-
fileren de betekenissen. De verschuivingen van accentuering bij de vergelijking van het negatieve en
gewenste beeld zijn ons inziens betekenisvol. In het negatieve beeld komen vooral de functioneel-ra-
tionele variabelen naar voren die kenmerken dragen van «de-motifiers». In het gewenste onderwijs-
beeld komen naast deze variabelen ook op persoonlijke verhouding en inhoud gerichte variabelen

naar voren, dat wil zeggen een grotere accentuering van variabelen die kenmerken dragen van «moti-
fiers». Deze verschuiving in accentuering kan gelegen zijn in de omstandigheden die de associaties
conditioneren, zoals een geneigdheid om bij klachten of kritiek eerder functioneel rationele aspecten
naar voren te brengen dan substantieel rationele aspecten. Wil kunnen hier slechts gissen want wij
hebben deze condities niet onderzocht. Echter, de vergelijking van positieve en negatieve percepties
van onderwilskwaliteit laat in het beeld van de gewenste onderwijssituatie geen verdere benadrukking
zien van de functioneel rationele variabelen. Binnen de instituten zien we, zie hoofdstuk 5, wel een
verschuiving naar een steeds dominantere functioneel-rationele orientatie.



OVERALL-MATRIX: negatieve of slechte Kwaliteit van Onderwijs
scores van de top n-variabelen

1. OVERHEID 2. INSTITUUT 3. Docent 4. STUDENT 5. MAATSCHAPPIJ 6. TECHNIEK 7 PROFESSION

Alg. Organisatie Sr. Werktuigbouwkunde
(7 variabelen) (48 var) (64 vart (14 varl (35 var) (9 var) (4 var) (0 var) 181 var

rooster 271 boeken en dictaten 114 kwaliteit docent 246

org./administratie 198

gebouw intern 196

kantine 114

informatie                        g9

878 114 246

studiefinanc. 84 lestempo                   86 relatie docent             87

uitleg 73 begeleiding              65
11

niveau proefwerken    65
84                        0                   224                     0                   152

bereikbaarheid 43  boeken en dictaten 61 huiswerk/verslagen 54 motivalle 63 toegankel.doc.   43

klassikaal 56 interessant/saai 53 geschiktheid 46 werksfeer     35
planning tentamens 52 verh. theorte/prakt      48

modulair 50 practica      48

stage/afstudeeropdracht 49 praktijkvoorbeelden 47

collegegeld                   45

organisatie cijfers            40

overgangsregels             37
43 390 250 109                    78

totl+11+111 127 1268 588 355 230

1173

IV                5 variabelen                     35                                                      55                                               11 31 9 4 0 1 5 0 var
Overzicht: top 31 van de variabelen geordend per actor

Opmerking: scoringsklasse I 2  99
11   65 i SC  <   99
111 35 5 SC  <   65
IV        <   35

totale score top 30: 2568 dit is 68,5 % van de bruto
n-scores                                                                                                                                                                                                                              77,6 % van de netto n-scores

Figuur 8.15 Variabelenrangorden per actor: negatieve Kwaliteit van Onderwijs voor de gehele populatie (n-scores)



OVERALL-MATRIX: gewenste of positieve Kwaliteit van Onderwijs                                                                                             Nscores van de top p-variabelen

1 OVERHEID 2. INSTITUUT 3 Docent 4. STUDENT 5. MAATSCHAPPIJ 6 TECHNIEK 7 PROFESSION
Alg. Organisatie Sr Werktuigbouwkunde

17 variabelen) (48 var) (64 varl (14 varl (35 varl 19 var) (4 varl 10 Varl 181 var

-- rooster 148  boeken en dictaten 126 kwaliteit docent 125           --

I gebouw intern 99 excursies/projectwk. 99
247 225 125

- - kantine 89   praktqkvoorbeelden     87                    -                   begeleiding                93
klassikaal 68  practica                   81                                     rel. met doc.             79

11                                               vrii 67 uitleg 79 vrijh /zelfst.                 75

stage/afstudeeropdracht 66
290 247 247

studiefinanc 64 org./administratle 64 persoonlIJke genchth. 41 motivatie 38 werksfeer     61
bereikbaarheid 49 informatievoorziening 41 interessanUsaai 39 studentenleven  53

111                                                                                                               soc. contacten       42

113 105                    80                    38                   156

totl+11+111 113 642 552 163 403

1118

IV           5 variabelen              40                                    57                               12                               29                               9                            4                             0-                                                                                              156 var

Overzlcht: top 25 van de vanabelen geordend per actor

Opmerking scoringsklasse I 2  99
11 65 s SC  <   99
111 35 5 SC  <   65
W  < 35

totale score top 25: 1873 dit is 60,8 % van de bruto p-scores
65,3 % van de netto p-scores

Figuur 8.16 Variabelenrangorden per actor: positieve of gewenste Kwaliteit van Onderwijs (p-scores)
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taxonomietbn van de onderwiisactoren en expliciete kennis

De door ons ontwikkelde hemelkaarten en taxonomieen zijn hulpmiddelen om de complexiteit van
aanwezige kennis binnen de werktuigbouwkundige onderwilscultuur, de onderwilswerkelilkheid, te
reduceren, om deze «culturele kennis» zichtbaar te maken en om kennis over deze kennis te verkrij-
gen. Met culturele kennis bedoelen wij niet de persoonlijke kennis van een lid van zijn cultuur, noch
door alle leden van de cultuur gedeelde kennis, maar een geheel van kennis binnen de werktuig-
bouwkundige onderwijscultuur. Onder expliciete kennis verstaan wij de kennis die studenten binnen
onze onderzoekscontext expliciet kenbaar hebben gemaakt of in schrift of op geluidsband hebben ge-
uit. De reconstructies van deze culturele kennis in de vorm van structurele analyses resulteren in de
genoemde taxonomieen. Het is niet zo dat de werktuigbouwkundige studentenpopulatie de onder-
wijswerkelijkheid in taxonomiean indeelt, noch dat individuen in cognitieve zin deze taxonomieen
expliciet of impliciet zo hanteren. De taxonomieen hebben wil niet als zodanig aangetroffen; zil zijn
het resultaat van onze analyses en 'lexical/semantic' reconstructies van 'lexical/semantic fields'. Een
taxonomie binnen een hemelkaart is zo'n afbeelding van een 'lexical/semantic field'.

mw  ·* -„tr -,·                              - --.         ---=         -zz.- ·a·.: =fi  --·-··    -·4 -5  ·-·      -   ··-,:,·- .3.--
1 1 1  ----. ... --   .,- -. .... .  1,    1 ...2.- 1 1. 1.·:.-. "I l l
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Opmerking: de teksten in de figuur ziin niet goed leesbaar. Voor de illustratie van de structuur is
dit niet van belang.
Voor de teksten zie: de deel-taxonomieen Instituut en Studierichting Werktuigbouwkunde (figuur

8.3a en 8.2la).

Figuur 8.17 Volledige taxonomie van de actor Instituut (T-tax Instituut)

De eenvoudigste taxonomie bestaat uit twee lagen, zoals bijvoorbeeld de taxonomie Overheid (zie: fi-
guur 8.20). De (drie) knooppunten worden geattribueerd door hun variabelen. Deze variabelen bevat-
ten feiteliIke opmerkingen van studenten. Werner en Schoepfle (1987: 109 e.v.) constateren gewoon-

lijk 5£2 attributies in 'folk definitions' en teksten, maar merken daarbij op dat dit geen vaste regel is
en dat dit ook afhangt van de context. Voor onze taxonomieen blijkt deze regel achteraf ook in grote

lilnen op te gaan.
Deze uit de percepties geconstrueerde attributies vormen het spreekwoordeliike tople van de ijsberg.
Deze attributies kunnen worden uitgebreid met alle mogelijke herkenbare attributies en nonverbale,
onbewuste en onderdrukte attributies.
Onze werkwijze beperkt zich grotendeels tot de in geschreven tekst weergegeven associaties en op ge-
luidsband opgenomen en verbatim uitgewerkte interviews, en daarmee tot expliciet weergegeven
data. Onbewuste, nonverbale of zelfs onderdrukte attributies, de impliciete attributies of impliciete
kennis, vallen grotendeels buiten de door ons weergegeven taxonomieen en de in beeld gebrachte ex-

pliciet gedifferentieerde culturele kennis, omdat wij daar geen kennis van hebben. Binnen ons stu-
dentenonderzoek echter geven de participerende observaties, de groepsinterviews en de specifieke na-
dere onderzoekingen, het docentenonderzoek en het instituutsonderzoek kwalitatieve duidingen en
aanvullende data: zij trianguleren onze bevindingen vanuit de 3-minutenoefeningen.
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Aan een taxonomie onderkennen wij omvang en gelaagdheid, ofwel specialisatie en differentiatie. Een
complexe taxonomie veronderstelt de aanwezigheid van complexe, expliciet gedifferentieerde en ge-
specialiseerde culturele kennis van het betreffende 'lexical/semantic field'. Wat expliciet kenbaar
wordt gemaakt, is cultureel van betekenis, zoals wii eerder al naar voren brachten. In onze definiering
gaat het dus om een geheel van aan ons kenbaar gemaakte kennis en niet om door alle  leden van de
cultuur gedeelde kennis. De taxonomie van de interne actor Instituut in figuur 8.17  laat de structuur
zien van aangetroffen complexe expliciete culturele kennis binnen de werktuigbouwkundige studen-
tenpopulatie. In contrast hiermee staan de taxonomieen van de externe actoren, zoals Professional,
een lege verzameling, of de taxonomie van de actor Techniek (zie figuur 8.18a en b). De taxonomieen
van de top-scores geven indicaties over de mate van gedeeldheid van die culturele kennis en in welke
attributies deze gedeelde kennis zich voordoet.
Bij de beschrilving van deze culturele kennis onder de werktuigbouwkundige studenten in de vorm
van taxonomieen gaan wij eerst in op de externe actoren, de actoren van de onderwijsbuitenwereld.
Vervolgens gaan wij in op de interne actoren, de actoren die het scholingsklimaat constitueren.

externe actoren: Techniek, Maatschappij, Overheid en Professional

Onder de onderwilsbuitenwereld verstaan wij de bovengenoemde actoren. De taxonomieen van deze
actoren staan afgebeeld in de figuren 8.18 (Techniek), 8.19 (Maatschappij) en figuur 8.20 (Overheid).
De taxonomie Professional is volledig impliciet, verwijzingen en attributies zijn binnen de associaties
niet aangetroffen. Links in de figuren staan de volledige taxonomieen en rechts de top-score taxono-
mietn die overblijven na toepassing van de laagste scoringsdrempel. Een variabele die onder deze
drempelwaarde blijft, wordt weergegeven met een zwarte stip. Een tak zonder variabelen is «leeg» en
vervalt. De absolute scores van de betreffende variabelen zijn terug te vinden in de rangordenmatrices
in figuur 8.4 (t-scores), 8.15 (n-scores) en 8.16 (p-scores).
Voor Techniek, Maatschappil en Overheid zijn de taxonomieen van hun top t-, top n- en top p-taxo-
nomieen identiek. Dit is ook zo voor de niet weergegeven taxonomieen van de jaarpopulaties, met als
enige uitzondering dat bij de 4e jaarspopulatie de variabele OV-/aarkaart wel de drempelwaarde over-
schrijdt.
De in deze taxonomieen naar voren komende expliciete culturele kennis van de externe actoren is in
vergelilking met die van de interne actoren nogal enkelvoudig. Zil zijn allen van het eenvoudigste type
en kennen weinig differentiatie en specialisatie. Bovendien heeft slechts een kleine minderheid van
de studenten over deze actoren iets naar voren gebracht, zodat men over het naar voren gebrachte
nauwelijks kan spreken van gedeelde culturele kennis.

De taxonomieen van de actor Maatschappil binnen de onderwijscontext (figuur 8.19a en b) laten zien
dat de actor Maatschappij nauwelilks gedifferentieerd naar voren komt; bovendien komt geen enkele
variabele boven de drempelwaarden in welke type scores dan ook. Bil deze weinig gedifferentieerde en
gespecialiseerde expliciete kennis lilkt er bovendien weinig sprake van gedeelde kennis. De variabele
Aansluiting op bedrilfsleven en arbeidsmarkt scoort in deze marginale scores bijvoorbeeld nog het
hoogst met een totaal-score van 19 uit 6836. Dit lilkt onder de werktuigbouwkundige studenten nau-
welijks direct beelden op te roepen of bij hen te leven.
Bij de actor Overheid zien wij twee variabelen boven de drempelwaarden, namelilk Studiefinanciering
en Bereikbaarheid. De laatste variabele heeft betrekking op het openbare vervoer en de overheidsvoor-
zieningen om het onderwijsinstituut te kunnen bereiken. Dat wat bij deze actoren nog wordt geattri-
bueerd, geeft een beeld van direct maatschappelilk eigenbelang. Maar het is beter te zeggen dat ook
dAt impliciet blijft.
De taxonomieen van de actor Techniek zijn eveneens nauwelilks gedifferentieerd en geen van de va-
riabelen komt boven de drempelwaarden. De variabele Informatie, dat wil zeggen alle opmerkingen
omtrent informatie en informatica, heeft nog de hoogste totaalscore met de marginale score van 17.
In de op zich marginale scores blijft de actor Techniek nog achter bij Maatschappij of Overheid. Een
dergelijk patroon zien we eveneens in hoofdstuk 11 bil de docentenpercepties. De culturele kennis van
de actor Techniek blijft, en dat is cultureel van betekenis, nagenoeg geheel impliciet. Deze impliciet
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blijvende (vanzelfsprekende?) culturele kennis en betekenis van Techniek onder aspirant-ingenieurs
binnen de ingenieursopleiding is contra-intuitief. Het veronderstelt een impliciete cultuuroverdracht.

Van de vele ontwikkelingen binnen de techniek, de werktuigbouwkunde en het technische onderwijs
(wij verwijzen naar het hoofdstukken Technologische Factor en Maatschappelijke Factor) vinden wij
binnen de spontane studentenpercepties nauwelijks iets terug. Dit wekt de indruk dat deze onderwer-
pen en ontwikkelingen binnen het scholingsklimaat, lessen en gesprekken enzovoort, niet aan de orde
komen en niet als zodanig geexpliceerd worden. Men heeft het daar gewoon niet over.
Een voor de hand liggende veronderstelling is dat techniek zo vanzelfsprekend is dat de werktuig-
bouwkundige studenten als collectief noch in positieve zin, noch in negatieve zin daar spontaan iets
over op te merken hebben, wellicht omdat het meest voor de hand liggende het minst wordt gezien.
Deze bewering wordt echter tegengesproken door de hoge scores op de interne actoren, waar we dan
hetzelfde zouden mogen verwachten.
Een tweede veronderstelling is dat de «sensitizing concepts» van de 3-minutenoefeningen de associa-
ties zodanig kanaliseren, dat de gedachtesprong van kwaliteit van hun opleiding naar enthousiasme
voor of kritiek op technische inhoud minder voor de hand ligt. Het geheel van associaties overziend
lijkt deze bewering weinig steekhoudend. Een analoog beeld zien we bij de Docent- en Instituutper-
cepties.

Een derde veronderstelling is dat binnen de communicatieve context van de onderzoekers, die aan
hen zijn voorgesteld als sociale wetenschappers, de werktuigbouwkundige studenten het technische
domein voor hen als het ware afsluiten, omdat het toch weinig zin heeft opmerkingen te maken over
techniek of technische onderwerpen in de richting van buitenstaanders die dat waarschijnlijk toch
niet zullen begrijpen. Daar is het volgende tegen in te brengen. Bij de gehele populatie van de prope-
deuse, na gemiddeld vier maanden onderwijs waarin techniek toch meer algemeen introducerend,
orienterend en weinig specialistisch is, zo mag men verwachten, scoort Techniek nihil; de totale twee-
dejaarspopulatie scoort in totaal 13 opmerkingen omtrent techniek. Als het over techniek gaat, lijken
de studenten een lege etalage te tonen, terwill zij openhartig zijn over hun eigen groep, dat wil zeggen
hun docenten of medestudenten en instituut.
Een vierde veronderstelling is dat werktuigbouwkundige studenten convergerend alleen op detailni-
veau en vraagstukkenniveau met techniek en technieken bezig zijn, waardoor zij, in tegenstelling tot
«waar het hart van vol is, loopt de mond van over», spontaan geen gedachten en associaties naar vo-
ren brengen die een groter geheel betreffen. Techniek ligt dan verborgen achter hun hoge score op de
variabele Saaie lessen, of de gewenste 'goede excursies' en 'veel aandacht voor practica' en dergeli jke.
Een vijfde veronderstelling is dat werktuigbouwkundige studenten wel feitelijke kennis hebben vAn,
maar nauwelijks expliciete kennis of gedachten hebben 6ver techniek en de technische inhoud van
hun opleiding. Het ontbreekt hen aan referenties, wat ook het geval zou kunnen ziIn bil de andere ex-
terne actoren. Voor de interne actoren, zo kunnen we veronderstellen, is deze referentie na een lang
verblijf in het onderwils wel aanwezig. Circa 40 procent van de studenten heeft echter een technische
vooropleiding en de tweede- en vierdejaars scoren ook nauwelilks op Techniek (en de andere externe
actoren), waarbij men bil hen wel zo'n referentie zou kunnen verwachten.
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Figuur 8.18a Techniek (T-tax) 8.18b   Techniek  (top  t,  n of p-scores)
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Figuur 19a Maatschappil (T-tax) 8.19b  Maatschappij (top t, n of p-scores)
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Figuur 8.203 Overheid (T-tax) 8.20b  Overheid (top t, n of p-scores)



Uitzicht op het onderw#sfirmament 243

In ons veldonderzoek hebben wij twee aanvullende specifieke onderzoeken gedaan. Het ene onder-
zoek brengt de geografische herkomst van de werktuigbouwkundige studenten en hun docenten van
een van de aan het cultuuronderzoek meewerkende studierichtingen in kaart. Het beoogt een nadere
verkenning van een aspect van de sociaal-maatschappelijke context van de studenten.
Het andere onderzoek is een onderzoek naar de opvattingen van technische studenten, waaronder
werktuigbouwkundige studenten over de zin of onzin van sociaal-maatschappelijke vorming tildens
hun technische opleiding. Dit onderzoek vond plaats binnen een van de grootste technische facultei-
ten van een van de grootste Hogescholen, die verder niet betrokken was bij de 3-minutenoefeningen
van het cultuuronderzoek.

Wij zullen eerst ingaan op het laatste onderzoek dat de naam 'Freud enzo...' gekregen heeft. Het on-
derzoek is opgezet door Blokhuizen en Van den Hout, docente Maatschappelijk Werk en Dienstverle-
ning binnen het kader van de cursus 'Onderzoek en Rapportage' van tweedelaars studenten Maat-
schappelijk Werk. Het als kwalitatief opgezette onderzoek heeft als richtinggevende vraag: hoe perci-
pieren aspirant-ingenieurs sociale vakken en sociale vorming binnen hun opleiding? Wat zijn hun me-
ningen over de zin of onzin van sociale en maatschappelilke vakken in het technische curriculum? Het
onderzoek is zelfstandig door vilftien onderzoeksgroepjes uitgevoerd, die ieder tien of meer medestu-
denten van hun technische faculteit hebben geinterviewd. Over hun bevindingen hebben zil een ar-
tikel geschreven. In totaal zijn meer dan 180 aspirant-ingenieurs geinterviewd.  Deze artikelen zijn ver-
werkt  in de paper'Freud enzo...'. Het unieke van het onderstaande onderzoek is gelegen  in  het  open
en ongedwongen, soms zelfs terloopse karakter van de student-tot-medestudent interviews, die vaak
plaatsvonden binnen de eigen sfeer of kantine.

De paper 'Freud enzo...', met daarin veel citaten van mede aspirant-ingenieurs, hebben wij in lesver-

band voorgelegd aan circa zestig werktuigbouwkundige tweedejaars studenten om te zien in hoeverre
het geschetste beeld en de citaten (zie verderop in dit hoofdstuk) corresponderen met onder werk-
tuigbouwkundestudenten levende opvattingen. De uitspraken vinden zij herkenbaar en zij onder-
schrijven het geschetste beeld min of meer opentilk door dezelfde argumentaties te herhalen. Het al-
gemene beeld uit dit onderzoek ondersteunt onze bovenstaande bevindingen over het impliciet ka-
rakter van de culturele kennis van de externe actoren.
Wij citeren: '(...) Volgens de interviewers heeft het merendeel van de ondervraagde technische stu-
denten een vertekend en oppervlakkig beeld van de inhoud van de sociale vakken. Uit antwoorden
blilkt dat zil denken aan de psychologie uit films e.d., zoals bilvoorbeeld hypnose, traumatische jeugd-
ervaringen ophalen, de befaamde sofa e.d. Dit beeld roept bij voorbaat al een bepaalde weerstand op.
Uit de antwoorden blijkt verder dat de technische studenten weinig mondig en kritisch zijn. De in-
terviewers benadrukken hierbij dat zij onder kritisch verstaan: de mate waarin men stilstaat bij eigen
en andere ontwikkelingen en processen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de meeste vragen die betrekkingen
hebben op hun vakken of de opleiding in het algemeen in het extreem beantwoord worden met "la„

of "nee". De antwoorden worden niet of nauwelijks onderbouwd. Op de vervolgvragen 'waarom?' of
'omdat?' warden kreten uitgesproken die duiden op het meer ondergaan dan het kritisch be*Ben van
hun opleiding. Men richt zich hoofdzakelijk op het te bereiken resultaat (...)'.
Ook tijdens onze groepsinterviews komt het impliciete karakter van de culturele kennis van techniek
tot uitdrukking. Aan werktuigbouwkundestudenten, vrilwel allemaal thuiswonend, hebben wij ge-
vraagd wat zij thuis aan hun moeder of vriendin bijvoorbeeld vertellen over hun schoolervaringen van
die dag. Weinig werktuigbouwkundestudenten lijken veel over hun schoolervaringen te vertellen,
noch waar zij die dag door zijn geYnspireerd. Technisch inhoudelijk vertellen zi j thuis vrijwel nooit iets
omdat ze, naar eigen zeggen, hun moeder of vriendin inhoudelijk niet weten uit te leggen waar zij die
dag mee bezig ziln geweest.

Het onderzoek naar de geografische herkomst en reisafstanden van de studenten en docenten van een
van de studierichtingen is voortgekomen uit een opmerking van een niet-technische docent over zijn
werktuigbouwkundestudenten en werktuigbouwkunde docerende collega's.
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'Ze komen alle,naal van kleine gehuchten hier in de buurt. Het is echt een xxxx Ikleine en gesloten,
C.B.]  gemeenschap.  De  docenten  hebben  ook  dezelfde  soort  achtergrond.'

De hoogleraar werktuigbouwkunde W. van der Hoek beweert dat werktuigbouwers vooral zonen ziin
van boeren en schippers. (Van der Hoek, 1985)
Van 223 studenten van de betreffende studierichting ziIn wil hun woonplaats en daarvan de reisaf-
stand tot het instituut en de omvang van de woonkernen in aantal inwoners en huizen nagegaan. Zij
blilken uit 89 verschillende plaatsen, veelal kerkdorpen te komen, waarbil 80% van de studenten uit
60 96 van de plaatsen afkomstig is. Bij weglating van de studenten die in de stad wonen waarin de ho-
geschool is gevestigd, komt dit neer op gemiddeld circa twee studenten per gemeenschap. Zevenen-
veertig gemeenschappen leveren leder 66n werktuigbouwkundestudent.
De waterscheiding met het wervingsgebied van een andere hogeschool blilkt op een reisafstand van
circa 40 km in vogelvlucht van de onderzochte hogeschool te liggen. Ruim eenzevende van de stu-
denten woont op die afstand. Boven de 40 km neemt het aantal studenten sterk af. Dat de Overheids-
variabele Bereikbaarheid tot de topscores behoort, is vanuit de geografische spreiding, reisafstanden en
busverbindingen plausibel.
Bil analyse van de grootte van de plaatsen van herkomst, blijkt 50 % van de studenten afkomstig te
ziIn uit een relatief kleine gemeenschap met minder dan 3500 inwoners (circa 1000 woningen in de
kern, de bebouwde kom, en vrije huizen), 70 % uit een kern van minder dan 6000 inwoners en 85 %
uit een kern van minder dan 11.000 inwoners. Voor de werktuigbouwkunde docerende ingenieurs van
die studierichting blijkt een vrijwel gelijke verdeling. Van een andere werktuigbouwkundige studie-
richting hebben wil alle plaatsen van herkomst opgevraagd, globaal bekeken aan de hand van inwo-
nersgegevens van de provinciale overheid (Provincie Noord-Brabant, 1992), doch niet verder geana-
lyseerd. Op het eerste gezicht geeft het een analoog beeld. De hieraan te verbinden conclusies zijn
hoogstens tentatief; zij ondersteunen de geopperde veronderstellingen, een sluiting voor externe ac-
toren, en het impliciete karakter van de culturele kennis omtrent Techniek, Maatschappij, Overheid
en Professional.

De grote overeenkomst in (het ontbreken van) scores op de externe actoren: Techniek, Maatschappij,
Overheid en Professional tussen de le, 2e en 4e jaarspopulatie doet vermoeden dat de opleiding deze
impliciete kennis niet tot explicatie, tot woorden, gedachten of theorieen, kortom tot expliciete ken-
nis laat komen. We vermoeden daarom dat wil hier te maken hebben met een sterk naar binnen ge-
richte, convergerende cultuur waar impliciete cultuuroverdracht of inprenting domineert.

interne actoren van het scholingsklimaat: Instituut, Student en Docent

Onder de actoren van het scholingsklimaat verstaan wij de bovengenoemde actoren. De taxonomieen
van deze actoren staan afgebeeld in de figuren 8.17 (Instituut), 8.22 (Student) en 8.23 (Docent). De
taxonomie Instituut uit figuur 8.17 bestaat uit de deel-taxonomie Instituut die wij al hebben leren ken-
nen in figuur 8.3 en de deel-taxonomie Studierichting Werktuigbouwkunde die staat afgebeeld in fi-
guur  8.21. Wij laten per actor de volledige taxonomie zien en beperken  ons  tot de weergave van  een
van de top-score taxonomieen. Voor de absolute scores en de rangorde van de variabelen per actor ver-
wilzen wij weer naar de rangordenmatrices in de figuren 8.4, 8.14 en 8.15.
Wij stellen het scholingsklimaat voor als twee concentrische cirkels. De actoren Studierichting Werk-
tuigbouwkunde, Student en Docent vormen als het ware de binnencirkel van het scholingsklimaat.
Het onderwijsinstituut vormt de omvattende ring. Wij zullen eerst deze buitenste ring toelichten en
beginnen met percepties van het instituut. Wij verwijzen daarbil, voor de lezer wat ongelukkig, terug
naar eerder afgebeelde figuren. We vervolgen met de actoren uit de binnencirkel, die wij meer als een
eenheid van tekst en figuren kunnen beschrilven.

Instituut
De volledige taxonomie van de interne actor Instituut, zie figuur 8.17, laat een gedifferentieerd beeld
van culturele kennis zien binnen de populatie. Deze taxonomie, zo merken we op, is geen afbeelding
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van de formele organieke structuur. Noch is het zo dat de organieke structuur zo door de studenten
wordt gepercipieerd. De taxonomie is geen afbeelding van een formele of informele organisatie.
In de volledige t-scores zien we 26 facetten (onderste knooppunten)  die door 113 variabelen (aspec-

ten) worden ingevuld. Na toepassing van de drempelwaarde blilven er bil  de top t-scores  nog 12 facet-
ten over met 17 variabelen. Voor de volledigheid: bil de p-score is dit 10 facetten met 15 variabelen en
bij de n-score 13 respectievelijk 22. Hele takken van de taxonomie vallen dan weg.

Kijken we nu naar de deel-taxonomie Instituut in figuur 8.3 en 8.3a dan blijven van de 14 facetten en
48  variabelen  bij  de top n-score  nog 8 facetten  met 13 variabelen  over.  (Voor de t-score en p-score  is

dit respectievelijk 7 en 10, en 6 en 8. Zie voor de rangorden de eerder genoemde rangordenmatrices.)
Onder de onderwijsorganisatie van het Instituut vallen, zoals wil al hebben gezegd, de opmerkingen
over faciliteiten, organisatie en bestuur.
De top-score variabelen zijn te kenmerken als «de-motifiers». Dit ligt nogal voor de hand, omdat on-
der instituut aspecten van het secondaire onderwilsproces, de onderwijsorganisatie, vallen. Een in-
houdelijk saaie opleiding of les motiveert niet hoe goed het ook is georganiseerd. Een slechte organi-
satie van een inhoudelijke interessante opleiding of les kan de motivatie fnuiken.

Wij geven een leesvoorbeeld. In de figuren 8.3a en b. van de deeltaxonomie Instituut zien we dat deze
bestaat uit de drie takken: Organisatie, Bestuur en Faciliteiten. De tak Bestuur in de top n-score valt op
de variabele Collegegeld na geheel weg. Formeel valt collegegeld onder Overheid, maar volgens de stu-
denten, zo is onze interpretatie, valt het onder de hogeschool en daarmee onder Instituut. In de top
p-score blijft de variabele Collegegeld ruimschoots onder de drempelwaarde. Ook de score op het facet
Financien (de gezamenlilke scores van de variabelen onder dat knooppunt) blilft zelfs ruimschoots on-
der de drempelwaarde die voor de afzonderlilke variabele geldt. Dit geldt eveneens voor alle andere
facetten van Bestuur. Als we de score van Collegegeld niet meetellen dan is de som van de scores op alle
facetten (15 variabelen) tezamen net boven de laagste drempelwaarde voor een afzonderlijke variabe-
le. Eenzelfde beeld geeft de taxonomie van de top t-score. De gehele tak Bestuur vervalt.
Bestuur is als het ware de buitenste diffuse cirkel van de omvattende ring, waarvan alleen nog het facet
Financien met de variabele Collegegeld zich helder aftekent in negatieve zin. De andere facetten, zoals
relatieaspecten met de student, docent en de geledingen onderling, houding van de leiding ten aan-
zien van (personeels)beleid en onderwijsvernieuwingen, onderwijsmodellen en kwaliteitszorg worden
door een marginaal aantal studenten naar voren gebracht.

Over het collegegeld is nog het volgende op te merken. De variabele Collegegeld neemt in negatieve zin
de 26e plaats (van de 181) in. Scorevergelijking in de negatieve scores tussen de studiejaren geeft het
volgende beeld. Bil de le jaarspopulatie staat Collegegeld in de top n-score op de 17e plaats, bij  de 2e

jaars 25e plaats en 4e jaars 24e plaats. Het komt in de top p-score niet voor. Bij goed onderwijs lijkt het
collegegeld voor studenten minder van betekenis. Collegegeld is te duiden als een «de-motifier». Bil
een van de instituten scoorde Collegegeld in negatieve zin de 13e plaats. Deze indicatie van negatieve
kwaliteit van onderwijs wordt door andere variabelen, observaties en indicaties bevestigd.

Wij beperken ons tot een tweede voorbeeld. In de totale n-score vallen circa 65 % van alle opmerkin-

gen onder de actor Instituut. De n-scoreverhouding tussen de takken Studierichting Werktuigbouw-
kunde en Instituut is ongeveer 1 : 2,5. De scoreverhouding tussen deel-takken Bestuur, Faciliteiten en

Organisatie is 1 . 3,5 : 7,5. Dit betekent dat circa 29 % van de totale n-score onder de tak Organisatie
vallen. (Zie: figuur 8.3b) Aan de tak Faciliteiten gaan wij nu voorbij. Bijzonderheden daarvan komen

bil de rangordengrafieken alsnog aan bod.
In de tak Organisatie domineren twee clusters van de-motifiers van ongeveer gelijke zwaarte, namelilk
Onderwijsprogrammering en Onderwilsregels, of eenvoudiger gezegd de grote en de kleine regels en
regelingen. De variabelen reflecteren een grote hoeveelheid interne formele instituutsregels, -'zo doen
wij dat hier' -, waar de student aan onderworpen is, waar hij afhankelijk van is en waar hij geen in-
vloed op heeft of macht over kan uitoefenen. Daarnaast zijn deze gedragconditionerende en -voor-
schrijvende regels aan veranderingen onderhevig, zonder dat de student daar weet van heeft. (Zie bij-
voorbeeld de variabelen van de top n-scores van de grote regelingen, zoals Modulair onderwilssysteem,
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Overgangsregels en Informatievoorziening) Bovendien zijn aan de regels kleine en grote sancties met ver-
strekkende gevolgen verbonden. Vrijwel al deze «machts»variabelen van de tak Organisatie scoren bo-
ven de drempelwaarde. De variabele Rooster, waarin de macht van de organisatie over tijds- en ruim-
tebeheersing door de organisatie en de daaruit voortvloeiende disciplinerende werking tot individuele
uitdrukking komt, scoort veruit het hoogst.
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Figuur 8.21 a Deel-taxonomie Studierichting Werktuigbouwkunde (T-tax)
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Figuur 8.2lb Deel-taxonomie Studierichting Werktuigbouwkunde (T-tax, top t-score)

In de variabelen van de tak Organisatie, en nog het meest expliciet bij top-score variabelen van de klei-
ne regels en regelingen, zien wil de verborgen dwang en macht van het onderwijssysteem gereflecteerd
in de wijze waarop, waarmee en wanneer de student wordt gecalculeerd, gesanctioneerd en geadmi-
nistreerd. Leren voor school, roosters, tentamens (halen), cijfers, stage- en afstudeeropdrachten zijn
bij de student op de voorgrond tredende onderwerpen van betekenis. Deze onderwerpen en regelin-
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gen zijn geldig, en essentieel voor het verloop van zijn individuele opleiding. Zij beinvloeden en rich-
ten het individuele gedrag. Deze onderwerpen zijn, zo constateren we, voor de student en in de on-
derwijscultuur van dominante betekenis. Het zijn de onderwerpen waarbij het er voor de student uit-
eindelijk op aankomt. Het zijn de onderwerpen, waar hij zich op richt en waar al het andere aan on-
dergeschikt is, omdat het onderwijsinstituut daarop gericht is. Zij weerspiegelen de fundamentele
asymmetrische machtsverhouding tussen de actor Student en Instituut. We zien dat vooral deze in-
terne machtsaspecten in de tak Organisatie expliciet naar voren komen, andere aspecten van de Or-
ganisatie blijven nagenoeg impliciet.
Nog een laatste opmerking over de top n- en top p-scores van de tak Instituut. Het is niet zo dat de stu-
dent zich in de n-score verzet; hij laat zich alleen in negatieve zin uit over bijvoorbeeld het rooster als
de-motifier, omdat het rooster weinig rekening houdt met zijn tijdsindeling of belangen. In de p-sco-
re zien wij Rooster terug als wens, dat wil zeggen als een rooster dat meer rekening houdt met ziln in-
dividuele belangen en mogelijkheden. Opvattingen over alternatieve machtsverhoudingen tussen
Student en Instituut zijn in de p-score niet in het geding. De taxonomie laat alleen de achterliggende
structuur zien. De top n- en top p-scores geven nagenoeg hetzelfde beeld, doch bij de p-score ziin de
extremen, zoals gezegd, afgevlakt.

Studierichting Werktuigbouwkunde
De actor St:udierichting Werktuigbouwkunde staat als het ware voor het curriculum en de onderwijs-
uitvoering. Binnen de studierichting vindt de vorming en opleiding plaats. Samen met de actor Do-
cent en Student vormt het de kern van het scholingsklimaat. De calculerende context van dit klimaat
hebben wij zojuist geduid. De differentiatie binnen deze actor is in vergelijking met de andere actoren
groot, namelijk 64 variabelen verdeeld over 12 facetten. (Zie figuur 8.2la en b; voor de absolute sco-
res  zie  ook  nu  weer de rangordenmatrices  8.4,  8.15  en 8.16) Bekilken  wil  de top t-scores, dan blijken
maar 5 facetten met totaal 7 variabelen drempelwaarden te halen. Binnen onze reconstructie maken
wij onderscheid in opmerkingen van de studenten over hun vorming tot ingenieur enerzijds en over
hun technisch curriculum en onderwijs anderzijds, respectievelijk de taxonomietak Vorming en Tech-
nische Opleiding. Ruim 28 % van alle opmerkingen vallen onder de actor Studierichting Werktuig-
bouwkunde. De verdeling van deze opmerkingen over Vorming en Technische Opleiding is 1 : 21,5.

Wij zullen eerst ingaan op de tak Vorming. Alle opmerkingen over Vorming, dat wil zeggen alle 11 va-
riabelen tezamen scoren net boven de drempelwaarde van 66n afzonderlijke variabele. In de n-scores
scoort Vorming nihil en in de p-scores marginaal. Persoonliike ontwikkeling krilgt  17 opmerkingen en
Algemene ontwikkeling krilgt 19 opmerkingen in de p-scores. De motifier Enthousiasme voor het vak
scoort eveneens  in de marge, namelijk 12 negatieve  en 10 positieve spontane opmerkingen, en lijkt
nauwelijks van betekenis. Binnen de taxonomieen van de topscores blijkt deze tak leeg
In het triangulerende onderzoek 'Freud enzo...', waaraan wij zo juist al refereerden, hebben wij nader
onderzoek gedaan naar de meningen van aspirant-ingenieurs binnen de studierichtingen van een
technische faculteit, over de zin of onzin van sociale en maatschappelijke vakken en vormingsaspec-
ten in hun opleiding. De vraag of zil bekend ziln met sociale vakken levert een divers beeld op. Som-
mige van de technische studenten noemen bij sociale vakken onder andere sociologie, communica-
tie, bedrijfskunde, vergadertechnieken en dergelijke, maar ook alles behalve theoretische vakken, ge-
richt op het bevorderen van communicatievaardigheden, discussievakken en leren omgaan met an-
deren. 'Anderen hebben er nauwelijks een indruk van gekregen en missen het ook niet.' (p.3) Ter illu-
stratie enkele citaten van de aspirant-ingenieurs:

'Ik vind sociale vakken absoluut niet nodig omdat ik later vooral met machines ga werken.';
'Ik weet niet  of sociale vakken  zin  hebben.  Ik ben bilvoorbeeld  niet zo geYnteresseerd  in  de  andere mens

als ziinde mens.'
'Ik vind sociale vakken wei belangrilk, maar ik wil nu liever mi in tild aan andere belangrijke vakken
besteden.'
'Ik vind het heel goed als er meer sociale vakken komen, er bliikt alleen een soort drempel te ziin. Er
wordt huiverig tegenaan gekeken, maar het is wel belangriik.'
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'Ze vinde,1 het niet belangrijk les te krijgen in communicatie, want iedereen binnen het technische we-
reidje denkt en doet namelijk lietzelfde.'
'
Het leren omgaan met mensen is van vrii groot belang. Ie moet bijvoorbeeld kunnen communiceren

met de gebruiker. Bovendien kom ie terecht in een leidinggevende functie, dan moet ie toch een beetie
weet hebben van het begeleiden van groepen. Zowel 'hoger' als 'lager', die laatsten moet je dan op hun
gemak kunnen stelien, ie moet problemen door kunnen prikken en dus met mensen om kunnen gaan:
'Wii moeten winstgevend denken en daarbii kunnen wii geen bewustwording van psycho-sociale pro-
cessen gebruiken. Dat zou alleen maar belemmerend werken.'
'Om met mensen om te gaan heb je geen les nodig op school, dat komt vanzelf.'; 'Het lijkt mii best een
leuk vak, maar wij hebben at zoveel uren:
'Als de studierichting sociale vakken verplicht gaat stellen, dan wordt de studie minder aantrekkelijk
door een overvol programma en niet terzake doende vakken.'

Opvallend is dat niemand van de ondervraagden gedurende ziln opleiding les heeft of nog zal krijgen
in sociale vakken. Een aantal technische studierichtingen geeft wel de mogelijkheid tot het volgen van
sociale vakken, maar dit zijn dan keuzevakken, die men in de eigen tijd zal moeten volgen. De stu-
dierichtingen en ook studenten wekken de indruk dat zij ervan uitgaan dat mensen van nature goed
met elkaar omgaan. De studenten hebben om meerdere redenen, waaronder de studiedruk vanuit de
technische vakken, niet echt de behoefte om zelf sociale vakken te volgen.
Bij het thema samenwerken met mensen is het kenmerkend dat de technische studenten zicllzelf voor-
aI en alleen maar in de leidinggevende functie en bovengeschikte positie plaatsen. Slechts sommigen
merken daarbil op dat zij ook in samenwerkingsverbanden met mensen te maken krijgen. Vrijwel nie-
mand ziet zichzelf in een ondergeschikte positie. De impliciete optiek op samenwerken is hierarchisch
en top-down en weerspiegelt het top-down karakter van de interactiepatronen binnen een technische
en van oorsprong militaire opleiding. De humaniora hebben, zo zullen wil in hoofdstuk 12 zien, bin-
nen de werktuigbouwkundige onderwijscultuur een lage status.

Onder de taxonomietak Technische Opleiding vallen 27% van alle opmerkingen. Deze tak bestaat uit
de deel-takken: Niet-Werktuigbouwvakken, Leermiddelen, De Stof en Lessen met scoreverhouding
van 1 : 3,3 : 3,7 : 12. Ook in deze volgorde zullen wij deze deel-taxonomieen van dichterbij bezien.
Onder Niet-Werktuigbouwvakken vallen alle niet technische vakken, met uitzondering van wiskunde
en natuurkunde. Deze tak scoort marginaal en vervalt bij alle top-score taxonomieen. De variabelen
Communicatieve vakken en Taal krijgen tezamen  37 van de totale score; Sociale vaardigheden en Be-
dri#skundige vakken beide in totaal 8 spontane opmerkingen uit de 6836 associaties.
Bil de tak Leermiddelen vallen 80% van de opmerkingen onder de variabele Boeken en dicmten. Deze
variabele vinden wij in alle top-scores terug, zowel als negatieve kritiek op de inhoud van de boeken
en dictaten als de wens naar goede boeken en dictaten. Docenten hebben een voorkeur voor het wer-
ken met eigen dictaten. Het aantal opmerkingen over apparatuur en dergeliIke blilft ruim onder de
laagste drempelwaarde.
Opvallend is dat de variabelen onder het knooppunt De Stof slechts door een marginaal aantal stu-
denten worden genoemd. De 9 variabelen onder het knooppunt Inhoudelijke Zaken van de techni-
sche leerstof scoren gezamenlijk net boven de laagste drempel van een variabele. Dit geldt eveneens
voor Referentiekader Stof. Het impliciet bliiven van deze facetten komt overeen met het beeld van de
externe actor Techniek. Er is 6*n variabele onder Toetsing, die veruit het hoogste scoort, namelijk (kri-
tiek op) het (te hoge) Niveau van de proetiverken en tentamens. Ver onder de drempelwaarde scoren ne-
gatieve kritiek op het niveau van de stof en in de p-score het afstemmen van de vakken op elkaar.
Opvallend in de tak Lessen is het cluster van motifiers onder het knooppunt Voorbereiding op de Prak-
tilk, namelilk: Excursie/projectweek, Practica en Praktijkvoorbeelden. Hiervan komen Practica en Praktilk-
voorbeelden ook in de top n-score voor, wat verwijst naar te weinig of slechte gepercipieerde practica
en te weinig praktijkvoorbeelden. Bij Typering Lessen zijn de top n-score variabelen: Interessant/Saai
en Verhouding theorie/prakwk, als kritiek op de te theoretische en oninteressante lessen. De andere va-
riabelen blijven in hun score ver achter. Tot de top p-variabelen behoren Persoonliik gericht en Interes-
sant, maar Persoonlijk gericht en Verhouding theorie/praktijk halen de t-score drempel niet. Bij Lesaanpak
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vinden Lestempo, Uitieg en Huiswerk/Verslagen terug in de top n-score. De laatste variabele haalt de
drempelwaarde in de t-score niet meer. De andere variabelen tezamen blijven ruim onder de laagste
drempelwaarde.
Wij zien bij de taxonomie Studierichting Werktuigbouwkunde hetzelfde patroon terugkeren als bij de
taxonomieen van de externe actoren. Inhoudelijk technisch zijn er weinig opmerkingen opgetekend,
evenzo voor de niet-technische en vormende aspecten van hun opleiding tot ingenieur. De scorende
variabelen lijken eerder functioneel-rationeel, gericht op vermindering van de studiedruk en -dwang
en vergroting van de kansen om de tentamens te halen. Daarnaast zien we een behoefte aan een per-
soonlijke benadering.
De studentenpercepties schetsen een beeld van de werktuigbouwkundige opleiding enerzijds als een
saaie, moeilijke, onpersoonlijke en te theoretische opleiding, waarover zij zich met weinig enthou-
siasme uitlaten en anderziIds als een strikt technische opleiding waarin en waarvoor studenten hard
(moeten) werken en studeren.

Student
Onder deze actor vallen de relationele aspecten van het scholingsklimaat. Voor de taxonomieen ver-
wilzen wij naar de figuren 8.22a en b. en naar de rangordenmatrices 8.4, 8.14 en 8.15. De differentia-
tie in het aantal variabelen is ten opzichte van de andere actoren groot. Het aantal variabelen van de
actor Student is groter dan de som van de variabelen van de actor Docent, Overheid, Techniek, Maat-
schappij en Professional tezamen. Toch valt er onder de actor Student maar circa 16 % van de totale
response. De scoreverhouding tussen de takken Sociale omstandigheden, Docent, Studeren en Mede-
student is:  1  :  4  :  5  :  6,5.  De tak Relatie ten opzichte van het Instituut scoort vrilwel nihil.
De verdeling van de positieve en negatieve scores is over het gehele onderzoek 45% tegenover 55%.
Voor de actor Student ligt die precies omgekeerd. De relationele en persoonlijke aspecten, de zoge-
naamde motifiers, leveren een relatief positieve bijdrage aan kwaliteit van onderwijs.

De belangrijkste variabelen zijn Relatie met Docent», Begeleiding, Werksfeer, 1/ri/heid/Ze/»tandigheid en
Studentenieven. In negatieve zin behoren Toegankeli/kheid van de Docent en Werksfeer ('etters', 'asociaal
gedrag' en 'mmoerige kias') ook tot de top n-variabelen. In positieve zin wordt het hebben van Sociale
Contacten gewaardeerd. De belangrijkste variabele Relatie met de Docent bespreken wij straks in samen-
hang met de variabelen van de actor Docent.
In de tak Relatie tot Studeren vinden twee topscore.variabelen terug, namelilk Begeleiding en Vrii-
heid/Ze#standigheid. Zil staan in de top p-score bovenaan. Maar in de n-score is het aantal opmerkin-
gen in negatieve zin over 1/rijheid/Zelfstandigheid marginaal in tegenstelling tot Begeleiding. In een goe-
de kwaliteit van onderwijs waarderen studenten blijkbaar vrijheid en zelfstandigheid tezamen met een
goede begeleiding en een goede en persoonlijke relatie met een toegankelijke docent. Positief waarde-
ren zil een goede werksfeer, sociale contacten en het studentenleven. De hoge negatieve scores op de-
zelfde variabelen suggereren echter een contrast in de dagelijkse onderwijspraktilk.
Binnen de taxonomie Student en de top t-scores zien wil het beeld terug van marginale scores voor de
sociale omstandigheden. Het zich wel of niet goed voelen bil de studie speelt blijkbaar geen al te ex-
pliciete rol en lijkt weinig van betekenis. Of... men uit deze gevoelens niet.

Docent

Als laatste beschrijven wij de studentenpercepties van de actor Docent. Een aantal relationele aspec-
ten zijn zo juist al bij percepties van de actor Student naar voren gebracht. Ook de percepties van de
onderwijsuitvoeringskant hebben wij al besproken bij de taxonomie van de Studierichting Werktuig-
bouwkunde, te weten: typering lessen, lesaanpak, voorbereiding op de praktilk, leermiddelen enzo-
voort. De taxonomieen van de actor Docent zijn weergegeven in de figuren 8.23 a, b en c. en de waar-
den van de variabelen in de matrices van figuur 8.4, 8.14 en 8.15. Deze taxonomieen zijn georienteerd
op percepties van de persoonlilke kenmerken van de docenten. Dit kan aanleiding geven tot een mis-
verstaan van de betekenis van de actor Docent binnen het scholingsklimaat. Want verscheidene van
de hiervoor toegelichte de-motifiers en motifiers van de actor Studierichting Werktuigbouwkunde en
Student liggen in de directe invloedssfeer van de docenten of zijn door hen bepaald.
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Figuur 8.22a Taxonomie Student (T-tax)
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Figuur 8.22b Student (top t-scores)

Kilken wii naar het aandeel van de associaties in de positieve top-scores, dan is dat voor Docent 9%,
Instituut 64% en Student 22%; in de negatieve top-scores is dit 14%, 72%, respectievelijk 9%. De ac-
tor Docent scoort relatief hoger binnen de n-scores. Als wij de percentages in bovenstaande zin corri-
geren door direct aan de docent verbonden variabelen mee te tellen dan worden de scoringspercenta-
ges voor de top p-scores: Docent 40 %, Instituut 40 % en Student 14% en voor de top n-score 43%,
49%, respectievelijk 3%. De rol en betekenis van de actor Docent is dus veel omvangrilker dan wat men
uit de taxonomie Docent zou kunnen opmaken. Deze mogelilke vertekening is een direct gevolg van
het gekozen perspectief, dat wil zeggen het onderwijs bezien vanuit de studentenpercepties, waarin
docenten als personen met specifieke kenmerken worden gepercipieerd.
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De taxonomieen van de actor Docent zijn vrij eenvoudig van structuur. Docenten worden als moti-
fiers zowel in het licht van hun doceerfunctie als in hun voorbeeldfunctie gezien. Binnen de percep-
ties zijn de scores op het facet De Inhoudseisen dominant. Er is un variabele of kenmerk van de do-
cent die veruit boven alle andere variabelen uitsteekt en dat is Kwaliteit, wat wil zeggen dat de docent

zijn vak als (techniek docerend) ingenieur en als onderwijzer goed verstaat. Een tweede kenmerk van
betekenis is ziIn persoonlijke Motivatie. Bij de actor Student zien we de persoonlijke relatie met en toe-

gankelilkheid van de docent en persoonlilke begeleiding relatief hoog scoren zowel in negatieve zin
als in een gewenste situatie. Kwaliteit (als ingenieur en onderwijzer), motivatie en persoonlijk zijn, zijn
voor de student kenmerken van betekenis; het zijn deze drie kenmerken die een docent in de ogen van
de student geloofwaardigheid, waarachtigheid en autoriteit geven.
Binnen de associaties verwoorden de studenten niet alleen wat hen motiveert, wat zij van docenten
en goed onderwils verwachten - 'goed onderwi/s betekent goede docenten' -, zoals betrokkenheid, inspira-
tie, motivatie, bereikbaarheid, verbanden leggen, duidelijke uitleg, praktilkervaring, goed en eerlijk in
zijn beoordelingen, meer vrouwelilke docenten, duidelilk schrijven en praten. Ook zeggen zij onver-
bloemd wat zij demotiverend aan hun docenten vinden. Een student merkt daarbij op:

'De kwaliteit varieert per vak en wordt grotendeels bepaaid door de docent.'

De docent is als motifier des te meer van betekenis, gezien de marginale scores van de inhoudelijke va-
riabelen van De Stof en van de actor Techniek. Met motiverend bedoelen wij niet het impliciete di-
rectieve of het top-down aanzetten tot harder werken of studeren enzovoort of andere vormen van
strategisch handelen, maar dat de docent zelf gemotiveerd is.

Opvallend is de hoge negatieve top-score als het gaat over de Inhoudeisen van de docent. (Zie ook: de
N-map, figuur 8.23b) Het aantal opmerkingen over slechte Kwaliteit is van dezelfde orde van grootte

als opmerkingen over het slechte Rooster. Wil beperken ons tot een aantal negatieve responsen van stu-
dentengroepen uit de gehele populatie. Bijvoorbeeld Instituut 4 heeft twee klassen vierdejaars. 'Over
de docenten laat men zich, op 1 persoon na, alleen negatief uit. Hun vakbekwaamheid en betrokken-
heid laat volgens een behoorlijke groep studenten te wensen over. Bepaalde docenten zijn zelfs hele-
maal niet geschikt voor hun werk.' (Memo: Instituut 4,4e jaars nr. I) Bi j de parallelgroep komt men
ook nauwelijks tot positieve associaties en is men ontevreden over de bekwaamheid van hun docen-
ten. (Memo: instituut 4,4e jaars, nr. II) De tweede jaars van Instituut 2 bekritiseren, onder andere, de
slechte bereikbaarheid van de docenten. Zij willen niet iemand die alleen maar uit het boek staat voor
te lezen, of docenten die weinig toevoegen aan het boek. 'Een student merkt op dat hil de docenten
maar schuw vindt en zonder zelfvertrouwen. Een ander heeft het over "docenten die overkomen of ze
alleen de behandelde stof beheersen".' (Memo: Instituut 2,2e jaars). 'Rommelig' en 'onzeker' zijn op-
merkingen die over docenten worden gemaakt. Men ergert zich aan beoordelingen. (Memo Instituut
2,4e  jaars) De eerstejaars van Instituut 1: 'Docenten in het algemeen krilgen  hier de hoogste  (nega-
tieve) score. "Prehistorisch", "saai", "mompelen", "onduidelijk schrijven" zijn opmerkingen die wor-
den  gemaakt.' (Memo Instituut  1, le jaars)  Ook een hoge leeftijd in relatie tot kwaliteit  is een terug-
kerend thema met negatieve associaties.

Naast Kwaliteit vinden de studenten de Re/atie met de Docent als motifier van betekenis. Bij de actor Stu-
dent is dit de belangrijkste top t-variabele. Binnen de docent-studentrelatie, zo blijkt uit de p-scores,

waarderen zij van de docent'open-mindedness', openhartigheid en openheid voor dialoog; dat de do-
cent gericht is op het tot stand brengen van gedeeld begrip en onderlinge overeenstemming, kortom

wederzildse erkenning.
De studenten uiten daarbij begrippen als:

'een goede band tusseii de doce,it en de student';
'niet uit de hoogte';
'toegankeliik';
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'zich kati ittleven in de situatie van tie stlide,it';
'gelijkwaardige communicatie';
'flexibele docenten, die ook fouten ku,men toegeven';
'opetistaan voor positieve kritiek op hun littictiotieren';
'meer  gesprekke,1  mogelijk  moete,1  zij,1  tiasell  student  en  docetit' .

Een goede relatie met de docent in bovenstaande betekenis is een vertrouwensrelatie en deze relatie
ervaren de studenten als motiverend in die zin dat zij zijn aansporingen accepteren, omdat deze aan-

sporingen op hun geldigheid kunnen worden gestaafd, dat wil zeggen of ze waar zijn, of juist ziIn of
dat de intenties en emoties van de docent waarachtig zi In

Deze gewenste en positief gepercipieerde vertrouwensrelatie staat in contrast met de negatieve per-
cepties van deze relatie. De variabele Relatie met de Docent staat in de top n-score voor de actor Docent
na Kwa/iteit op de tweede plaats. Ook de variabele Begeleiding staat hoog op de negatieve rangli ist. Af-
studeerbegeleiding (vooral externe) en stagebegeleiding komen apocrief voor, zil ontbreken vrijwel en
geven binnen groepsinterviews met studenten aanleiding tot onverhuld mispri izen. In kritische zin la-
ten de studenten zich uit over:

'weinig contact met de docent';
'docenten liebben geen tijd voor studenten';
'dat docenten studenteit serietis moeten Iiemen';
'de leraar heeft altijd geliik';
'leraren luisteren niet naar leerli,igen';
'de teraar wit alleen ziin eigen verhiial kwijt';
'teraren die studenten voor lul zetten';
'docenten die stlidenten behandelen als kieuters';
'Leraren  ku,1  ie  niets  make,1,  ze  pakken  je  i,idirect  tentg'.

Meerdere studenten maken opmerkingen over machtsmisbruik of zoals een student het verwoordt 'ee,1

vertiouding van,nacht tussen leraar en leerlini Hierbij kan men denken aan open of bedekt manipule-
ren door te dreigen met: tentamens, aanwezigheidsplicht als de studenten weglopen, tentamens over
alleen in de les behandelde stof (idem), verborgen becijfering enzovoort.
Docenten blijken vele strategieen te hanteren, die er juist op gericht zijn de genoemde drievoudige
openheid (open-mindedness, openhartigheid en open staan voor dialoog) tegen te gaan en zich in
communicatieve en relationele zin af te sluiten en de afstand tot de student te vergroten. Naar voren
komende strategieen ziln: opzettelilk afstandelilk en formeel gedrag; zich verschuilen achter een gro-
te hoeveelheid stof, sommen en dergelijke; het bevragen van de docent op vele wilzen weten te frus-
treren door het afkappen van vragen tot het in het openbaar stigmatiseren van vragenstellers; lesom-

gevingen en lesvormen die de dialoog onmogelilk maken, zoals strakke lesprogramma's, pseudo-col-
leges, voorgeprogrammeerde lessen zonder flexibiliteit omdat de stof erdoor moet; discussies steeds be-
slissen met het eigen gelilk of altild snelle antwoorden ter beschikking hebben; het geven van geslo-
ten en beoordelend onderwijs, enzovoort. De actor Docent handelt instrumenteel en studenten stem-
men als dat kan met de voeten en ieder gaat zijn eigen weg.

De p- en n-kritiek op de docenten binnen de studentenpercepties duidt naar onze bevindingen op een
paradoxale pedagogische verhouding tussen leerlingen en hun leermeesters. De actor Student heeft
eerder een vilandbeeld van de actor Docent dan het beeld van een leermeester met gezag, waarvan
men veel kan en wil leren. Het is het beeld van een top-down gerichte docent met weinig prestige die
handelt vanuit zijn machtspositie en met machtsmiddelen. Bij de attributies kwaliteit, motivatie, per-
soonlijk betrokkenheid, toegankelilkheid en bereikbaarheid scoren de docenten als ingenieur en on-
derwijzer hoog in de negatieve top-scores. Deze kenmerken ziln voor de student van persoonlijke be-
tekenis; zij laten de betekenis zien van een persoonlijke en pedagogische verhouding.
Binnen alle door ons onderzochte instituten blijkt uit de groepsinterviews, dat studenten docenten
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doorgaans zien als mislukte ingenieurs en hen als leermeesters diskwalificeren. De mythe van de do-
cerende ingenieur als de mislukte ingenieur is niet nieuw, maar leeft naar onze directe eigen bevin-
dingen al meer dan veertig jaar binnen het werktuigbouwkundig hoger beroepsonderwiIs. De peda-
gogische kwaliteiten, didactische raardigheden en persoonliike performance van docerende ingeni-
eurs voeden deze mythe blilkbaar.

'Ach..., niets nieuws onder de zon, over een paar jaar denken zij er anders over', kan men nuchter op-
merken. Maar de organisationele en culturele context van de Student-Docent verhouding is veran-
derd. In tegenstelling tot docerenden in het universitaire onderwiIs kan de docerende ingenieur zich
niet beroepen op het gezag en de autoriteit van een instituut als de Wetenschap en de daarbij horen-
de status en helden. Noch kan hij zich beroepen op de status van de Praktijk, omdat zo'n instituut niet
voorhanden is. Bovendien veroudert feitelijke, praktische en technische ingenieurservaring snel en
kan men met tien jaar oude ervaring niet zoveel meer aanvangen. (Wij verwijzen naar hoofdstuk 5)
Binnen de onderwijsorganisaties -studenten zien dat en docenten geven dat ook zelf aan- hebben do-
centen niet (meer) de hoogste status; docenten hebben het niet meer voor het zeggen. Zil ziIn binnen
de organisatiehierarchie de werkvloer ofwel de uitvoerders die in vergelijking met de duur van de op-
leiding, kortlopende modulen vervullen. In hoofdstuk  10,11  en  12 bij de analyse van Docentpercep-
ties gaan wij daar uitgebreid op in.
Noch is zijn positie en zijn aanwezigheid voor het vak, de inhoud van zijn stof, een langdurende per-
soonlijke relatie met de student vanzelfsprekend en daarmee ook de vanzelfsprekendheid van als ge-
fundeerd aanvaarde en serieus genomen geldigheidsaanspraken, de vanzelfsprekendheid van zijn pe-
dagogische autoriteit en gezag. Bourdieu en Passeron zeggen over docenten of instituten als 'agents of
Pedagogic Authority' dat zij 'the imposition of a cultural arbitrary by an arbitrary power' vaak onbe-
wust verhullen. Het onthullen van deze toevalligheid en bedekte machtsuitoefening tast de basis aan

van de 'agent's Pedagogic Authority'. 'A pedagogic action which aimed to unveil, in the very exercise,
its objective reality of [symbolic] violence and thereby to destroy the basis of the agent's Pedagogic
Authority, would be self-destructive.' (Bourdieu & Passeron, 1990: 12). Door deze drievoudige toeval-
ligheid (ten aanzien van positie, relatie en inhoud) en de sluiting van de drievoudige openheid (open-
mindedness, openhartigheid en openstaan voor dialoog) binnen de Student-Docentrelatie verschuift
een pedagogische verhouding tussen Student en Docent van een gezagsverhouding naar een machts-
verhouding met open of strategische machtsuitoefening en machtsmiddelen. lien substantieel-ratio-
nele verhouding, wat een pedagogische verhouding in essentie is, wordt overwoekerd door een func-
tioneel-rationele (didactische en technische) verhouding; daarmee wordt een betekenisvolle persoon-
lijke pedagogische verhouding verdrongen.

Studenten geven zelf een verklaring voor de mythe van de mislukte ingenieur:

'Goede docenten worden door bedriiven weggekocht en tie mindere,1 blijven over'

Daarmee verschaffen studenten zich naast een verklaring ook een alibi voor het handhaven van hun
diskwalificaties, het niet serieus nemen van de geldigheidsaanspraken van docenten of het stemmen
met de voeten enzovoort, zonder dat zij zich verder behoeven te verdiepen in achterliggende eigen
vooronderstellingen over hun docenten, over hun relatie met docenten, hun eigen opstelling en ei-
gen opleiding; zi j verschaffen zich zo een alibi om zichzelf niet te plaatsen in een bredere pedagogi-
sche, organisatorische en technische context.
Binnen de studentenpercepties zien wij een paradox. Enerzijds wensen ze een intermenselijke, per-
soonlijke en pedagogische verhouding, dat wil zeggen een behoefte tot identificatie en spiegeling, en
anderzijds het diskwalificeren van diegenen waarmee men zo'n verhouding zou willen aangaan en het
scherp stellen van de functioneel-rationele eisen ten aanzien van de Student-Docentverhouding van-
uit een calculerend denkwilze. Indien hun leermeesters als negatieve identificatiemodellen fungeren
en de studenten nauwelijks percepties over Techniek in smalle en brede betekenis of andere externe
actoren naar voren brengen, wat wii al hebben geduid als impliciete cultuuroverdracht of inprenting,
dan lijkt de verankering van de eigen identiteit als ingenieur nogal abstract, onpersoonlijk en impli-
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ciet functioneel-rationeel vanuit een functioneel-rationele, technische en top-down gerichte onder-
wijscontext.

De analyses van de interne en de externe actoren vanuit de studentenpercepties geven een gefrag-
menteerd beeld waarin het ontbreekt aan een integrerende kracht. De werktuigbouwkundestudent (en
docent, zo zullen wil nog zien) lijkt niet geneigd en niet in staat om een omvattend en samenhangend
perspectief op het eigen onderwils, eigen opleiding en vorming en veranderingsmogelijkheden te ont-
wikkelen en expliciet te maken. De opleiding houdt de student zelfs daarvan af. In pedagogische zin
is hil verweesd. (Zie ook: Fortuyn, 1995: 135 e.v.) Dit maakt de student tamelijk weerloos tegenover
macht, machtsuitoefeningen en inprenting, die wel voelbaar maar niet inzichtelijk ziin. Zoals wil al
hebben gezien, kenmerkt het scholingsklimaat zich door het afrekenen op gefragmenteerde individu-
ele werkprestaties; overeenkomstig zien wij binnen de relationele verhoudingen een dominantie voor
die relaties die functioneel zijn voor die gefragmenteerde werkprestaties. De berekenende betrokkenen
lijken niet zo getnteresseerd in de opvattingen van de ander, maar geYnteresseerd in de gevolgen van
eigen en andermans handelen.
De studenten hebben nauwelilks zicht op de luistheid van de gestelde normen, de waarachtigheid van
hun leermeesters en identiteitsmodellen. Stimulering via positieve en negatieve prikkels in plaats van
het verschaffen van redenen lilken het studiegedrag te motiveren. Het halen van het diploma is het
ijkpunt en elk gehaald tentamen 'daar ben ie van af  en' elk studiepu,it is er een'.

variabelenrangorden binnen de studentenpopulaties

Om verschillen en overeenkomsten tussen de le, 2e en 4e jaarspopulatie zichtbaar te maken hebben
wij de rangordengrafieken ontwikkeld, waarbil langs de assen een rangorde van variabelen staan af-
gebeeld. Wij beperken ons nu tot het laten zien van 4 combinaties van rangorden, en wel zo dat daar-
mee alle top-p rangorden (zie: figuur 8.24 en 8.25) en alle top-n rangorden van de laarpopulaties (zie:
figuur 8.5 en 8.26) ten minste een keer ziln afgebeeld. Hiermee zijn alle andere combinaties te con-
strueren. Bijvoorbeeld de grafiek met de combinatie 4e jaars top-p scores met die van de 4e jaars top-
n scores (hier niet afgebeeld) toont dan de verschillen in prioriteiten als 4e jaarsstudenten denken aan
slechte ervaringen met het onderwiIs en aan wat zij wenselijk achten binnen het onderwijs.
Wil beperken ons tot een aantal opvallende overeenkomsten en verschillen tussen de jaarpopulaties.
Wil gaan daarbij eerst uit van de 4e jaars en maken vergelijkingen met de 2e jaars en tenslotte de le
jaars. Daarna gaan wij uit van de 2e jaars en vervolgens de le jaars.

De 4e jaars blijken na hun stages in het bedrijfsleven de variabele Studentenleven aanzienlilk positiever
te waarderen dan de 2e en le jaars, namelijk de 9e plaats voor de 4e jaars, de 25e voor de 2e jaars en
de 21e plaats voor de le jaars (figuur 8.24 en 8.25). Deze realisering van de waarde van de vrijheid die
men als student geniet en de werkervaring bil andere organisaties leiden niet tot een verandering bin-
nen de top-negatieve variabelen, hetgeen anders is dan wij zouden verwachten omdat zij door de be-
drilfsstages wijzer zouden zijn geworden. Want de le, 2e en 4e laars ziln gelijkluidend ten aanzien van
de vier motifiers en de-motifiers met de grootste negatieve scores, namelijk Rooster, Kwaliteit van de Do-
cent, Organisatie en Administratie en Gebouw Inteni, alleen de onderlinge rangorde verschilt (figuur 8.5,
8.26).
Wil zien bij de 4e laars veranderde wensen ten aanzien van het onderwijs in de zin van een verschui-
ving naar meer faciliterend, ofwel het nog meer benadrukken van de-motifiers (figuur 8.5, 8.24). Dit
kan echter niet zonder meer worden uitgelegd als zouden zil zoals docenten opmerken zelfstandiger
zijn geworden en de aandacht van de docent niet meer willen of nodig achten. Want voor de 4e jaars
staan de motifiers Kwaliteit van de Doceitt, Begeleiditig, Persoonli/ke gerichtheid van de Docent en Re/atie
met de Docent in de top p-scores op de Se, 1Oe, 11 e en de 14e plaats (figuur 8.24). Een verklaring voor
de afnemende betekenis van de docent als motifier voor de student kan even goed gevonden worden
in de negatieve percepties van de kwaliteit van de docenten en in de strategie om, buiten de docenten
om, condities te scheppen waarmee zij toch hun examens kunnen halen.
Voor zowel de 4e als de 2e jaars zijn goede boeken en dictaten belangrilk; le laars delen die perceptie
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nog niet. Boeke„ e„ Dictaten staat voor de 4e jaars zelfs op de le plaats, voor de 2e laars op de 2e plaats,
maar komt bilde le jaars niet in de top-p scores voor (figuur 8.24,8.25).
mi de n-score van de 2e jaars, komen de eerste vier variabelen overeen met de le laars, maar de rang-
orde verschilt (figuur 8.26). Daarna valt op -zie: de punten onder de schuine liin- dat de 2e jaars de do-
centenvariabelen, met name de relatie met de docent, motivatie van de docent, het niveau van de ten-
tamens en de practicumverslagen, de geschiktheid, de toegankelilkheid en de bereikbaarheid van de
docent sterker bekritiseren in negatieve zin dan de le laars. Dat geldt ook voor de inhoud van boeken
en dictaten, de verhouding tussen (teveel) theorie en praktilk, de practica en de variabelen van de on-
derwijsorganisatie.
Bij de vergelilking van de onderwijswensen tussen de 2e laars en 4e laars (figuur 8.24) valt op dat zil
drientwintig van de zesentwintig variabelen gemeenschappelijk hebben, echter de rangorden ver-
schillen. Zij verschillen dus in nuancering of relatieve benadrukking. Onder de schuine streep zien we
de variabelen die hoger worden aangeslagen bij de 2e laars dan bil de 4e jaars. We zien daar de do-
centenvariabelen weer terug.

De punten boven de streep geven het verschil in wensen van de 4e laars ten opzichte van de 2e jaars.
De 4e jaars benadrukken wat meer de vrijheid binnen en buiten de opleiding.
In de p-scores van de 2e jaars zien we, net als bii de 4e laars, een grotere benadrukking van het prak-
tijkgehalte van de studie dan bij de le jaars (figuur 8.24 en 8.25). Zowel de le, 2e als de 4e laars pre-
fereren onderwijs in kleine groepen, zoals klassikale lessen en practica. De 4e jaars vinden practica wat
meer en klassikale les wat minder van belang dan de le jaars. De 2e laars komen voor wat de practica
betreft overeen met de 4e jaars en voor de klassikale les met de le jaars. Ook over de betekenis van so-
ciale contacten en werksfeer komen de  1 e,  2e en 4e jaars globaal overeen.

Bij de wens naar Vrij heid  en Zelfstandiglieid scoren de le jaars opmerkelilk hoog, namelilk de 42 plaats
en dit is hoger dan bij de 2e en 4e jaars. Bil de 42 jaars heeft deze variabele de 7e plaats en bij de 2e
jaars de 21e plaats (figuur 8.24,8.25). Het Smdente,ileven staat bij de le laars zelfs in de negatieve top-
score (figuur 8.26). De wens naar zelfstandigheid is aanvankeliik groot, maar de realiteit blilkt anders.
Daarna verschuift vrijheid en zelfstandigheid meer naar de achtergrond, alsof zij deze wens laten va-
ren; aan het einde van de studie komt de wens naar vrijheid en zelfstandigheid weer meer op de voor-
grond. In de top n-scores zien wil deze variabele als kritiek op te groot ervareti vrijheid en zelfstandig-
heid niet terug. Wat dit betekent laat zich slechts tentatief als disciplinerende werking van het onder-
wijsregiem duiden. De le en de 4e jaars hebben gemeen dat zij in vergelilking met de 2e jaars relatief
recentelilk pas of pas weer binnen de studierichting verblijven.

Dat Rooster of Lestempo bil de le laars in negatieve zin hoog scoren, is voorstelbaar. Dat (lebouw /,item
bil de le laars de hoogste negatieve score behaalt, zelfs meer dan Rooster of Kwaliteit van de Docetit \s
contra-intutief. Wil zien deze variabele bil de Ze en 4e jaars ook hoog scoren, maar minder hoog dan
bil de le jaars. Deze bevinding van onbehagen is van betekenis, omdat Gebouw Intern niet alleen staat
voor allerlei onvolkomenheden van de interne ruimtelijke ordening, zoals de collegebankies, het staat
ook voor de inhoudelijke inrichting, kleuren en dergeliIke binnen de onderwijsruimten en laborato-
ria. Het gebouw intern duiden wil metaforisch als de «Umwelt» waarin het onderwiIs plaats heeft en
dit niet alleen in de enge betekenis van lessen of werkplek, maar ook als onderwijs in bredere beteke-
nis van onderwilsleefwereld.

Van de instituten hebben wij op een willekeurig tildstip tildens een gewone lesdag fotoreportages ge-
maakt om de ruimtelilke indrukken van deze omgeving en leefwereld vast te leggen vanuit het ge-

zichtspunt van een rondwandelende bezoeker. De overeenkomsten tussen de verschillende instituten
zijn zo groot, dat een buitenstaander nauwelijks ziet welke ruimte bii welk instituut hoort. Ondanks
het feit dat het ene instituut in relatieve nieuwbouw is gevestigd en een ander instituut veel ouder is
behuisd. Verspreid over dit boek zijn foto's van deze ruimten ter illustratie opgenomen. De ruimten

en gangen maken op een buitenstaander een weinig persoonlilke, functioneel-technische indruk.
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Figuur 8.24 Vergelijking variabelenrangorden gewenste kwaliteit
tussen 4e- en 2e-jaars studenten (p-scores)

stages
Onder stages verstaan wii de afstudeerstage en de stage(s) in het «stagejaar». Tildens deze stages ver-
blijft de student als onderdeel van het buitenschools curriculum buiten het instituut. Bij de onder-
zochte ingenieursscholen treffen wij verschillende vormen aan. De stageperiode valt doorgaans in het
derde studiejaar, maar het verrichten van stages nadat studenten al zijn afgestudeerd komt ook regu-
lier voor. De tengte van de stageperiode verschilt onder de onderzochte studierichtingen, bijvoorbeeld:
een stageperiode van een jaar, van drie kwartalen en van een half jaar. De afstudeerstage is bij alle stu-
dierichtingen een half laar. Een minderheid van de studenten verricht de afstudeerstage binnen het
eigen instituut. Stages in het eerste en tweede studiejaar hebben wil niet aangetroffen. Binnen de rang-
orden van variabelen vinden wij Stage-/Afstudeeropdracht terug in de top p-score en top n-score.
Bij de top p-scores van de 4e jaars ligt Stage-/Alstudeeropdracht op de 22 plaats en bij de 2e jaars op de
16e plaats (zie figuur 8.24 en 8.25). De stageperiode of de afstudeerstage ligt voor hen, bij wijze van
spreken, hoog op de verlanglijst. Deze variabele komt in de top scores van de le iaars niet voor. Voor
hen is stage nog te ver weg en heeft nog weinig betekenis. Dit komt overeen met wat we intuTtief zou-
den verwachten,
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Figuur 8.25 Vergelijking variabelenrangorden gewenste kwaliteit
tussen le- en 2e-jaars studenten (p-scores)

In de negatieve scores komen stages bij de tweede laars nog niet voor, wat voor de hand ligt omdat de
2e jaars nog geen ervaring hebben met stages en stagebegeleiding. Zij verbinden daar nog geen nega-
tieve associaties aan. Bil de 42 jaars, die wei ervaring hebben met het stagegebeuren, scoort Stage-/Af-
studeeropdracht in de top n-scores een 7e plaats (zie figuur 8.5).

Binnen groepsinterviews met 4e jaars en individuele interviews met afstudeerders wordt enerzijds de
positieve betekenis van de stages en het afstuderen binnen het bedrijf benadrukt en anderzijds de in-
houdelijke begeleiding en aandacht vanuit school als nauwelijks aanwezig bestempeld. Deze kritiek
uiten 4e iaars die buiten school in het bedrijfsleven afstuderen ook expliciet over de afstudeerbegelei-
ding door schoolmentoren. Bil de studenten ontmoeten we doorgaans enthousiasme over hun werk-
zaamheden tijdens de stages, maar ook misprijzen, cynische anekdotes en soms plaatsvervangende
schaamte over het gedrag van bezoekende docenten binnen het stageverlenende bedrijf.
Wat de student ziet aan individuele begeleiding vanuit de school bestaat doorgaans uit een docenten-
bezoek van circa een uur voor een halfjaarlijkse stage, een telefoontle of zelfs dat nog niet. De bege-
leiding is passief, maar de individuele invulling van dat bezoek is sterk persoonsafhankelijk. Docenten
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Figuur 8.26 Vergelijking variabelenrangorden negatieve kwaliteit
tussen 2e- en le-jaars studenten (n-scores)

hebben weinig tijd en lijken, in de ogen van studenten, deze bezoeken meer dan eens van belang te
vinden voor hun eigen connecties. De beoordelingen van de stagerapporten zien de studenten even-
eens als sterk persoonsafhankelijk en hebben nogal eens een ritueel karakter. In grote lilnen geven 4e
jaars eenzelfde beeld over de individuele begeleiding tildens de afstudeerstage. Ook daar is de indivi-
duele invulling sterk persoonsafhankelijk en verschillend. De Visitatiecommissie Werktuigbouwkun-
de constateert over stagebegeleiding

'Zowel bednif als student waarderen de afwezigheid van de docenten negatief: desinteresse van de
school.' (Visitatie Werktuigbouwkunde, 1994: 74 e.v.)

De studenten geven te kennen niet te weten onder welke condities een docent zijn stage- en afstu-

deerbegeleiding verricht. Voor hen is de docent een verpersoonlilking van de school, in de docent wor-
den de genoegens en ongenoegens met de opleiding geprolecteerd en krilgen een persoonlilk gezicht.

Vrijwel unaniem vinden de studenten hun stages een belangrijk en enthousiasmerend onderdeel van



260
Stildentpercepties

hun studie. Studenten ervaren de stage daarbil tevens als een goedkope manier van onderwijs geven
en sommige vinden het betalen van collegegeld aan hun onderwijsinstituut, gezien de inspanningen,
voor het stagelaar onterecht. Ook voor het stageverlenende bedrijf zien zil zichzelf meer dan eens als
een goedkope arbeidskracht die tegen geringe vergoeding uitvoerend werk of uitzoekwerk doet op
hbo-niveau. Doch doorgaans identificeert en gedraagt de stagiair zich als werknemer van het stage-
verlenende bedrilf en spreekt de student over ziln bedriIf in termen 'wij, ...'. Binnen een bedrijf heeft
hil vaak de bijzondere positie van een vrilgestelde met een uitvoerende werkopdracht.

motivatieverloop tijdens de interne opleiding en latente crises

Figuur 8.27 geeft een impressie in kwalitatieve zin van het motivatieverloop tijdens hun verblijf op
school. De grafiek is geen functie en is niet gebaseerd op kwantitatieve metingen, maar op de percep-
ties van studenten over hun motivatieverloop tildens hun studie. De kwalitatieve motivatiecurven tij-
dens het stagejaar en het interne of externe afstuderen laten wij hier buiten beschouwing omdat een
onderzoek bij de bedrijven buiten ons onderzoekskader valt en omdat wil te weinig studenten hebben
bereikt die op stage waren. Omdat de begeleiding vanuit school niet meer is dan een enkel uur per half-
jaarlijkse stage, veronderstellen wij dat een motivatieverloop nauwelilks direct tot de school te herlei-
den zal zijn.
Zowel aan individuele studenten als aan groepen studenten hebben wil de curven voorgelegd en ge-
vraagd deze curven in overeenstemming te brengen met hun eigen ervaringen. Dit leidde tot bilstel-
lingen van de aanvankeliIke door ons gereconstrueerde curven. De curven geven in kwalitatieve zin
een verloop van de motivatie binnen studentenpercepties weer; over een kwantitatieve maat doen wij
geen uitspraak, noch waar bilvoorbeeld het 0 - niveau ligt.

In woorden is het verloop van de motivatie aldus. Het aanvankelijke aspiratieniveau is hoog. Aan het
begin van de studie zijn de studenten gemotiveerd en is het aspiratieniveau hoog. De overgang naar
een nieuwe studie, student zijn en een nieuwe omgeving worden als motiverend en uitdagend door-
ieefd. Na de wittebroodsweken worden zij meer en meer geconfronteerd met de werktuigbouwkundi-
ge onderwilsrealiteit tildens colleges, practica en de eerste tentamenperiode en herkansingen. Deze er-
varingen ontnuchteren en temperen de motivatie. Aan het einde van het tweede kwartaal tekent de
eerste selectie zich af en blijkt het tweede kwartaal te lijken op het eerste. Het eerste breukvlak, een ver-
schuiving naar een perceptie van geringere kwaliteit ligt na de lanuari-tentamenperiode. De dalende
liln van motivatie zet zich door en komt dan weer wat terug. Het halen van de propedeuse of zoveel
mogelijk studiepunten van het eerste laar is een externe prikkel.
In het 2e laar neemt de motivatie verder af en bereikt een dieptepunt. De overgang tussen het 2e jaar
naar het stagejaar wordt gepercipieerd als een overgang naar hogere kwaliteit van onderwils. Veel stu-
denten kijken uit naar de stages en het verlaten van het onderwijsregiem van lessen, studiepunten en
tentamens en hertentamens. Stage betekent verandering van omgeving en ervaringeIi eri ook: geen se-
lectie, geen tentamens enzovoort. Voor het stagejaar zakt nooit iemand. Tijdens de stages groeit bij ve-
len weer de behoefte aan verdere scholing en verdieping en de wens om aan school verder te studeren.

De derde overgang ligt viak na het stagejaar in het 4e jaar. Het is de overgang van meer informeel er-
varingsleren binnen de praktijk naar vooral weer het leren van formele, declaratieve en procedurele
kennis binnen een schoolse situatie. (Zie: hoofdstuk 3.6 en  11) Het aspiratieniveau ligt aanvankelijk
hoog. Na de terugkeer op school zakt de motivatie snel in bij de confrontatie met het niet veranderde
schoolregiem. 'Nog even volhouden en dan zijn we weg' is een bekende overlevingsstrategie. In het lage
gedeelte van de 4e jaarscurve echter geven studenten aan dat hun motivatie na een viertal weken weer
tot onder nul is gezakt. Als student vinden zil zichzelf veranderd, maar 'de school en de leraren ziin het-
zelfde gebleveit'.

Binnen de door ons onderzochte instituten vangt de student het 4e jaar aan met een gekozen afstu-
deerrichting in de vorm van een voorgeschreven modulenpakket. Na een half laar theorie begint door-
gaans het feitelijke afstudeerproject. Circa 70 % van de studenten studeert af buiten school. In de ogen
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van de studenten blilven de minder initiatiefriike studenten en probleemgevallen binnen de school
afstuderen: 'Zwakke en mindere stildente,1 bliiven bin,im school' . Daarnaast ontvangen studenten van het
stageverlenende bedriif een stagevergoeding, wat voor interne afstudeerders doorgaans niet het geval
is. De overgang naar het afstudeerproject en het afstuderen zelf wordt ervaren als een overgang naar
hoge motivatie en verlaagde frustratie. De mate waarin verschilt met de mate waarin de student van-
uit school wordt ingezet of de mate waarin de student zelf een eigen keuze heeft kunnen volgen en tij-
dens de begeleiding wordt geinspireerd en uitgedaagd. Dit gemotiveerd zijn verschilt essentieel, zoals

wij al hebben besproken, met van het buitenaf gemotiveerd worden.
De studentenpercepties van de kwalitatieve verschillen tussen de afstudeeropdracht op school en het
externe afstuderen binnen een stageverlenend bedrijf hebben wii niet expliciet onderzocht. Bij de af-
studeerstage in het bedri if echter zien wii eenzelfde contactarm begeleidingspatroon terugkeren als tij-
dens het stagelaar met dezelfde negatieve studentenpercepties van de begeleiding
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Figuur 8.27  Reconstructievan het motivatieverloopvan studenten ti Idens de interne opleiding

Studenten ondervinden tijdens hun verbliif op school een drietal latente crises in orientatie en moti-
vatie. Deze motivatiecrises liggen ongeveer halverwege het le jaar, een tweede langdurige crisis ti jdens
het 2e jaar en een derde halverwege de eerste helft van het 4e jaar. In de curven hebben wij met zig-
zaglilnen breukvlakken aangegeven die binnen de percepties een verschuiving van kwaliteit voorstel-
len.

Mertens (1981, 1981a, zie verder hoofdstuk 5), die het stagejaar binnen het hto heeft onderzocht,
noemt het praktijkjaar een institutie. Onder verwijzing naar het praktilkjaar ziin diverse vormen van
kritiek, die op het hto uitgeoefend (kunnen) worden, te pareren. 'Het praktilkjaar is te mooi om waar
te ziIn", zegt hil. De stages vervullen in deze zin alibi-functies om het onderwijs op school van toen-
malige mts-en en hts-en strikt technisch te houden. Hij heeft vooral de motieven van docenten on-
derzocht.
Vanuit het perspectief van het Instituut zijn de stages in termen van onderwijsuitvoering en onder-
wijsmiddelen goedkoop. De studenten maken geen gebruik van de onderwijsfaciliteiten en onder-
wijsruimten. Vanuit het gezichtspunt van de student is het aantal student-docentcontacturen van cir-
ca 24 per week afgenomen tot een enkel uur per half laar. Dit geldt in iets mindere mate ook voor de
relatief nieuwe afstudeerstage binnen het bedri If. De begeleidingskosten en -uren waren aanvankelilk
gerelateerd aan de Normatieve Rijksbijdrage. Het Instituut ontvangt voor 16,5 studenten het geldelil-
ke equivalent voor 66n formatieplaats van een full-time docent. (Wii verwijzen naar het hoofdstuk In-
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stituutspercepties) De hierop gebaseerde en aangetroffen afstudeerbegeleidingsmodellen van een aan-
tal laar geleden gingen naast het theorieonderwiis uit van ongeveer 1 functie-eenheid per student (50
tot 60 uur) voor het gehele traject van het interne of externe afstuderen inclusief examinering. Dit
komt voor de student neer op ongeveer een uur per week gedurende het gehele studielaar voor per-
soonlilke begeleiding, reistijden en bedrilfsbezoeken enzovoort. Dit contrasteert met een externe af-
studeerbegeleiding vanuit school waarbij een docent een of twee keer langs komt of kan komen.
Vanuit het perspectief van de studentenpercepties kan hieraan een volgende functie worden toege-
voegd, namelijk die van het reduceren van de interne spanningen. De stages zijn te duiden als het
gek'nstitutionaliseerd stemmen met de voeten, waardoor de latente en langdurige pedagogisch-didac-
tische crises binnen het tweede iaar wordt afgewend. Door deze afwending warden deze crises niet ma-
nifest en daarmee is er ook geen expliciete noodzaak tot pedagogisch-didactische en organisatorische
herorientaties vanuit de directe onderwilsuitvoering

Tot slot verwoordt Kramer, voorzitter van de Visitatie Werktuigbouwkunde, in een interview deze la-
tente crises op een andere wijze: 'Wij zien immers duidelilk een groeiende kloof tussen de prakti jk en
de manier waarop het onderwils in het hbo-werktuigbouwkunde is ingericht. Wat veel erger is: de
school inspireert niet meer.' Hij voorspelt: 'Als het op deze voet doorgaat, loopt het over een tildle fout,
misschien zelfs al eerder dan we denken.' (Technisch Weekblad, december 1994)

3 Besluit

Hiermee is het uitzicht op het onderwilsfirmament vanuit het actorperspectief Student geschetst. Uit-
gaande van de data die wij tildens de 3-minutenoefeningen hebben vergaard, hebben wil structuren
van de werktuigbouwkundige onderwijscultuur zoals studenten die zien in kaart gebracht en beschre-
ven. De meest opvallende bevindingen, waarderingen en paradoxen hebben wij uitgelicht en tenta-
tief geditid.
In de hoofdstukken 10,11 en 12 beschrilven wil de onderwilscultuur vanuit het actorperspectief Do-
cent. In hoofdstuk 13 hernemen wil onze bevindingen van de actor Student om ze te relateren aan het
beeld van de onderwijscultuur vanuit de actoren Instituut en Docent, om zo het meervoudige beeld
van de werktuigbouwkundige onderwijscultultr te completeren.
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Hoofdstuk 9

Conceptueel model, onderzoeksaanpak en uitwerking
kwalitatieve en kwantitatieve analyses

In dit hoofdstuk beschrilven wii de werkwilze die is gevolgd in het empirisch onderzoek naar percep-
ties van docenten werktuigbouwkunde in studierichtingen werktuigbouwkunde van het hoger be-
roepsonderwijs. Centrale vraag in dit onderzoek is: hoe percipieren docenten binnen werktuigbouw-
kundige ingenieursscholen de kwaliteit van het werktuigbouwkundig onderwijs? Vanuit deze vraag
beogen wij de werktuigbouwkundige onderwijscultuur te reconstrueren. Wij trachten deze docent-
percepties te achterhalen door gebruik te maken van verschillende onderzoeksinstrumenten. De in-
formatie en data die op deze wijze worden verkregen stellen ons in staat inzichten te verkrijgen in dat-
gene wat docenten werktuigbouwkunde als betekenisvol benoemen in de werktuigbouwkundige on-
derwijswerkelijkheid.
Het empirisch onderzoek omvat zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. De kwantitatieve on-
derzoeken hebben vooral de functie van triangulatie en aanvulling. Het kwalitatieve onderzoek om-
vat zeven cyclische fasen die uitvoerig zijn beschreven in hoofdstuk 6. In dit hoofdstuk beschrilven
Wij de gevolgde werkwilze vanaf onderzoeksfasen twee tot en met vijf: specificatiefase, uitvoeringsfa-
se,  reductiefase en analysefase. De exploratiefase (fase  1) en de integratiefase  (fase 6) zijn uitgewerkt in
het methodische hoofdstuk 6. De gevolgde werkwijze vormt de basis van de uitwerkingen in de na-
volgende hoofdstukken 10, 11 en 12. Met hoofdstuk 12 worden de empirische onderzoekingen afge-
sloten.

1  Omvang en bereik van het empirisch onderzoek

Dit empirisch onderzoek is gericht op onderwijsgevenden en niet- onderwijsgevenden in het voltijd
werktuigbouwkundig onderwijs. De gehele populatie hbo-onderwiisgevenden in het voltijd werktuig-
bouwkundig onderwijs bedraagt, naar opgave van de Visitatiecommissie in haar eindrapport in 1994,
580 onderwijsgevenden en  134 niet onderwijzende personeelsleden. De onderwijsgevenden verte-

genwoordigen in totaal 340 full-time equivalenten (gegevens zijn gedateerd op 1-8-1993). Het totale
aantal studierichtingen werktuigbouwkunde in Nederland bedraagt 21 en daarvan hebben wi j er 4 on-
derzocht.
Het totale aantal voltijd studenten hbo-werktuigbouwkunde in Nederland bedraagt 6546. Verdeeld
over 21 studierichtingen studeren er gemiddeld 3 1 1 voltijd studenten per studierichting werktuig-
bouwkunde. In de vier door ons onderzochte instituten was het gemiddelde aantal voltijd studenten
282 per studierichting werktuigbouwkunde.
Vrijwel alle docerenden binnen de onderzochte ingenieursscholen verleenden hun medewerking aan
de interviews. Naast de individuele interviews hebben ook nog groepsinterviews en observaties van so-
ciale situaties plaatsgevonden. Voor de precieze omvang en het bereik van onderzoeksactiviteiten ver-
wijzen wij naar het overzicht in figuur 9.1. Een overzicht van observaties van sociale situaties is opge-
nomen in billage 2.

De onderwijsgevenden in de onderzochte populatie ziin door ons onderverdeeld in drie categorieen:
1.     docenten die werktuigbouwkundige  ziIn;
2.   docenten met een andere technische vakdiscipline of natuur- en wiskundigen;
3. niet-technische docenten zoals docenten recht, bedrijfskunde, talen en dergelijke.

In de nu volgende paragrafen wordt de onderzoeksmethode verder uitgewerkt.
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activiteit totaal

individuele interviews 115*
94 onder'wijsgevenden

- 13 niet onderwijzend personeel
-   8 ondersteunende medewerkers
groepsinterviews                                                                            3*
docenten vergaderingen                                               8*
cijfervergaderingen                                                          3-
personeelsvergaderingen                                                        3*
recepties 3(1*)
eindexamenzittingen 19*

introductie studenten                                                   1
opendag                                               1

* op band opgenomen ten behoeve van verbatim uitwerking

Figuur 9.1 Overzicht van interviews en bijeenkomsten

2 Werkwijze kwalitatief empirisch onderzoek

In het kwalitatief empirisch onderzoek maken wij gebruik van een drietal onderzoeksinstrumenten die
wil afzonderlijk zullen toelichten: het individuele interview, het groepsinterview en observaties van
sociale situaties.
Datavergaring heeft plaats gevonden in vier studierichtingen werktuigbouwkunde, onder voorwaar-
den van strikte anonimisering van de data. Doelstellingen van het onderzoek en werkwijze ziIn in
vooroverleg met betrokkenen toegelicht op grond waarvan docenten uiteindelijk persoonlijk beslisten
om aan het onderzoek deel te nemen conform de eerder gegeven condities. Dit resuiteerde in praktisch
100% deelname van docenten aan de interviews.

uitvoering individuele interviews
De interviews werden op locatie afgenomen soms in beschikbaar gestelde ruimtes, maar vaak ook in
de eigen werkruimte of in klaslokalen. Het op band geregistreerde interview duurde een uur tot an-
derhalf uur. De gehele sessie ongeveer anderhalf tot twee uur. De vorm van het interview is een onge-
structureerd diepte-interview waarbij de onderzoekers zich in eerste instantie richten op het zoveel
mogelijk verzamelen van informatie rond de vraagstelling en de achterliggende ideeen over het werk-
tuigbouwkundig onderwils. (Maso, 1989 : 64) Het interview is opgebouwd uit drie fasen: introductie,
hoofdfase interview en afsluiting.

- introductie van het interview
Hierin wordt in het kort de werkwijze en de terugkoppeling van de interviews uiteengezet. Wil vragen
toestemming voor de noodzakelijke geluidsbandopname en wij bespreken de mogelijkheid tot reage-
ren op de verbatim uitgewerkte en aan de geinterviewde toegestuurde interviewtekst. Daarna laat de
interviewer de zogenaamde «onderzoek-ster» aan de genterviewde zien als mogelilke indicatie voor ge-
spreksonderwerpen en legt deze op de tafel. Figuur 9.2 geeft een kopie van het voorgelegde blad met
interviewtopics.
We starten de band als teken dat het interview is begonnen. Wij beginnen met een aantal persoonlij-
ke vragen doorgaans in de vorm van een lijst van vragen naar: opleiding, leeftiId, gezinssituatie, vak-
gebied, de tijd die men binnen het instituut werkzaam is enzovoorts. Deze inleidende vragen hebben
een dubbele functie. Zij hebben de functie van het «ontdooien» en het creeren van een vertrouwelij-
ke en persoonliIke sfeer die noodzakelijk is voor het werkelijke interview waarin associatieve persoon-
lijke gedachten de richting bepalen. Daarnaast gebruiken wil deze persoonlijke gegevens als bron voor
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kwantitatieve analyses. Het introductiegedeelte neemt ongeveer tien minuten in beslag. De overgang
van persoonlijke vragen naar het hoofdgedeelte van het interview verloopt daardoor vloeiend.

- hoofdfase interview
Hierin is de onderzoeker voornamelijk empatisch luisteraar. Zijn rol is dienend aan de gedachtestroom
van de docent en opmerkingen zijn vragen ter verduidelilking van datgene wat wordt gezegd. De on-
derzoeker tracht zoveel mogelijk neutraal te reageren. Vragen aan de onderzoeker worden ontwijkend
beantwoord. Aan het slot van de hoofdfase vraagt de onderzoeker of naar het oordeel van de geinter-
viewde alle elementen van de onderzoek-ster aan de orde zijn geweest. Afhankelijk hien'an komt aan-
vullende informatie of wordt overgegaan tot de afsluitingsfase van het interview. De hoofdfase duurt
ongeveer zestig minuten.

interview topics

techniek
ontwikkelingen

A
overheid
kwaliteit maatschappii

wetgeving markt
visitatie

tVt. 4
docent       10 +A

instituut
studierichting student

werktuigbouwkunde

V

klasse van
(onderwi S)

professional

Figuur 9.2 De interviewtopia docenteninterviews

- afsluiting van het interview
Tijdens de afsluiting van de interviews hebben wij de docenten 6 kaartles met een definiering van kwa-
liteit van onderwils voorgelegd en gevraagd deze kaartjes te rangschikken overeenkomstig hun eigen
percepties van kwaliteit van onderwiIs. Het kaartje op de eerste plaats komt het meest overeen met hun
persoonlijke perceptie van kwaliteit van onderwils enzovoort. De onderzoeker verlaat tijdelijk de in-
terviewruimte om te voorkomen dat er een discussie ontstaat over de inhoud van de definities. Na eni-
ge tijd komt de onderzoeker binnen en registreert op geluidsband de volgorde en de toelichtingen.
Daarna stoppen wij de band als teken dat het interview is beeindigd. Wij vragen naar een eerste reac-
tie op het interview hetgeen is bedoeld als normalisering van de communicatieverhouding waardoor
de interviewer de kans krijgt de rol van interviewer te verlaten. Dit is van belang voor latere informe-
le ontmoetingen. De gehele afsluitfase neernt ongeveer 10 minuten in beslag. Direct na het interview
maakt de onderzoeker een eerste reflectieverslag van het interview in het onderzoekslogboek en pro-
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beert vervolgens met een aantal trefwoorden de belangrilkste aspecten van het gesprek samen te vat-
ten. Ook secundaire aspecten als lichaamstaal en gedrag worden vastgelegd.

uitvoering observaties van sociale situaties
De observaties van docenten in sociale situaties zijn gestructureerd in zogenaamde observaties in com-
municatieve contexten. Door aan de sociale situaties een hoofdkenmerk toe te voegen als formeel-col-
lectief, informeel-collectief of formeel-individueel en informeel- individueel ontstaat een indelings-
model waardoor de onderlinge rolverhoudingen tussen de betrokkenen in de onderwijswerkelilkheid
van de studierichtingen werktuigbouwkunde zijn gegeven. Figuur 9.3 geeft een voorbeeld van een van
de matrices van communicatieve contexten.

formeel collectief

binnen context gedefinieerd door actor

actor Student Docent Bestuurder Werkgever Onderzoeker

'les'
Student

"
les' afstudeer afstudeer interview

examens zitting ceremonie                                                                           I

vergadering                                                                                   I
Docent afstudeer vergadering Interview

zitting

Bestuurder vergadering vergadering interview

VVerkgever afstudeer

zitting

stud.ver

Onderzoeker " les' "les' vergadering debriefing

3 min interview interview

oefening vergadering

Figuur 9.3 Matrix van communicatieve contexten van sociale situaties

uitvoering groepsinterviews
De werkwijze in de groepsinterviews komt globaal overeen met de individuele interviews met dit ver-
schil dat bil de individuele interviews een van ons aanwezig was en bil de groepsinterviews wil beiden.
Doel van de groepsinterviews is inzichten te verkrijgen in datgene wat docenten met elkaar belangrilk
vinden in het werktuigbouwkundig onderwils. Dezelfde interviewtopics waren in het groepsinterview
onderwerp van gesprek. Tijdens het groepsinterview maakt de ene onderzoeker aantekeningen, terwijl
de ander de voortgang van de onderlinge discussies leidt. Het totaal wordt op geluidsband opgenomen
en duurde gemiddeld anderhalf tot twee uur. Er namen in totaal ongeveer 35 personen deel aan deze
groepsinterviews. De samenstelling van de groepsinterviews was afhankelijk van docenten die op dat
moment beschikbaar waren.
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3 Dataverwerking, wijze van analyse en interpretatie van de interviews

De verwerking van de kwalitatieve data is arbeidsintensief en tijdrovend. Het onderzoeksproces is cy-
clisch of iteratief en is verwant met methoden uit de antropologie, te weten 'etnoscience' en 'struc-
tural ethnografy'. (Spradley, 1980; Werner & Schoepfle, 1987) Voor de verwerking van de kwalitatie-
ve data hebben wij gebruik gemaakt van het door de Universiteit van Nilmegen ontwikkelde compu-
terprogramma Kwalitan. (Peters, Wester en Richardson, 1989) Dit computerprogramma is een krach-
tig hulpmiddel bij onze kwalitatieve analyse en het bewerken en verwerken van interviewteksten.
Voor het globale werkschema voor kwalitatieve analyse verwilzen wij naar de handboeken. (Peters,
Wester, Richardson, 1989: Tesch, 1990)

kwantitatieve analyses op persoonsgegevens
De op geluidsband opgenomen interviews worden verbatim uitgetikt, en onder een zogenaamde do-
cumentidentificatiecode opgeslagen als «ruw» document in het computerprogramma Kwalitan. In de
documentidentificatiecode ziln 51 posities toegekend voor filtering van tel<stfragmenten waarmee ook
kwantitatieve analyses kunnen worden uitgevoerd op het materiaal. Onze documentidentificatiecode
lichten we toe aan de hand van figuur 9.4.

TOP02113TF----M91010010001---50---21283575--215463--
1                       2 3 4 5

Figuur 9.4 Voorbeeld identificatiecode

In groep 1 met 10 posities staan de code van de ge'interviewde, de datum en de code van de onder-
zoeker. In groep 2 met 12 posities zijn opgenomen: geslacht, leeftijd, opleidingstraject en opleidings-
discipline; in groep 3 met 2 posities: de opleiding van de ouders en directe verwantschap van familie-
leden met techniek; in groep 4 met 8 posities: functie van de docent, vak van de docent, gevoerde ti-
tels, omvang dienstverband, werkervaring in het onderwils, werkervaring binnen het instituut, werk-
ervaring bij de studierichting werktuigbouwkunde, en werkervaring bij bedrilven. In groep 5 met 6 po-
sities is de persoonliike rangorde aangegeven op de kwaliteitsdefinities. De cijfers corresponderen met
definities in het Kwalitan-codeboek. Alle interviews ziIn op deze wilze geYdentificeerd waardoor het
mogelijk is de populatie op identificatiekenmerken te sorteren en er een kwantitatieve analyse op uit
te voeren.
Het kwantitatief onderzoek is voornamelijk aanvullend en ondersteunend bil de reconstructie van de
werktuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid. Het geeft inzichten in getalsverhoudingen tussen sub-

categorieen in de populatie. Hierdoor is het mogelijk oblectieve, kwantitatieve data te berekenen zo-
als: gemiddelde leeftiId van docenten, gemiddelde verblijftijd binnen het onderwijs, percentage op-
leidingsstapelaars en hun opleidingsverleden, enzovoort. Op deze wijze krijgen wij onder andere in-
dicaties van: afkomst en sociale klasse van docenten werktuigbouwkunde en hun sociale mobiliteit.
Het geeft inzichten in het zogenaamde sociale stijgen en de bindingen aan de studierichtingen op ba-
sis van berekende verblijftijden. Dominante meningen over kwaliteit van onderwijs zijn in rangorde
en in klassen onder te brengen. Uitkomsten van deze analyses zijn onderdeel van de actorbeschrij-
vingen en maken ook deel uit van de case-studies.
Als voorbeeld geven wij de vergelijking van de verdeling van het aantal interviews naar soort binnen
de onderzochte populatie (figuur 9.5), hun aanstellingsomvang in full-time equivalenten (figuur 9.6)
en hun gemiddelde aanstellingsomvang naar soort (figuur 9.7).
Het aantal interviews van niet-technische docenten in het onderzoek is significant groter dan de to-
tale omvang van die vakken in het curriculum. Dit maakt ons bewust van mogelijke vertekeningen.
De invloed van de niet-technische docenten weergegeven in omvang van de dienstbetrekking laat zien
hoe gering hun vertegenwoordiging is in het werktuigbouwkundige spectrum. Ook de analyse van de
verblijftijd in het onderwijs en de studierichting werktuigbouwkunde, herleid tot de verschillende ca-

tegorieen in de populatie, geeft inzicht in de wijze waarop docenten .gebed» ziin in en vergroeid zijn
met de werktuigbouwkundige onderwijscultuur.
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kwalitatieve analyse op interviewfragmenten
De verbatim uitgewerkte interviews worden als zogenaamd «ruw document» ingevoerd in Kwalitan.
Van een instituut zijn alle interviews gecodeerd in Kwalitan.
Wii hebben met behulp van Kwalitan de interviews «verknipt» door middel van het coderen van tekst-
fragmenten op 'sensitizing concepts' of thema's die corresponderen met de vooraf geformuleerde 47
richtinggevende vragen. Wij komen hierna op deze vragen terug. Het coderen gebeurt handmatig en
in drie stappen:

1.    coderen op thema of 'sensitizing concept';
2.  coderen op trefwoorden;
3.   sorteren op woordniveau.

Stap  1:
Hierbil hebben wij de tekstfragmenten van interviews gelabeld naar actoren. Vervolgens zijn deze
tekstfragmenten gelabeld op thema. Wil geven een voorbeeld. Alle tekstfragmenten die gaan over «in-
stituut» krijgen het label Instituut. Alle tekstfragmenten onder label Instituut die gaan over bijvoor-
beeld «beleid» krijgen het label 1-beleid. I-beleid staat voor de richtinggevende vraag: Welke opvattin-
gen hebben docenten over het eigen instituutbeleid. De interviews zijn zo op 47 verschillende thema's
gelabeld. Figuur 9.8 laat de indeling naar percentages van de scores op de respectievelijke actoren zien.
Scenes ziIn tekstfragmenten,  die in lengte kunnen variren van  1 tot ongeveer 15 zinnen. Onder  «rest»
vallen alle tekstfragmenten welke niet kunnen worden ondergebracht onder de actoren, en alle even-
eens verbatim uitgetypte flarden van zinnen en dergelilke.

Stap 2:
Aan alle uitgeprinte tel<stfragmenten gesorteerd op thema worden trefwoorden, dit wel zeggen nieu-
we labels toegekend, die de inhoud kenmerken. De definities van deze trefwoorden leggen wil vast in
een «begrippenkaart». De trefwoorden behandelen wij als variabelen. De computer telt in alle inter-
viewteksten het aantal trefwoorden met hun frequentie. Met het programma is het mogelijk om alle
teksten met 6*n of een combinatie van labels op te roepen. Dit toekennen van trefwoorden gebeurt
handmatig en op papier. Tildens het coderen op trefwoorden ontstaat een verzameling van abstrac-
ties (trefwoorden), die de interviewteksten vertegenwoordigen. In totaal hebben wij in eerste instan-
tie 875 verschillende trefwoorden met begrippenkaarten aangelegd. Op dit abstractieniveau vinden
nadere analyses plaats. Figuur 9.9 geeft een voorbeeld van een print-out van een tekstfragment met
trefwoorden.

Stap 3:
Op woordniveau is het mogelijk om lijsten van gebruikte woorden, wij noemen dit de vocabulaires,
met hun frequenties te genereren. Dit kan met elke willekeurige deelverzameling, bi ivoorbeeld: het to-
tale bestand, het individuele interview, gelabelde subcategorieen, enzovoort. Ook kunnen wij zien in
welke tekstfragmenten een bepaald woord voorkomt en welke respondenten dit woord gebruiken. Uit
deze vocabulaires kunnen wil veel of weinig gebruikte woorden aflezen.
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Verdeling interviews over populatie onderwijsgevenden

techn. wis / nat (18.0%)

werkruigbouw (66.3%)

niet-techn. (15,7%)

 ·t · : · : · : · : ·:·:·: ·: ·: · : < ·:·:·:·:·:·: ·:·:·:6t«·T-388 8 1·
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Figuur 9.5 Verdeling interviews in de onderzochte populatie

Verdeling onderwijsgevenden in de populatie
in full-time equivalenten (fte's)

techn. wis / nat (13%)
« I.

niet-techn. (4%)

werktuigbouw (82%)
#ri»   I.

Figuur 9.6 Verdeling onderwijsgevenden in full-time equivalenten aanstellingsomvang
bij studierichtingen werktuigbouwkunde
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Gemiddelde aanstellingsomvang onderwijsgevenden
studierichting werktuigbouwkunde
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Figuur 9.7 Gemiddelde aanstellingsomvang van docenten bii studierichting werktuigbouwkunde

Verdeling interviewscenes
met Kwalitan gecodeerde interviews

Student (10,0%)

Professional (18,5%)

1 Onderwijs (17,0%)
1\./i... /...

Instituut (10,4%1    
0          /0.0...' '

... , h.........
Overheid (2,6%) _- , \................

Maatschappij (3,9%) ..... rest (18,0%1

Techniek (4,3%) ...
kwaliteit (3,7%)

persoonlijke gegevens (11,6%)

totaal aantal gecodeerde scenes: 3127

Figuur 9.8 Verdeling tekstfragmenten op actorniveau
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document/scJne    :  1-4 4
documentcode bla14104
respondent : tf----m50001110001---10---21014224--132645--
trefwoorden : o inrichting, computer, techn concrete

1. Men zit teveel voor het beeldscherm en  is te weinig eigenlilk direct
met de techniek bezig.

2. Dat kun le ook stellen.

Figuur 9.9 Kwalitan print-out: tekstfragment met trefwoorden

verwerking en analyse van data interviews
Wij keren terug naar de hoofdvraag: hoe percipieren docenten werktuigbouwkunde hun onderwils?
Met de voorafgaande bewerking van het onderzoeksmateriaal laten wij zien hoe wij tot reconstructie
van de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid komen vanuit het perspectief van de actor Do-
cent.

Uitgangspunt van de verwerking is het conceptuele kader met de zeven actoren zoals gegeven in fi-
guur 9.10. De reconstructies vinden plaats op het niveau van actoren. De uitwerkingen zijn beschre-
ven in de hoofdstukken 10, 11 en 12. Uit het oogpunt van vergelijking en triangulatie hanteren wij
hetzelfde conceptuele onderzoeksmodel als bij het onderzoek naar Student- en Instituutpercepties.
(Zie ook hoofdstuk 6).

DOCENT

TEC IEK
4/

04&
1/

iP OFESSIONAL
ZL

3
2(-

<P
4»

ONDE WIJS

Figuur 9.10 Conceptueel model: perceptieperspectief actor Docent

- reconstructies per actor
De ingang tot de reconstructies zlin de richtinggevende vragen of thema's. In figuur 9.12 geven wil het
overzicht van de actoren en de achterliggende richtinggevende vragen. De reconstructies bestaan uit
gereconstrueerde antwoorden op deze «vragen». De bouwstenen voor de reconstructies zijn de tref-
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woorden die vallen onder het betreffende thema. Analyse van deze trefwoorden leidt tot groepering
of abstractie op een hoger niveau, zogenaamde «containerbegrippen», die aspecten van het «ant-
woord» op de richtinggevende vraag representeren. Deze containerbegrippen krijgen de vorm van
taxonomieen overeenkomstig de structuren in het empirisch deel Studentpercepties (hoofdstuk 8). Op
deze wijze komt de reconstructie uitsluitend voort uit de voorliggende interviewteksten. Aspecten die
niet worden genoemd komen ook niet in de reconstructie voor.

Een voorbeeld van zo'n reconstructie in de vorm van een matrix geeft figuur 9.11.  De uiteindeliIke be-
schrilvingen van het thema (kenmerken van de werktuigbouwkundige hbo-ingenieur) zijn onderver-
deeld in vier aspecten aan de hand van variabelen of trefwoorden, dominanties tussen de verschillen-
de variabelen en de achterliggende tekstfragmenten. De variabelen kunnen positief of negatief gela-
den zijn. Het uiteindelijke verhaal illustreren wij met citaten die volledig traceerbaar zijn. Uit overwe-
gingen van plaatsgebrek zijn de taxonomiean niet opgenomen in de tekst, maar beperken wil ons tot
beschrijvingen en interpretaties van het thema en de actoren. De actor Techniek bestaat in totaal uit
zes taxonomieen.
Wij volstaan hier met op te merken dat het proces van het reconstrueren van taxonomieen analoog
verloopt aan hetgeen wij hebben beschreven in hoofdstuk 8.1 van het empirisch deel Studentpercep-
ties.

Voor de reconstructie van de werktuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid hebben wij naast de in-
terviews en de met Kwalitan gecodeerde interviews gebruik gemaakt van observaties in sociaal-com-
municatieve contexten, onderzoekslogboeken waarin reflecties van de observaties zijn uitgewerkt,
memo's die de gestolde waarnemingen representeren en onderzoeksdocumenten waarin is vastgelegd
hoe deze bevindingen op actorniveau interacteren. Ook zijn enkele exemplarische casestudies uitge-
voerd (zie hoofdstuk 11,  12), die als functie hebben de werktuigbouwkundige onderwilswerkelilkheid
in perspectivistisch opzicht te beschouwen.

Welke eigenschappen kenmerken de werktulgbouwkundige (hbo)-Ingenteur

1 metafoor 2. eigenschappen 3. vaardigheden 4. attitudes

niet niet

technische technische technische technische leren organisatie maatschapplj cultuur

7 5 7 6 3 4 8 1 0
variabelen

Figuur 9.11 Taxonomie eigenschappen werktuigbouwkundig ingenieur

dataverwerking en analyse van groepsinterviews en observaties
Wij hebben in totaal vier groepsinterviews met onderwijsgevenden gehouden waarbij in totaal 35 on-
derwiisgevenden waren betrokken. De bedoeling van het groepsinterview was te onderzoeken of de
groepspercepties overeen kwamen met de dominanties van de individuele percepties op actorniveau.
De interviewtopics werden in ongeveer twee uur besproken en bediscussieerd waarbij de onderzoeker
het interview leidde en aantekeningen maakte. Het geheel werd opgenomen op geluidsband en on-
derging verder dezelfde procedure als bil het individuele interview. Het interviewmateriaal van de
groepsinterviews is na analyse gebruikt als een soort «spiegel» van de individuele docentenpercepties
en verwerkt in de definitieve analyse en reconstructie van de werktuigbouwkundige onderwilswerke-
lijkheid.
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De observaties van sociale situaties aan de hand van matrices van communicatieve contexten hebben
als doel inzicht te verkrijgen in posities rollen en functies van docenten in vast aangegeven contexten.
Door het gedrag van betrokkenen in deze sociale situatie te registreren en te analyseren hebben wij in-
zichten gekregen in rollen, rolsets, rolverwachtingen, coalities, machtsuitoefening en machtsmecha-
nismen in de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid, gegeven de contexten waarin ze plaats-
vinden. De observaties zijn vastgelegd in onderzoekslogboeken en vergeleken met observaties van de-
zelfde communicatieve contexten in de verschillende instituten.

Deze analyse van rollen, functies, gedrag en posities in deze communicatieve contexten van sociale si-
tuaties is geplaatst in het perspectief van Instituut-, Student-, en Docentpercepties en verwerkt in de
analyse van de drie empirische onderzoekingen.
Er ziIn in totaal ongeveer 50 sociale situaties geobserveerd, deze zijn weergegeven in bijlage 2. Een ob-
servatie van sociale situaties in de vorm van een fotoreportage van dezelfde sociale situatie in de on-
derzochte instituten is ter illustratie opgenomen in dit proefschrift. Uit deze vergelijking vallen op-
merkeliIke overeenkomsten op in de inteme inrichting en vormgeving van hogeschoolgebouwen en
zij representeren daarmee een deel van de werktuigbouwkundige onderwijscultuur.

Wij beeindigen hiermee de methodische beschrijvingen en gaan over tot de beschrilving en analyse
van onze bevindingen op Actorniveau in de nu volgende hoofdstukken 10,11 en 12.
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RICHTINGGEVENDE VRAGEN OF THEMA'S BIJ DE RECONSTRUCTIES VAN DOCENTPERCEPTIES

TECHNIEK

1 Welke opvattingen hebben docenten ten aanzien van de ontwikkelingen binnen de technologie?
2 Welke opvattlngen hebben docenten ten aanzien van de rol/positie techniek in de maatschappii?
3      Welke opvattingen hebben docenten ten aanzien van de invloed van technische ontwikkelingen op het

hoger beroepsonderwijs?
4. Welke opvattingen hebben clocenten ten aanzien van de invioed van technische ontwikketingen op het

werktuigbouwkundig onderwijs?
5. Welke motieven voeren docenten aan voor hun vroegere/huidige keuze voor techniek?
6. Welke eigenschappen kenmerken volgens de docenten de werktuigbouwkundige (tu/hbo-)ingenieur?

MAATSCHAPPIJ

7     Wat verwacht de maatschappij volgens docenten van de ingenieurs?
8.      Wat verwacht het werkveld volgens docenten van afgestudeerde werktuigbouwkundige hbo-ingenieurs?
9 Welke maatschappeliike ontwikkelingen benvloeden volgens de docenten het onderwijs?
10. Welke maatschappelijke positie dichten docenten zichzelf toe?
11      Hoe definiaren docenten de rol, functie en identiteit van hogescholen in de maatschappij?
12. Wat verwacht de maatschappij volgens docenten van de werktuigbouwkundige hbo-docent?

OVERHEID

13. Welke opvattingen hebben docenten over het beleid de overheid, het ministerie van onderwiis (schaal-
vergroting, tempobeurs enzovoortl?

14. Welke opvattingen hebben docenten over sturing vanuit het Min. van O.C. en W. richting eigen instituut?
15. Welke opvattingen hebben docenten over de invioed van het Min. van O.C. en W. op de eindtermen?
16. Welke opvattingen hebben docenten over de Visitatie Werktuigbouwkunde?
17 Welke opvattingen hebben docenten over de overheid als werkgever?

INSTITUUT

18 Welke opvattingen hebben docenten over het eigen instituutbeleid?
19. Welke opvattingen hebben docenten over inspraak op instituutbeleid?
20. Welke opvattingen hebben docenten over de identiteit van het eigen instituut?
21 Welke opvattingen hebben docenten over de inrichting van de structuur van hun eigen instituut?
22. Welke opvattingen hebben docenten over hun eigen rol in de inspraak van de studierichting

werktuigbouwkunde?
23 Welke opvattingen hebben docenten over de rol van studenten in de inspraak/medezeggenschap op

studierichtingsniveaul
24. Welke opvattingen hebben docenten over samenwerkingsverbanden binnen de eigen studle-richting 7

Figuur 9.12 Richtinggevende vragen of thema's bij de reconstructies van Docentpercepties
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ONDERWIJS

25. Hoe formuleren docenten de basisdoelstellingen van het hoger onderwils?
26. Hoe formuleren docenten de basisdoelstellingen van het hoger werktuigbouwkundig onderwijs?
27. Welke opvattingen hebben docenten over de inrichting van de onderwijsuitvoering?
28. Welke opvattingen hebben docenten ten aanzien van didactische werkvormen?
29. Welke opvattingen hebben docenten over hun invloed op het curriculum?
30, Welke opvattingen hebben docenten over hun invloed op de inrichting van de onderwijsuitvoering?
31. Welke opvattingen hebben docenten over hun invioed op lesinhouden?
32. Welke criteria (normen) hanteren docenten bij beoordeling van studenten?
33. Hoe definieren docenten de eigen onderwijsrol?

PROFESSIONAL

34. Hoe defini6ren docenten hun werkhouding in het algemeen?
35. Hoe defin,6ren docenten de werkhouding in het werktuigbouwkundig onderwils?
36. Hoe defini6ren docenten de werkhouding van hun collega's?
37. Welke opvattingen hebben de docenten over de faculteitsleiding?
38. Welke opvattingen hebben docenten over de studierichtingsleiding?
39. Welke opvattingen hebben docenten over hun ondergeschikten?
40. Welke motieven voeren docenten aan voor een keuze van een baan in het onderwijs?

STUDENT

41 Welke opvattingen hebben docenten ten aanzien van studenten in het algemeen?
42. Welke opvattingen hebben docenten ten aanzien van studenten in de techniek?
43. Welke opvattingen hebben docenten ten aanzien van studenten in studierichting werktuigbouwkunde?
44. Welke opvattingen hebben docenten over omgang met studenten in de studierichting?
45. Welke opvattingen hebben docenten over lesgeven aan werktuigbouwkundige hbo-studenten?
46. Welke opvattingen hebben docenten over gewenst gedrag van de werktuigbouwkundige hbo-student?

KWALITEIT

47. Welke opvattingen hebben docenten over kwaliteit van onderwijs?

PERSOON

Persoonsgegevens genterviewde

Figuur 9.12 Vervolg: richtinggevende vragen of thema's
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Hoofdstuk 10

Docentpercepties van Overheid, Instituut, Student en
Professional

In dit hoofdstuk zijn de Docentpercepties van Overheid, Instituut, Student en Onderwilsprofessional
beschreven en geanalyseerd. Wij doen dit aan de hand van de richtinggevende vragen en beeindigen
elk deel met een samenvatting van dominante trends. Integrale interpretatie van onze bevindingen,

gecombineerd met de bevindingen uit het empirisch onderzoek naar Student- en Instituutpercepties,
vinden plaats in hoofdstuk 13.

Verdeling interviewscenes Overheid
over trefwoorden richttinggevende vragen

sturing (8,8%)

// \
/ \ beleid (33,8%1

/       \

Visitatie (28,8%)

C   14: E
\NA........

eindtermen (8.8%)      '
werkgever (20,0%)

totaal aantal scenes Overheid: 80

percentage Overheid: 2,6 % van 3127 scenes

Figuur 10.1 Verdeling interviewsc&nes Overheid over richtinggevende vragen

1  Percepties van Overheid

De actor Overheid scoort met 2,6 % van alle interviewscunes het laagst en moeten in dit licht worden
opgevat als betekenisvol voor de werktuigbouwkundige onderwilswerkelilkheid. Om percepties van
Overheid te kunnen nuanceren hanteren wij een vijftal richtinggevende vragen (zie figuur 9.12).  In  fi-
guur 10.1 is weergegeven hoe de scores op deze richtinggevende vragen zijn.
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Overheidsbeleid

Docentpercepties van overheidsbeleid hebben wii niet aangetroffen. Wij merken op dat docenten wet
spreken over de invloed van de overheid op instituten voor hoger beroepsonderwijs. De invloeden
kunnen wil onderverdelen in drie soorten invloeden:

•  directe en dwingende invloed op hogescholen;• indirecte invloed door middel van rechtspositie van onderwijspersoneel;• secundaire invloed op bilvoorbeeld instroom van studenten.
Directe invloed op hogescholen ervaren docenten als dwingend en voorschrijvend:

'Het is voor mij toch de schaaivergroting die wordt geeist. Ik denk dat dit een bedreiging voor ons is.'

Schaalvergroting en met name gedwongen fuseringen van scholen worden als onjuist en slecht voor
de onderlinge verhoudingen in de organisatie genoemd. Er wordt een directe relatie gelegd tussen
schaalvergroting en verslechtering van de persoonlijke verhoudingen:

'De  huidige omvang van deze Hogeschool brengt allerlei coordinatieproblemen met zich mee. In het ver-
leden  hadden wij  een  directeur en  een  adjunct-directeur,  die  bovendien  ook  zelf nog les  gaf. Nu heb  ie
een driekoppig college van bestuur. De vroegere directeur kende iedereen persootilijk.'

Docenten houden de overheid verantwoordelilk voor de zichtbare uitbreiding van het management
in de organisatie. Enkele docenten spreken met een bepaalde nostalgie over de vroegere banden met
de overheid waarbij het herhaaldelijk voorkwam dat bij bijvoorbeeld de inrichting van de laboratoria
de inspecteur van het hoger onderwils persoonlijk met docenten het inrichtings- en kostenplaatje
doornam. De contacten kwamen voort uit zogenaamde informele netwerken van docenten van ver-
schillende studierichtingen werktuigbouwkunde in de regio, die samen met de inspecteur de afstem-
ming van investeringen en spreiding van apparatuur over de studierichtingen in de regio bespraken.
De invloed van de overheid op het functioneren van docenten en hun rechtspositie ervaart men als
indirecte inbreuk op de eigen verworven rechtspositie. Het gevolg van fuseringen en schaalvergroting
heeft vaak invloed op verandering van werkzaamheden en verandering van arbeidsplaats:

'ja, door de gedwongen samenwerking wordt ik met mij,i vak elders ingezet en heen en weer geschoven.
Ik moet  zelf maar zien  hoe  ik dat  gedaan  krijg.'

De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van een nieuwe CAO wordt bij de overheid gelegd. Het
terugbrengen van het aantal vakantiedagen wordt ervaren als een bewuste daad van de overheid om
de bestaande rechtspositie van docenten te ondermijnen en men is daarover gepikeerd:

'Stel maar dat ie voortaan 23 vakantiedagen per jaar krijgt, en dat le voor de rest gewoo,i aanwezig
moet zijn. Wanneer dat inderdaad het geval is en zij dat op die manier gaan definieren, dan ga ik ook
alle uren opschriiven en werk ik niet meer dan 38 uur per week. Zodra die ziin gehaald stop ik ermee.'

Docenten ervaren de stappen van de overheid als grievend en zien daarin ontkenning van hun in-
spanningen en minachting voor het beroep. De invloed van de overheid op de instroom van studen-
ten vinden docenten niet goed geregeld. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
wordt verantwoordelijk gehouden voor een geregelde en constante instroom van studenten in het
hbo. De tempobeurs en de verslechterde studiefinanciering worden aangewezen als ontmoedigings-
acties voor aspirant studenten. Er worden twilfels geuit over de Cito-toetsen op de basisschool die te
vroeg dwingen tot een keuze voor vervolgonderwils en die te nadrukkelijk als dwingend criterium
wordt gehanteerd voor voortgang van de individuele opleidingsroutes van jonge mensen:

'Nu is het zo dat leerlingen op de lagere school een Cito-toets krijgen die bepaalt waar ze heen gaan. Er
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wordt precies geselecteerd. iii  gaat naar de liavo, jij naar de mavo enzovoort.' 'Wat krijgen wij  hier,  pre-
cies  die  uitgesneden  koek  havo-  en  een  enkele  vwo-  of atheneum  student  die  het  " kiele  kiele"  gehaald
heeft.'

Het moment waarop jongeren door de overheid warden gedwongen te kiezen acht men te vroeg, en
de keuzemogelilkheden vindt men te sterk beYnvloed door financiele factoren:

'Wantals ie met je  12,  13 jaarmoet denken  ik moet weleen van de 4 carritrepatronenvan Ritzen  kie-
zen,  dan vraag  ik mii  af waar  dat  toe  kidt.'

Samengevat zien docenten alleen vormen van invloedsuitoefening op instituten voor hoger beroeps-
onderwijs en wordt dit niet als samenhangend beleid gezien. De percepties van overheidsinvloed zijn
overwegend negatief geladen. Vermoed beleid achter de schaalvergroting wordt ervaren als directe in-
vloed op de werkdruk van docenten, teruggang in arbeidsplezier, verslechtering van sfeer en inbreuk
op de rechtspositie van docenten. De overheid wordt bovendien gepercipieerd als een persoon en niet
als een abstractie.

Overheidssturing

Bij deze richtinggevende onderzoeksvraag leggen wil het accent wat meer op het operationele, func-
tionele niveau van overheidsinvloed. Bil overheidssturing onderscheiden docenten twee soorten stu-
ring:
•  sturen met geld;
•  sturen met controle en toezicht.

Opvallend is dat geen enkele respondent de actuele 'lump-sum' financieringsvorm inhoudelijk kent
en weet hoe deze financieringsvorm intern precies werkt:

'Vroeger werd het budget door het Ministerie bepaald en ntt kri igt de school  laboratoriuminrichting en
geld dat ze onderling moeten verdelen.'

Wel zeggen docenten te merken dat er minder geld beschikbaar is voor onderwilsuitvoering:

'Door die bezuinigingsmaatregelen moet je steeds meer op ie uren gaan beknibbelen. De beschikbare
tild voor allerlei onderwilstaken loopt alsmaar temg en dat geeft bepaalde frustraties:

Als tastbare elementen van bezuinigingen noemt men grotere klassen, meer tentamens en herkansin-
gen om slagingspercentages te verhogen, en korting op beschikbare tijd voor vakontwikkeling en bij-
scholing. De kwaliteit van onderwijs loopt daardoor volgens docenten gevaar. Sturen met meer over-
heidscontrole en toezicht op instituten voor hoger beroepsonderwijs wordt door docenten zeer ver-
schillend gepercipieerd. Een meerderheid vindt meer toezicht van de overheid ongewenst en zou pas
instemmen met meer controle nadat beoordelingscriteria zijn vastgesteld. Dit komt terug bij de on-
derzoeksvraag naar de percepties van docenten van de Visitaties Werktuigbouwkunde HBO. Er heerst
wantrouwen bij docenten over de achterliggende bedoelingen van de overheid om meer toezicht en
controle op het onderwijs uit te oefenen. Als voorbeeld wordt gegeven het toezicht op slagingsper-
centages per opleiding, hetgeen direct leidt tot taakverzwaringen van docenten door bilvoorbeeld het
veelvuldig herkansen en het nakijkwerk dat daaraan is gekoppeld, zonder dat daarvoor vergoedingen
in tild worden gegeven. Ook de druk vanuit de overheid om met andere, minder intensieve onder-
wijsprogramma's te werken ziet men als onmiddellijk gevaar voor het niveau van de opleidingen tot
werktuigbouwkundig ingenieur:

'At dat geexperimenteer in het onderwijs,  ik vraag me wel eens af of dat allemaal verbeteringen ziin:
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De felheid waarmee over het zogenaamd «doordrukken» van nieuwe onderwijsvormen als het modu-
laire systeem, de hoorcolleges en het loslaten van het iaarklassensysteem wordt gesproken, getuigt van
het zich «ontkend» voelen van docenten door de overheid die zonder kennis van de werkvloer veran-
deringen tracht door te drukken die het leven van docenten ingrijpend veranderen. Docenten voelen
de toenemende overheidsbemoeienis als een aantasting van hun primaire functie, namelijk ingenieurs
opleiden. En over dat opleiden van ingenieurs bestaan vastomliinde ideeen, zoals wil zullen laten zien
in de actor onderwiIs.

Samenvattend houden docenten de overheid verantwoordelilk voor de huidige onrust in het hoger be-
roepsonderwijs, een overheid die vooral met dwingende regelgeving en bezuinigingen autoritair in-
grijpt in de handelingspraktijk van docenten werktuigbouwkunde. Docenten voelen zich door de
overheid ontkend als deskundigen waardoor status en positie naar hun oordeel bewust worden aan-
getast. Ook de druk op onderwilsvernieuwingen en de veranderende onderwijsvormen ervaren do-
centen als dwang zonder dat daar faciliteiten in de vorm van bijscholing of salarisverbetering tegen-
over staan.

Overheid en onderwijsinhoud

Met deze richtinggevende onderzoeksvraag zijn wil vooral geinteresseerd in percepties van docenten
over de directe invloed van de overheid op de eindtermen voor de opleidingen tot werktuigbouw-
kundig ingenieur. Op deze onderzoeksvraag is nauwelijks gescoord. De enkeling die daarover iets op-
merkt vindt een toenemende invloed van de overheid op eindtermen ongewenst. Docenten achten de
overheid niet de aangewezen instantie om dit vast te stellen. Bovendien zet men vraagtekens bij de
deskundigheden van het ministerie om dit te kunnen beoordelen:

'Als  door een of andere commissie  in  Zoetermeer  de  eindtennen worden vastgesteld  door notabene  men-
sen die weinig of niets van het ondenvijs weten dan vind ik dat een s/ec/ite zaak.'

De eindtermen en vooral de leerinhouden horen door docenten te worden bepaald. De enige invloed
op leerinhouden die docenten zouden willen toestaan zijn die van het bedrijfsleven in de directe om-
geving van de hogescholen. Maar deze invloeden ziet men ook in dit geval het liefst in de vorm van
afstudeervarianten en niet als opleidingsbrede wijzigingen in de eindtermen voor werktuigbouwkun-
dig ingenieur.

Visitatie

Het initiatief van de overheid om studierichtingen werktuigbouwkunde te visiteren wordt soms posi-
tief, maar overwegend negatief beoordeeld door docenten. Enerzilds acht men een objectief onderzoek
van de overheid naar de stand van zaken correct en gewenst, anderzijds heeft men zichtbaar moeite
met de wijze waarop dit gaat gebeuren en heeft men angst voor de mogeliik nadelige gevolgen van een
negatieve beoordeling. Ook twijfelt men openlijk aan de deskundigheid van leden van de visitatie-
commissie om een dergelijk onderzoek naar onderwilsinhouden en kwaliteit van onderwijs te kunnen
doen. Men ziet het als een door de overheid gewenste ontwikkeling die past in de hierboven aangege-
ven behoefte meer greep te krilgen op de kostenontwikkeling binnen instituten voor hoger beroeps-
onderwils. De visitatie wordt overwegend gezien als een zaak van de instituuts- en faculteitsleiding.
Deze zouden gebaat zijn bij een duidelilk imago en onderlinge positionering in het opleidingsveld:

'Waarom moet ik bang zijn voor een visitatiecommissie? Als een agent achter mii rijdt let ik ook extra
goed op mi doe precies zoats het hoort. Zo krijg ie dat ook met ee,i visitatiecommissie, zeker wanneer
een faculteitsleiding ie precies instnieert hoe iii ie behoort te gedragen:

Ook het ontbreken van toetsingscritria voor de beoordeling van studierichtingen werktuigbouwkun-
de wordt door docenten gezien als bewils van ondeskundigheid van de overheid op dit punt:
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'Geen enkele ingenieur zal de sterkte van een brus kunnen berekenen zonder bouwtekening en kennis
van materialen.'

Als positief effect van de visitatie worden genoemd het vastleggen van doelstellingen en werkwijzen,
maar men voegt daaraan onmiddellilk de achterdocht ten aanzien van de leiding toe:

'Ik dacht het wel, want hij  is degene die regelmatig zegt van:  denk erom, dan en dan komt de visitatie-
commissie en zorg ervoor dat het in orde is.'

In de koffiekamers wordt het visitatieonderzoek gekscherend vergeleken met een persoonsvisitatie
door de douane aan de grens of op Schiphol. In de onderzochte instituten hebben wij proefsessies met
betrokkenen waargenomen als voorbereiding op het werkelijke bezoek van de visitatiecommissie, die
het beeld van de individuele docent bevestigen dat de instituutsleidingen er alles aan gelegen is zo po-
sitief mogelijk uit de bus te komen. Deze voorbereidingen worden door docenten gezien als het
voork6men van ongewenste situaties tildens de werkelijke visitatiegesprekken. Het ongecontroleerd
ventileren van interne problemen zou mogelilk een negatief beeld van de studierichtingen kunnen op-
leveren. De instituuts- en faculteitsleiding zou hiermee de eigen autonomie willen benadrukken. Het
weergeven van zogenaamde opleidings-barometerstanden zien docenten als een risico bij de instroom
van aspirant studenten. Een positieve beoordeling wordt door docenten belangrilk gevonden, maar
het ontbreken van beoordelingscriteria maakt dit tegelijkertijd riskant. Wij hebben een duidelijk on-
derscheid aangetroffen in betrokkenheid van docenten die meewerken aan het samenstellen van de
zelfevaluatierapporten, en docenten die er geen bemoeienis mee hebben. De laatste groep relativeert
de effecten van de visitatie sterker.

Samengevat ziet men de rol van de overheid bil de visitatie niet als neutraal, maar duidelijk als be-
langhebbende. Men ziet in de visitatie een proces van toenemende controle van de overheid die ge-
richt is op verhoging van het rendement van het hoger onderwijs. Docenten zien de belangen van de
overheid en de belangen van de insti-tuutsleiding op dit punt samenvallen. Docenten zien de initia-
tieven van de overheid op het terrein van studiefinanciering gecombineerd met het visitatieonderzoek
als een geplande actie. Het wordt gezien als een proces waarbij de overheid in toenemende mate tracht
invloed te verwerven op rol en functie van het hoger beroepsonderwijs en daarmee direct op rol en
positie van onderwijsgevenden in dit onderwijs.

De overheid als werkgever

De overheid wordt door docenten overwegend als slechte werkgever genoemd. Voor zeer dringende
problemen als werkdruk en beloning ziet men totaal geen aandacht bil de overheid, integendeel. Vers-
obering van de wachtgelduitkering voor docenten ziet men als een duidelijk signaal van een slecht ver-

zorgd personeelsbeleid door de overheid. Men geeft aan zich duidelijk in de knel te voelen door de
maatschappelijk toegenomen eisen aan docenten. Flexibilisering en inzetbaarheid ervaart men als d6
bepalende ingredienten bij beoordeling en functiewaardering. De overheid als werkgever wordt gezien
als bedreigend voor de eigen rechtspositie:

'De wilze waarop de venvorven rechtspositie wordt afgebouwd vind ik gewoon beledigend. Het salads-
niveau is al beledigend en nu die bezuinigingen daarop, ik vind de nieuwe CAO-afspraken onbegrijpe-
iii k.'

Wij treffen bij de docenten een duidelilk negatieve attitude ten opzichte van de overheid als werkge-
ver aan. Docenten ervaren geluiden uit de samenleving als zeer negatief en veroordelend. Het irriteert
ze dat vrilwel iedereen refereert aan de luxe en lange vakanties van het onderwijzend personeel. In de
percepties wordt geen onderscheid gemaakt in soorten docenten waarop deze vooroordelen betrek-
king zouden hebben. De algemene vooronderstelling is dat de maatschappij docenten ziet als «starre,
inflexibele, op macht beluste types». In dit beeld herkennen docenten werktuigbouwkunde zicllzelf
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helemaal niet. Dit is merkwaardig omdat luist docenten werktuigbouwkunde een sterke domeinspeci-
fieke orientatie hebben en het eigen vak zien als specialisme en expertise binnen de techniek. Het
beeld dat docenten van zichzelf schilderen is het beeld van de docent werktuigbouwkunde als kleine
zelfstandige ondernemer binnen een bepaalde context. Elke individuele docent geeft aan in hoge mate
zelf lesstof en werkvormen te kiezen die hij als specialist op dit vakgebied van ingenieurs eist. De in-
voering van functionerings- en beoordelingsgesprekken binnen de faculteiten techniek ervaart men
als onderdeel van een toenemende druk op de autonomie van de docenten werktuigbouwkunde. Het
geeft de leiding de mogelijkheid de druk op het functioneren van docenten op te voeren:

'Dat betekent dus dat het automatisme van de periodieke salarisverhoging vervalt en dat le beoordeeld
wordt op ie functioneren. Dat kan betekenen dat bii afvloeiing hiernaar gekeken wordt:

De zelfstandigheid van docenten werktuigbouwkunde om hun eigen werkzaamheden tot op bepaal-
de hoogte zelf te regelen wordt gezien en ervaren als een professionele status van het beroep docent.
Het wordt gezien als een tastbaar onderdeel van het imago van docenten zowel in de directe eigen
woonomgeving als binnen de eigen hogeschool:

' Ie maakt ooit weken van  70 of 80  uur  als  het  heel  druk  is,  maar  daar  staat  tegenover dat  ie  op ande-
re momenten ti/d kunt terugpakken.'

Samenvattend zijn docenten ontevreden over de manier waarop de overheid met hun belangen om-
gaat. Docenten geven aan dat hun motivatie in sterke mate wordt bepaald door de wilze waarop de
overheid omgaat met hun belangen. Wij hebben gezien dat docenten de problemen op het gebied van
de rechtszekerheid en rechtspositie niet met elkaar bespreken en op grond daarvan actie ondernemen.
De onvrede wordt individueel verwerkt en gedragen. Opvallend is ook dat men aan de overheid be-
voegdheden toeschrijft die allang zijn verplaatst naar het niveau van de eigen instituten zoals bij-
voorbeeld de lump-sum financiering en de instituutsgewijze CAO-vaststelling.

Trends in docentpercepties van Overheid

Wij onderscheiden in de docentenpercepties drie trends die afzonderlijk, maar vooral in onderlinge
samenhang de interacties tussen overheid en docenten werktuigbouwkunde typeren.

de toenemende afstand tussen overheid en docenten
Docenten ervaren de verhouding tussen de overheid en zichzelf als toenemend afstandelijk en onper-
soonlijk. Zij zien de overheid op grote afstand bezig met reorganisatie van het onderwijs en hebben
daarbil het gevoel dat de overheid dit alles doet zonder de onderwijsuitvoerenden bii dit proces te be-
trekken en te vragen naar hun ervaringen. Docenten vatten dit op als buitengesloten worden, on-
mondig en ondeskundig verklaard worden. Zij ervaren dit als beledigend en vernederend. Zij vatten
het op als «diskwalificatie» van het eigen kunnen en voelen zich persoonlilk gekwetst en ontkend. Do-
centen werktuigbouwkunde verwilten de overheid teveel aandacht voor de effectiviteit van het hoger
beroepsonderwijs en te weinig aandacht voor de persoonlijke problemen van docenten. De eigen in-
stituutsleiding houdt men verantwoordelijk voor de vergroting van de afstand tussen overheid en on-
derwijsuitvoerenden. De institiuutsleiding richt zich teveel op de verantwoording naar de overheid en
te weinig op de onderwijsgevenden in de eigen organisatie. Docenten verdenken de overheid ervan de
onderlinge afstand tussen docent-instituut en instituut-overheid kunstmatig groot te houden om snel-
ler veranderingen te kunnen doorvoeren.

de status- en autonomiereductie van docenten
De overheid is naar het oordeel van docenten werktuigbouwkunde bezig met een proces van zoge-
naamd «ontprofessionaliseren» van de soort. Dit afkalvingsproces met positie- en statusverlaging van
docenten werktuigbouwkunde zien zil ingezet met de in de laren negentig ingezette processen van
schaalvergroting- en samenwerkingsoperaties. In dit proces is naar hun oordeel binnen instituten voor
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hoger beroepsonderwils de nadruk komen te liggen op het vooral economisch effectief organiseren
van het onderwijs. De onderwijsuitvoering en vooral de docenten moeten in dit proces beheersbare
eenheden worden en vooral geen autonome en'ongeleide projectielen' zoals zij zichzelf noemen. Mo-
dularisering en invoering van gestandaardiseerde didactische werkvormen ziet men als symptomen
van deze toenemende organisatieinvloeden. Docenten vinden dat de overheid fout handelt door on-
derwijsgevenden met veelal larenlange ervaringen in het werktuigbouwkundig onderwijs niet te be-
trekken bil de actuele onderwijsdiscussies. De ontkenning van hun deskundigheden en het ontbreken
van een dialoog tussen docenten werktuigbouwkunde en de overheid wordt individueel en persoon-
lilk verwerkt. Docenten wisselen de ervaringen met de teruggang in autonomie en status niet uit bin-
nen de eigen studierichtingen, maar ook niet daarbuiten, in vakbonden etcetera. Docenten vatten de
ontwikkelingen die de overheid voorstaat op als bedoeld, vooral gericht op uniformering en discipli-
nering van docenten. Deze ontwikkelingen tasten de rechtspositie en de status van docenten naar hun
oordeel fundamenteel aan.

het ontkoppelen van vakinhouden en docenten
Dit ligt als het ware in het verlengde van bovenstaande trend en is onderdeel van het proces van sta-
tusverlaging. Bil het ontkoppelen van val<inhouden en docenten spreken wij van het onttrekken van
de legitimeringsgrond waarop de identiteit van de docent werktuigbouwkunde is gebaseerd. Docenten
zien hun eigen vak als zeer specifiek. Ze stellen zich op als individuen met 'expert'-kennis. Dit bete-
kent in de werktuigbouwkundige handelingspraktijk dat betrokken partijen binnen het werktuig-
bouwkundig domein zeer goed op de hoogte zijn van de onderlinge deskundigheden en posities bin-
nen dit domein. De overheid ziet men als bedreiging voor de expert-
positie omdat de overheid wordt voorondersteld aan te dringen op uitwisselbaarheid van kennis door
bijvoorbeeld het opstellen van module-handboeken en leerstofomschrijvingen. De snelheid waarmee

de onderwilsuitvoering en onderwijsvernieuwing worden ingezet ondermijnen de identiteit van de
docent met zijn specifieke vak. Docenten ervaren het terugdringen van de identiteit onmiddellijk ge-
koppeld aan de teruggang in kwaliteit van de studie tot werktuigbouwkundig ingenieur. De afbreuk
van de eigen identiteit van docenten wordt bij de actor professional verderop in dit hoofdstuk uitge-
werkt. De aangegeven trends laten in onderlinge samenhang het volgende beeld zien.

Resum6

De werktuigbouwkundige handelingspraktijk, de eigen studierichting werktuigbouwkunde, percipie-
ren docenten als een op zichzelf staand subsysteem waarbinnen specifieke waarden- en normensyste-
men gelden. De (technische) taal die docenten spreken in hun domein, en de codes die men hanteert
ziIn specifiek voor dit domein. Het domein heeft een sterk conditionerende en afsluitende werking
naar individuen binnen dit domein. Alles wat buiten het werktuigbouwkundige domein valt wordt
naar interne maatstaven beoordeeld. De overheid vertegenwoordigt in de ogen van docenten te veel
niet herleidbare bedoelingen en hanteert bovendien een andere taal.
Bovengenoemde processen vatten wij op als processen van normatieve orientatie en enculturatie van
leden in deze onderwijswerkelijkheid. Opvallend is dat docenten werktuigbouwkunde een aantal ne-
gatieve ontwikkelingen aan de overheid toeschrijven terwijl het vaak aantoonbaar instituutsbeleid is.
Waarom docenten minder negatief zijn over de instituutsleiding wordt hier niet duidelijk. In hoever-
re de overheid op dit punt fungeert als bliksemafleider van de verslechterde interne verhoudingen bin-
nen het instituut wordt mogelijk duidelilk in de volgende paragraaf: Docentpercepties van Instituut.



292 Docentpercepties

2  Percepties van Instituut

De docentpercepties van Instituut scoren met 324 sc*nes een vierde plaats met 10,4% van de totaal
gescoorde sctnes. De scores zijn gelijk verdeeld over alle subgroepen van de populatie. Wel valt op dat
in de kleinere instituten die in 66n centrale locatie zijn ondergebracht, een groter saamhorigheidsge-
voel is dan bii de grote instituten die verspreid zijn over verschillende locaties. Bij de kleine instituten
ervaren de respondenten het instituut wel als een gemeenschappelijk referentiekader terwijl bij de gro-
te instituten eerder sprake is van locatiegebonden of faculteitsgebonden referenties. De percepties van
docenten hebben wij gesorteerd naar zeven richtinggevende vragen (figuur 9.12). De scores zijn weer-
gegeven in figuur 10.2.
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Figuur 10.2 Verdeling van interviewscanes Instituut over richtinggevende vragen

Instituutsbeleid

Ook bestaat er bij docenten geen duidelijk beeld van datgene waar instituten zich naar buiten toe, in
termen van beleid, mee bezig houden. De recente fusies en schaalvergrotingen worden naar de inter-
ne betrokkenen slecht gecommuniceerd en gemotiveerd. Docenten geven aan behoefte te hebben aan
een visie vanwaaruit de ontwikkelingen worden ingezet. Er wordt de instituutsleiding veelvuldig on-
democratisch gedrag verweten:

'Maar wat het beleid betreft, het uitzetten van het beleid, dat wordt duidelijk geremd door gebrek aan
visie van het college van bestuur. Een visie tussen aanhalingstekens. Visie die slechts sporadisch naar
de studierichting doorsiipelt. Eigen ideein worden de kop ingedrukt. Wil kennen de visie van de insti-
tuutsleiding niet, Iii j staat niet op papier, hil is nooit aan docenten uitgereikt.'

Docenten aan de kleine instituten geven aan dat er onder invioed van de op handen zilnde fuseringen
een grotere afstand ontstaat tussen het college van bestuur en studierichtingen:

'ET is itimiddels een vrij grote afstand tussen het college van bestuur en de studierichtingen zelf. le kunt
niet zeggen dat het onvriendelijk is maar het is onpersoonlilk.'



Percepties van Studelit, Instituut, Overlieid en Professional 293

Duidelijk negatief vinden de docenten de wilze waarop de instituutsleiding haar imago naar buiten
vorm geeft. In een groot instituut ziin de docenten verbolgen over het feit dat de instituutsleiding he-
lemaal apart gaat zitten in een bestuursgebouw waarin totaal geen onderwils plaatsvindt. Ook de trend
om de school steeds meer op een productiebedrijf te doen lilken wordt door docenten gezien als ab-
surd en ongewenst, maar het draagt wel bij tot het imago van bestuurders van grote bedrijven. Men
twilfelt openlijk aan de omvang die colleges van bestuur nu hebben en aan de noodzaak van zoveel

collegeleden gezien de taken die er liggen. Het streven van colleges van bestuur grotere scholen te vor-
men ziet men als bewuste acties om de hogere status die wordt nagestreefd te legitimeren. De identi-
teit van de school als onderwilsinstelling dreigt hierdoor op de achtergrond te geraken, zo stellen do-
centen. Ook het huidige public-relationsbeleid van instituten wordt als voorbeeld genomen van uit-
wassen van nadere profilering van het onderwijsinstituut. Centrale studentenwervingsacties doorbre-
ken de traditionele wervingen van hts-studenten en leveren naar het oordeel van docenten vaak de
verkeerde studenten op. Succesvolle specifieke wervingscampagnes dreigen naar de mening van do-
centen te worden opgeofferd aan een 'vaag' instituutsimago. Docenten beoordelen dit als een verar-

ming van de eigen identiteit van de studierichtingen werktuigbouwkunde. Intern merken de docen-
ten een andere benadering vanuit de instituutsleiding. Over het geheel genomen vindt men alles for-
meler en bureaucratischer worden, waardoor men het gevoel krijgt steeds meer als object dan als in-
dividu gezien te worden:

'Ik beheerde vroeger de materialen. Als ik iets nodig dan belde ik een bepaalde finna en twee dagen la-
ter had ik de spullen. Ntt moet ik een formulier invulle,1 met alle prilzen, dat moet naar het hoofd stu-
dierichtingen, vandaar naar de faculteitsdirectie en via speciale formulieren van de dienst inkoop naar
de leverancier. Daar gaan weken overheen:

De zogenaamde drang naar hogere effectiviteit voelen docenten aan den lilve door een toename van
de werkdruk. Uitbreiding van onderwijzend personeel is geblokkeerd terwill de ondersteunende dien-
sten en de stafafdelingen naar hun idee alleen maar groeien:

'Toen had je ee„ administratie met drie persone„ e,1 nu zitten er aclit personen op diezelfde adminis-
tratie'.

Termen als flexibiliteit en productieresultaten ziet men als nadrukkelijk managementjargon. Impliciet
wordt dit jargon ervaren als drukmiddel en diskwalificatie van docenten.

Identiteit van het instituut

Percepties van 66n specifieke identiteit van een instituut voor hoger beroepsonderwijs hebben wil niet
waargenomen. Docenten ervaren het instituut als iets abstracts waarvan zij slechts op papier deel uit-
maken. De identiteit van het instituut leiden ze direct af van de identiteit van de studierichting werk-
tuigbouwkunde. Het is alsof men hiermee duidelijk wil maken dat er geen sprake is van een insti-
tuutsidentiteit, maar veeleer van een aantal samengevoegde deel-identiteiten die bij elkaar opgeteld
misschien wel iets gemeenschappelilks hebben, maar dit blijft te vaag voor een herkenbare identiteit.
Vandaar ook dat grootschalige wervingscampagnes warden afgewezen juist vanwege de onherken-
baarheid van steeds grotere instituten:

'Representatie van de school naar buiten? la, ik denk: die mensen hebben ervoor gestudeerd, maar als
ik zie wat ze met een open dag beogen. Om te conameren moeten ze erbovenuit springen en ik denk
wel eens moet dat a//emaal zo.'

In de leiderschapsstill van de instituutsleiding zien docenten een direct verband met het streven naar
een zogenaamd product-bedrij f. Een klein aantal docenten geeft aan dat de identiteit van een instituut
uitsluitend valt af te leiden uit de geografische positie van de betreffende hogeschool in de regio. Zo
zouden verschillen in gewoontes per provincie of regio eerder relief geven aan de hogeschoolidenti-
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teit dan de onderlinge concurrentie tussen scholen. Het wervingsgebied en vooral de studenten uit dit
wervingsgebied brengen hun subculturele kenmerken mee naar binnen en hieruit ontstaat naar hun
opvatting een afgeleide interne cultuur met specifieke streekgebonden gewoontes. Dit kan bijvoor-
beeld betekenen dat een docent in de les dialect spreekt. De streekgebonden identiteit wordt ook be-
vorderd door het veelal kleine wervingsgebied van hogescholen en het studeren in de directe omge-
ving van het ouderlijk gezin. Dit wordt aangegeven in een exemplarisch onderzoek, door ons gehou-
den in een hogeschool, waarbil wordt bevestigd dat 80% van de studenten werktuigbouwkunde uit
een gebied komt binnen een straal van 60 kilometer van de betreffende school (zie hoofdstuk 8).
Ook vinden docenten dat de inrichting van de onderwijsorganisatie nadelig werkt op de identiteit
naar buiten. De grote groep stafmedewerkers en de gelaagdheid van de organisatie vertroebelen het ge-
meenschappelijke belang en maken de onderlinge strijd om machtsposities heviger:

'Als het al niet voor iemand van binnen te doorzien is, hoe moet dit dan voor een buitenstaander ziin.'

Docenten werktuigbouwkunde vinden dat er geen sprake is van instituutsidentiteit maar, dat de iden-
titeit bestaat uit een aantal op de studierichting gebaseerde kenmerken. Een meerderheid stelt vast dat
het loslaten van de naamgeving hts voor studierichtingen werktuigbouwkunde het begin is geweest
van onherkenbaarheid en daarmee van de terugloop van studentenaantallen. Een enkele docent ziet
een relatie tussen de identiteit van een studierichting en de leeftijd van het docentenkorps. Hiermee
wordt gedoeld op het beeld dat bij jongeren bestaat van oud, namelijk behoudend, terwill jongeren
juist jonge en dynamische docenten zouden willen. Ook instituutsleidingen geven naar hun oordeel
te vaak aan te willen switchen naar een jonge, dynamische organisatie en in dit beeld voelen de werk-
tuigbouwkunde docenten zich 'afgedankt'.

Inspraak binnen instituten voor hoger beroepsonderwijs

Slechts 10% procent van de onderzochte populatie scoort op deze onderzoeksvraag. Bovendien zijn
het voornamelijk onderwijsgevenden die op de een of andere wilze betrokken ziIn bij de organisatie
en coordinatie van de studierichting. In de percepties zijn grofweg twee geluiden te beluisteren:
a.   De interne besluitvormingsstructuur draagt bij tot de onderlinge betrokkenheid en biedt de mo-

gelilkheid invioed uit te oefenen.
b.    De interne besluitvormingsstructuur is ondoorzichtig, ingewikkeld en heeft tot doel vooral de wer-

kelijke machtsstructuur te verhullen.
Gegeven de lage score is het moeilijk te achterhalen welke opvatting nu precies overheerst in de on-
derwijshandelingspraktijk van docenten binnen instituten voor hoger beroepsonderwils. In 66n insti-
tuut was juist voorafgaande aan ons onderzoek een algemene maatregel ingevoerd waarbii alle onder-
wilsuitvoerenden tildens kantoorti jden op het instituut moesten verbli jven. De verontwaardiging was
groot en de heersende perceptie was dat het bevoegd gezag'willens en wetens' de autonome rol en po-
sitie van onderwijzend personeel wilde ondergraven:

'Maar het stuit mij gewoon tegen de borst oin dan bil wijze van spreken het horloge erbil te leggen en
te  zeggen;  het  is  nu  vijf uur.  In  de oude  regeling  kon  ik  zelf mi in werkti id  bepalen die  soms  ook in  het

weekend doorging. De regeling getuigt van weinig interesse in ons'

Het feit dat binnen alle instituten wisselende regels worden gehanteerd ten aanzien van voorwaarden
en condities om in inspraakorganen te functioneren, geeft voeding aan de in hun ogen dubbelzinni-
ge opstelling van het zittende college van bestuur. Er wordt gesteld dat het college van bestuur wel uit-
voerig wordt ondersteund door stafmedewerkers terwijl met betrekking tot docenten moeilijk wordt
gedaan over vergoeding voor deelname aan inspraakactiviteiten:

'Nou, soms denk ie wel eens: poeh, dat is een loodzware top. Allemaal beleidsmedewerkers, nou wat
die dom zegt me niks.'
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Ook op het terrein van CAO- afspraken twijfelen de docenten aan de oprechte bedoelingen van hun
werkgevers die in hun ogen vaak informatie in de inspraakorganen achterhouden:

'Nee daar word ik niet bij betrokken, dat hoor ik gewoon als het is afgestoten.'

Ten slotte geven docenten te kennen dat in tal van personeelskwesties, conflicten, personeelsaanna-
me, benoemings- en adviesorganen de rol van het bevoegd gezag als ondoorzichtig en ondemocratisch
wordt ervaren. Om een genuanceerder beeld te krijgen van inspraak binnen het instituut hebben wil
ook gekeken naar de rol van docenten bil inspraak op studierichtingsniveau.

Inspraak docenten

Ook hier hetzelfde beeld: relatief weinig docenten die hun opvattingen geven over hun rol bij inspraak
op studierichtingsniveau, terwijl wi j zouden vooronderstellen dat naarmate iets dichter bij de eigen
belangen komt, men ook meer bereid is te participeren in formele inspraakorganen. Een expliciet
beeld van een rol bil inspraakprocessen heeft men niet. Docenten zijn overwegend pessimistisch over
het effect van hun inspanningen en baseren dit op slechte persoonlijke ervaringen met de in hun ogen
«steile machtsuitoefening» van instituuts- en faculteitsleidingen. De informele inspraak achten do-
centen veel effectiever en vindt men beter passen bij de werktuigbouwkundige mentaliteit. Invloed-
verwerving via de weg van de interne technische domeinen leent zich naar hun oordeel meer voor een
juiste afstemming en afspraken. Docenten geven aan dat er binnen de studierichting zogenaamde
machtsconcentraties zijn te herkennen die op deze technische domeinen berusten. Dit beeld komt
overeen met de aangetroffen vakken- en statushierarchie binnen studierichtingen werktuigbouwkun-
de die is geanalyseerd in hoofdstuk 11. De informele invloedshierarchie is binnen de studierichtingen
voor alle betrokkenen volkomen helder, een hoofdscheiding tussen theoriedocenten en praktilkdo-
centen en binnen deze hoofdgroepen een «getrapte» impliciete machtsuitoefening.

'Nou die kennis van de academici is uiteraard veel groter dan die van ons, daar heb ik dus ook seen en-
kel verweer tegen,  dat vind ik normaal. Maar het is wei zo dat een vrij klei,ie groep dingen doet waar-
van anderen geen notie hebben. Als de praktiikleraar wat zegt, dan wordt dat niet zo serieus geinter-
preteerd.'

Ondanks deze kritiek op de informele machtsuitoefening binnen de studierichtingen werktuigbouw-
kunde verkiest men deze toch eerder dan het formele inspraakproces. De rol van de studierichtings-
leider als baas van de studierichting percipieren docenten overwegend gelijk, men is uit op een rol
waarbij de studierichtingsleider als spreekbuis van het personeel binnen de faculteit opereert. Er is een
duidelijk onderscheid in stijl waargenomen bij de vier onderzochte instituten terwijl alle vier studie-
richtingsleiders ziIn voortgekomen uit de docentengroep van de studierichting werktuigbouwkunde.
De stijl varieert van participerend leiderschap tot autoritair leiderschap. De studierichtingsleiders per-
cipieren zelf een spanningsveld tussen de keuze voor de formele of de informele inspraak op studie-
richtingsniveau. Ook de toegenomen interne druk op faculteits- en instituutsloyaliteiten maken het
werk van de studierichtingsleider moeilijk. De meesten geven aan dat het steeds meer voelt als een
soort keuze, of de loyaliteit aan de interne docentengroep of de loyaliteit aan de faculteits- of insti-
tuutsleiding. Ook het personeelsbeleid met beoordelings- en functioneringsgesprekken met docenten
ervaren studierichtingsleiders als een opschuiven naar formele machtsstructuren. Ten slotte blijkt er
een niet onbelangrijk verschil tussen fulltime docenten en parttime docenten met betrekking tot in-
spraak en medezeggenschap. De parttimers geven aan dat ze door versnippering van hun inzet in ver-
schillende studierichtingen buiten alle informatie en inspraak warden gehouden. Het zijn met name
de docenten van de niet- technische vakken die daardoor hun stem in de ontwikkelingen van de op-
leiding zien gesmoord en zij betreuren dit zeer. Een andere groep die een rol van betekenis zou moe-
ten spelen in de inspraak op studierichtingsniveau zijn de studenten. Ook hierover heeft men op ge-
ringe schaal bepaalde ideeen.
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Inspraak studenten

Iii de onderzochte instituten is een gering verschil in attitude bij docenten waargenomen wanneer
wordt gesproken over het geven van inspraak aan studenten. Zo hebben werktuigbouwkundige do-
centen in de grootstedelijke instituten een wat positiever beeld van de bereidheid van studenten zit-
ting te nemen in de verschillende besluitvormingsorganen dan in de regionale instituten. Bii de re-
gionale instituten twijfelt men wat meer aan de inzet en bereidheid van studenten om in deze orga-
nen zitting te nemen. In alle onderzochte instituten hebben wil overigens slechts 66n actief, formeel
inspraakorgaan van studenten aangetroffen. Over de effectiviteit van de inspraak op studierichtings-
niveau geven docenten aan dat deze in principe het beste aan vierdeiaars kan worden overgelaten,

deze hebben het meeste recht van spreken:

'Vierdejaars zijn imniers het beste geinformeerd over de gang vati zaken en beschikken over ervarings-
kennis.'

Over het algemeen maakt men kanttekeningen bil de motivatie en inzet van studenten in dergelijke
organen en geeft daarvoor als oorzaken op de afnemende studiefinanciering, de tempobeurs en voor-
al de individuele keuze voor de organisatie van het eigen leven. Dit wordt ten dele bevestigd door de
groepsinterviews die wij met studentengroepen hebben gehouden. Uit deze groepsinterviews blijkt
echter ook hoe groot de behoefte van studenten is om inspraak te verkrijgen in hun eigen studierich-
ting en opleiding. Zeker studenten die na een stageperiode op school terugkeren hebben aangegeven
graag te willen meepraten over organisatie en inrichting van de studie. Enkele docenten geven aan op
kleine schaal te experimenteren met inspraak op het niveau van inrichting van lessen en organisatie
van opdrachten. Ook hierbil valt op dat dit weer voornamelijk de docenten van de niet-technische
vakken zi In die hiermee experimenteren. Het is alsof docenten hun ervaringen met inspraakprocessen
impliciet doorgeven in houding en gedrag aan studenten. De persoonlijke negatieve attitude is maat-
staf voor de beoordeling van het democratisch gehalte van anderen.

Organisatiestructuur

Alle subcategorieen van de populatie uiten hierover hun mening. De percepties over de structuur van
instituten van hoger beroepsonderwijs concentreren zich rond twee aspecten, namelijk:
•  het gekozen model;
• de effectiviteit van het model in de organisatie.
Ook hier is een licht verschil in perceptie waargenomen. In de grootstedelijke hogescholen is men
meer gericht op een kritische benadering van de effectiviteit van het model, terwill de regionale scho-
len de still van leidinggeven en de effecten van het model in de organisatie sterker benadrukken. Van
belang hier te vermelden is dat regionale scholen net voor of tildens ons onderzoek fuseerden met
grootstedeliike scholen. Wil gaan er- van uit dat dit van invloed is op hun beleving. 1)e onderzochte
instituten hebben een organisatiestructuur dje bestaat uit drie of meer organisatieniveaus: college van
bestuur, faculteit en studierichting.
Over de effectiviteit van het gekozen organisatiemodel in drie lagen ziin de percepties van docenten
overwegend pessimistisch. Het benadrukt in hun beleving vooral de afstand tussen de strategische top
en de uitvoerende kern. In de beleving van de docenten spelen ervaringen vanuit het verleden (veel-
al kleinschalig) een belangriike rol bil de beoordeling van de huidige situatie.

'Neem nou de opkomst van de hogeschool en de situatie met de hoofden van de studierichting.  Die wer-
den vroeger gekozen door docente„ iii de studiericliting. Iii de nieitwe organisatie moeten deze plotse-
ling wordeti betioenid door de faculteitsdirectie omdat die daar un mailager wil hebben.'

Zoals wil al eerder hebben aangegeven hebben docenten geen zicht op de activiteiten van het college
van bestuur. Men heeft geen idee van waarmee men bezig is, maar is tegelijkertijd overtuigd van het
feit dat de totale kosten voor deze te grote top te hoog zijn. Ten aanzien van de faculteitslaag is men
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iets genuanceerder, alhoewel breed wordt opgemerkt dat met name de uitbreiding van stafmedewer-
kers 'de pan uitrijst.' Docenten vragen zich openlilk af wat de activiteiten van de grote groep stafme-
dewerkers met het onderwijs te maken hebben.
Over de studierichtingslaag spreekt men zich het minst negatief uit. Er wordt wel geklaagd over het
steeds groter wordende aantal niet-onderwilsuitvoerende docenten (coOrdinerende collega's), maar
men zet dit niet om in openlijke kritiek. Het lijkt erop dat persoonlijke loyaliteiten dit in de weg staan.
De stijl van leidinggeven achten docenten direct verbonden met de effectiviteit van het gekozen mo-
del. De huidige stijl van leidinggeven vinden docenten omslachtig, formalistisch en in toenemende
mate ondemocratisch en autoritair. Het meest stoort men zich aan de wijze waarop het college van be-
stuur zich manifesteert. De inrichting van de persoonlilke werkkamers, de barriares om te worden toe-
gelaten en secretaresses als waakhond; de wijze van personeel informeren over belangrilke zaken en
de presentatie naar buiten bevallen de docenten helemaal niet.

'Er is gewoon een te slecht contact tussen de docenten in de studierichting en het college van bestuur.'

De faculteitslaag ervaart men iets minder negatief, maar men stelt wel dat de faculteitsleiding in hun
ogen onvoldoende kenbaar maakt aan het college van bestuur wat de knelpunten op uitvoeringsni-
veau zijn. Bovendien ziet men wel een toenemende formele opstelling bij zaken als personeelsbeleid,
aanvragen voor speciale projecten en het vastleggen van gestandaardiseerd functioneren van docen-
ten:

'Wat ik binnen deze organisatie niet leuk vind is dat er steeds meer geformaliseerd gaat worden. Er wor-
den steeds meer regeltles opgesteld en die maken het vrile functioneren van mi i als docent steeds moei-
lijker.'

De effectiviteit op studierichtingsniveau beoordelen docenten werktuigbouwkunde als goed. Hierbij
moeten wij in acht nemen dat alle studierichtingsleiders in ons onderzoek uit de docentenpopulatie
van de studierichtingen werktuigbouwkunde zijn benoemd. De effecten van het model en de gehan-
teerde stillen hebben volgens de docenten emstige gevolgen in de dagelijkse handelingspraktijk. De
eigen persoonlijke initiatieven worden afgeremd en onderworpen aan heersende formats, afgesproken
regels, lange procedures enzovoorts. Docenten maken kenbaar dat de gevolgen direct effect hebben op
de sfeer en de onderlinge persoonliike verhoudingen. Zo moeten ze aan directe collega's die bepaalde
activiteiten coordineren vaak schriftelijke verzoeken indienen om bepaalde activiteiten met studen-
ten te kunnen ondernemen. Ook het herhaalde verzoek om zaken als bijvoorbeeld werkdruk op de
agenda van de verschillende gremia te plaatsen vinden zij onvoldoende gehonoreerd. Docenten vat-
ten dit op als ontkenning van hun problemen en minachting voor de onderwijswerkzaamheden die
zij uitvoeren. Zil zijn hier erg teleurgesteld over. Ook zaken als beloning, gecombineerd met bijvoor-
beeld de invoering van kantoortijden voor docenten, ziet men als een bewuste poging vanuit het top-
down organisatiemodel om docenten hun plaats te wijzen. Docenten beschuldigen de faculteitslei-
ding van te grote loyaliteit richting college van bestuur en van het installeren van een kille en afstan-
delilke sfeer in de richting van onderwijsuitvoerenden. Dit draagt naar hun mening bij tot een nega-
tieve verhouding tussen betrokkenen onderling.

Samenwerkingsverbanden binnen de studierichting

De percepties van docenten zijn hierbij onder te verdelen in twee gebleden: opgelegde formele sa-
menwerkingsverbanden vanuit de studierichtingsstructuur, en informele samenwerkingsverbanden.
In alle onderzochte instituten ziln docenten op studierichtingsniveau ingedeeld in vakgroepen of sec-
ties. Afhankelilk van de studierichtingsomvang bestaan deze uit twee tot 8 personen. De vakgroepen
of secties ziln monodisciplinair samengesteld. Afhankelilk van de omvang hebben ze veelal een
woordvoerder die kan warden gezien als *meewerkend voorman». Deze woordvoerder overlegt over
inzet, maar moet in de nabije toekomst ook functioneringsgesprekken met vakgroepgenoten houden.
In een aantal gevallen beschikt een sectie of vakgroep over een specifieke werkruimte, lokaal of labo-
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ratorium, veelal uitgerust met telefoon en netwerkaansluitingen. Over de formele samenwerkingsver-
banden binnen de vakgroepen is men gesloten. Naar buiten vertegenwoordigen de secties een met el-
kaar overeengekomen domein. De onderlinge posities in secties zijn afgeleid van de gevolgde oplei-
dingen en de geldigheid van het vakgebied binnen het werktuigbouwkundig curriculum.

'
Ik  heb  altiid  contact  met  de  tlieorieleraar  die  dat vak geeft.  Hil  geeft aan wat  ik  in  het  praktijkgedeel-

te moet doen. Met een technisch onderwerp kan ik het doorschuiven naar de vakdocent die de inhoud
bekijkt en nagaat  of er  geen stappen worden overgeslagen.'

Het merendeel van de respondenten zegt de samenwerking binnen de secties goed te vinden, met uit-
zondering van de vakgroep talen die door versnipperde inzet op verschillende afdelingen, gecombi-
neerd met een vaak part-time dienstverband, de gezamenlijke overlegtijd en afstemming onvoldoen-
de vindt.

'Het is toch een soort eilandsituatie waarin ie zit, er is wei een vakgroep maar daar zitten dus ver-
schillende val<ken in maar verder is er heel weinig overleg.'

Behoefte aan samenwerking tussen de verschillende vakgroepen is niet aangetroffen. Ook hebben wij
geen inzicht gekregen in hoe vakgroepen intern functioneren, juist omdat informatie over de interne
gang van zaken strikt binnen deze groep wordt gehouden. De docentenpercepties geven een beeld van
de formele samenwerkingsverbanden zoals die binnen de studierichtingen bestaan. Heel incidenteel
wordt melding gemaakt van samenwerking bij bijvoorbeeld open dagen en voorlichting. Het is veelal
ad hoc en kortdurend en bovendien herken je in de spontane samenwerking toch weer «kaste» ken-
merken die sterk domeinspecifiek zijn. De docenten in de regionale scholen, die bovendien vaak lang
in het instituut werken, refereren vaak in romantische bewoordingen aan de onderlinge sfeer die vroe-
ger, vanuit een naar hun gevoel andere grondhouding ruimte bood voor persoonlijke contacten en
vriendschappen.

'Allemaal met elkaar koffiedrinken in de pauze. Er werd ook weI eens over het vak gepraat maar meest
at werd er flink geouwehoerd om het zo maar eens te zeggen. ET was altijd gebak als er iemand jarig
was e„  iederee„ wist ervan. Dat is nu totaa/ anders.'

In feite wordt hier op een proces gewezen dat loopt van grote onderlinge betrokkenheid in het verle-
den tot toenemend individualisme nu. De vakgroepenindeling en vooral het gedrag van vakgroepen
als gesloten eenheden bevestigen het beeld van collectief individualisme. EnerziIds worden deze vak-
groepen gelegitimeerd door domeinspecifieke vakgebonden kenmerken en de positie in de studier-
ichtingshierarchie, anderzilds worden ze gelegitimeerd door de studierichtingsleiding die het beheer
en de controle tracht te formaliseren, te uniformeren en te implementeren.

Trends in docentpercepties van Instituut

In de docentpercepties zijn op deze onderzoeksvraag drie trends te herkennen:
• toenemende machtsuitoefening;
• toenemende isolering;
• vervreemding.
Er is tussen de trends onderling nog enig verband en interactie waardoor ze elkaar beinvloeden en ver-
sterken.

toenemende machtsuitoefening
Legitimering en legitimeringsgrond monden uit in machtsongelijkheid die door structuren worden
bevestigd. (hoofdstuk 3). Docenten ervaren de interne organisatiestructuur als een machtssysteem dat
zijn legitimering en legitimeringsgrond voornamelijk uit de externe omgeving haalt. Het hoger tech-
nisch onderwijs is van oorsprong een vorm van onderwijs die betekenis ontleent aan het maatschap-
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pelilk nut. (Mertens, 1981: 67) De vertaling van de externe legitimeringen, naar binnen vastgelegd in
structuren van instituten voor hoger beroepsonderwijs, wordt door docenten werktuigbouwkunde als
onjuist en ongewenst gekenschetst. In de ogen van docenten werktuigbouwkunde is er geen sprake
van een instituutsvisie vanwaaruit de instituutsstructuur wordt gemotiveerd, en waarin het specifieke
van een onderwijsorganisatie de basis vormt van de doelen die men nastreeft. Docenten vatten dit ge-
brek aan visie op als een tekortkoming van de kiding waardoor deze snel geneigd zou zijn structuren
vanuit het bedrijfsleven te kopieren. De stelligheid en snelheid waarmee de instituutsleiding de struc-
turen implementeert is in de basis ondemocratisch en autoritair, zo stelt men. Wat docenten ervaren
is een gevoel van buitengesloten worden, van ontkenning van deskundigheden en ervaringen met on-
derwijs en organisaties waardoor zil wel degelijk gesprekspartner zouden kunnen ziIn van de insti-
tuutsleiding. Deze ontkenning van hun professionele status tast hun gezag en positie als professional
fundamenteel aan. Het hele proces van machtsuitoefening heeft een dehumaniserende werking op do-
centen in de werktuigbouwkundige onderwilswerkelijkheid. Dit wordt geillustreerd door bijvoorbeeld
het 'werktijdenbesluit', cAo afspraken, product-afrekening enzovoorts.
Machtsongelijkheid, het geen invloed kunnen en mogen uitoefenen op de ontwikkelingen in het ei-
gen technische onderwijs via hun eigen leiding, geeft docenten een gevoel van onmacht. Dit sluit aan
bij het door van Peursen (1987) beschreven proces van rationalisering en «fundering» van het heden

waarbij een intrinsieke selectie plaatsvindt van die aspecten in de samenleving die de moeite waard
zijn om gefundeerd te geraken in waarden en normenstelsels van deelnemers aan deze samenleving,
een onderliggende ideologie die de cultuur rationeel organiseert: 'De huidige technisch-industriele be-
schaving poneert zichzelf als redelijk en dringt de in haar apparaten en systemen geinvesteerde ratio-
naliteit op aan haar leden; het zou nu deze verengde bureaucratische rationaliteit zijn -de heerschap-
pij van de structuren over de subjecten, met als gevolg onmacht van de mensen- die zich in het struc-
turalisme manifesteert, en die het structuralisme rechtvaardigt als ideologie van deze rationeel geor-
ganiseerde cultuur'. (Lemaire, 1976: 362) De toenemende machtsongelijkheid door een strikte top-
down besturing van instituten voor hoger beroepsonderwijs heeft gevolgen voor de wilze waarop be-
langengroepen zich met die machtsuitoefening gaan verhouden. Een mechanisme dat daarbij op-
treedt is toenemende isolering.

toenemende isolering
Isolering moet hier worden gezien als een reactie op het proces van rationalisering, een menselijke re-
actie op het gevoel van onmacht en bedreiging. In het hoofdstuk 4, Technologische Factor, is vanuit
de ingenieursvorming het begrip «sluiting» geintroduceerd dat weliswaar verwant is aan het begrip
isolering, maar dat fundamenteler is voor het handelen van ingenieurs in onze samenleving. Met iso-
lering bedoelen wij hier veel meer een mechanisme van individuen om zich te verweren tegen machts-
uitoefening. De interne inrichting van de structuur benadrukt de ongelijkheid en definieert posities in
de machtskolom vrij nauwkeurig. Ook vakgroepen en secties krijgen daardoor domeinspecifieke in-
vloed op een beperkt niveau met beperkte geldigheid. In deze vakgroepen trekken de vakdocenten zich
terug en distantieren zich daarmee van de omringende sociale werkelijkheid. De toenemende isolering
werkt naar binnen solidariserend en naar buiten uitsluitend. Docenten bevestigen elkaar vooral in de
«slachtofferrol• die gepaard gaat met het proces van machtsuitoefening. Alle interne ontwikkelingen
worden gerelateerd aan deze perceptie. Door het mechanisme van vooral interne bevestiging in de ei-
gen secties vernauwt de blik op de werkelijkheid tot een beperkt en overzichtelijk gebied van de eigen
studierichting. Daarbinnen voelen docenten zich veilig en gerespecteerd en het daarbuiten is iets dat
niet tot hun leefwereld behoort. Dit proces van isolering leidt tot toenemende vervreemding van de
instituutswerkelijkheid.

vervreemding
Het instituut heeft geen eigen identiteit. Docenten ervaren het instituut niet als een gemeenschap
waarmee zij zich kunnen identificeren, en dreigen daardoor het fundament onder hun handelen te
verliezen. In hun beleving is er geen sprake van een gemeenschappelijk streven naar eenzelfde doel.
Er is geen relatie tussen betrokken partijen in de organisatie en door de schaalvergroting dreigt de af-
stand tussen de verschillende groepen in de organisatie alleen maar toe te nemen. Er heerst een grote
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mate van wantrouwen tegenover bestuurders van instituten, gebaseerd op persoonli ike ervaringen of
mondeling doorgegeven ervaringen van anderen.
De interne structuur benadrukt de afstand tussen de strategische top en de uitvoerende kern. In taal-
gebruik, symbolen en gedrag ervaren docenten een steeds grotere afstand tussen het college van be-
stuur en henzelf als onderwijsuitvoerenden. Bovendien staat de docent voor ziln gevoel maatschap-
pelijk in een slecht daglicht. De talloze krantenberichten over de mentaliteit van leugdigen worden
naar hun gevoel te gemakkelijk bij leraren en docenten gelegd en ook de druk vanuit het ministerie
van Onderwils, Cultuur en Wetenschappen om docenten een rol te laten spelen bil de opvoeding zon-
der daarbij aan te geven hoe dit zou moeten gebeuren, vinden docenten een bevestiging van het pro-
ces van vervreemding waarbij de top niet meer weet wat de basis werkelilk doet. Dit ontbreken van een
relatie tussen top en basis versterkt het gevoel van machteloosheid. in deze knelsituatie voelen zil zich
niet gesteund door de instituutsleiding die naar hun mening als intermediair zou moeten optreden en
het dus voor de eigen docenten zou moeten opnemen. Zij ervaren het ontbreken van steun als een de-
valuatie van hun persoonlijke identiteit en van de status van hun beroep, en dit proces van toene-
mende vervreemding is onderdeel van een sluimerende crisis in de onderwilswerkelijkheid van insti-
tuten voor hoger technisch beroepsonderwijs. Deze sluimerende crisis zullen wij in hoofdstuk 13 na-
der toelichten.

Een opvallende lijn in de drie trends is de directe reactie van docenten op de omringende leefwereld.
De ontwikkelingen in het hbo lijken voor docenten bedreigend te ziln voor de eigen autonomie en het
zelfbeschikkingsrecht. Een niet onbelangriIke rol hierbij spelen de lange verbli iftijden in de instituten
en de daarmee gepaard gaande conditionering en gewenning. Docenten zijn in meerderheid overtuigd
van het bewust aansturen van een proces van devaluatie van status en gezag van docenten in de on-
derwilshandelingspraktilk. Deze gewenste veranderingen vormen naar hun opvattingen een directe
bedreiging voor de eigen rechtspositie. Zij voelen zich overwegend onmachtig het bevoegd gezag hun
bezwaren kenbaar te maken en schrijven dit zelf toe aan hun (technische) domeinspecifieke orienta-
tie en het gebrek aan kennis van organisatietheorieen en bedrilfskunde. Door deze «gelaten» opstel-
ling bevorderen zijzelf ongewild het proces van isolering en vervreemding.

3  Percepties van Student

Docentpercepties van studenten vertegenwoordigen ongeveer 10% van de totaal gescoorde scanes. De
scLnes ziIn ook hier bilna gelilkelijk verdeeld over alle categorieen van de populatie. In dit deel van het
empirisch onderzoek ziIn wij geinteresseerd in hoe docenten werktuigbouwkunde aankijken tegen
studenten. De richtinggevende vragen hebben de functie van een «trechter» waarbij wij starten met
algemene percepties van studenten en inzoomen op de percepties van studenten in de eigen lessitu-
atie. Uit de bevindingen van deze richtinggevende vragen worden trends gedestilleerd die uiteindelijk
een beeld van de student opleveren.
De docentpercepties van Student hebben twee hoofdkenmerken. Docenten zien alle studentcatego-
rieen in het licht van de eigen studentenpopulatie; hierbij nemen zij zichzelf als maatstaf voor de be-
oordeling van de student in positieve of negatieve zin. De scoreverdeling over de zes richtinggevende
vragen (figuur 9.12) is weergegeven in figuur 10.3.
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Figuur 10.3 Verdeling interviewscanes Student over de richtinggevende vragen

Studenten in het algemeen

De scores op deze onderzoeksvraag zijn gering, maar wel opmerkelijk. Er worden namelilk twee posi-
tieve kenmerken van studenten in het algemeen genoemd, die rechtstreeks verband liiken te houden
met de eigen ervaringen als student in het hoger onderwijs:

Studenten aan universitaire opleidingen zijn slimmer:

'De leerstof op een universiteit gaat gewoon wat harder.  Daar zit le gewoon met mensen van emi an-
dere begaafdheid, gewoon gemiddeld genomen:

De vergelilking met hbo- studenten ziet men als volgt:

'Op de universiteit ga ie uit van concepten en basistheorieen. Men staat niet zo weernd tegenover een
grootprobleem en dat is hetgrote verschil wat je vakinhoudelijk ziet tussen de universitaire student en
de hbo-student.'

Studenten aan universitaire opleidingen zijn gedisciplineerder:

'Nou ik denk dat de studenten hier natuurlilk lets minder gedisciplineerd ziln als het gaat om studie-

planning dan op de universiteit. Maar dat is niet het enige verschil dat ik zie tussen studenten die ik
toen kende op de universiteit en de studenten hier.'

Tegenover deze positieve percepties van studenten in het algemeen staan ook een aantal negatieve per-
cepties. De respondenten vinden praktisch unaniem dat de universitaire, maar ook de hbo-opleidin-
gen vroeger zwaarder en moeitilker waren dan nu. Er wordt niet expliciet gesproken over de techni-
sche opleidingen, maar men doelt wel op de hogere exacte opleidingen. De motivatie voor en de in-
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zet tildens de studie acht men hoger dan tegenwoordig. Ook studenten aan wetenschappelilke oplei-
dingen in het buitenland acht men op dit ogenblik zelfs beduidend beter gemotiveerd dan studenten
van het Nederlandse universitaire onderwiIs:

'Ik  hoor  liu al  dat men  Nederlatidse  uttiversiteitsopleidingen  iii  het  buiter,land  straks  niet meer erkend
dis universitaire opleiding. Ik heb toevallig een dochter iii Parijs studeren die een vijflarige opleiding
volgt e,i die daanwast moet werken en in de vakanties stage moet lopen.'

Prof. dr. J. Hartog noemt de mythevorming in onze samenleving op dit punt hardnekkig en onjuist.
In een artikel in het dagblad Trouw van 16 mei 1997 gaat deze in op deze mythevorming door in een
wetenschappelijk onderzoek de curricula van de studie economie aan de universiteiten van Amster-
dam en Rotterdam met elkaar te vergelijken. Hij vergelijkt de periode 1966-1967 en 1994-1995 met el-
kaar en constateert het volgende:' Er is een waarneembare verschuiving in zwaarte van het curriculum
gelet op literatuurverwerking, moeilijkheidsgraad, beschikbare tild voor ondersteuning in lessen en
colleges, en vooral een toename van Engelstalige literatuur. Dit leidt tot een aantoonbaar verschil in
zwaarte tussen vroeger en nu, let wel een zwaarder hedendaags curriculum dan vroeger'. Het niveau
van hogere opleidingen acht men beduidend lager dan vroeger en daarmee samenhangend is de imp-
liciete boodschap dat de student van tegenwoordig het lang niet zo moeilijk heeft dan vroeger, maar
desondanks slecht presteert.

'Ik  heb af en toe de  indmk dat studenten  denken van och, als ik maar meehobbel kom ik er wei, zon-
der  zich  echt voor  100% te  hoeven  inzetten.  Die  indruk  ka,1  ik  niet  duideliiker  omschriiven.'

Men vindt studenten in het algemeen zeer matig gemotiveerd en berekenend. Sommigen schrijven dit
toe aan de negatieve invloeden van de televisie:

'Ze kijken MTV, luisteren naar Engelstalige muziek, kilken naar Amerikaanse programma's en daar-
door wordt liun belevingswereld sterk bepaaid:

In feite wordt gezegd dat studenten het in hun ogen slechte voorbeeld van jongeren uit de soapseries
overnemen en dat daar de basis ligt van het gebrek aan motivatie en inzet. Samenvattend neigen de
docentenpercepties van studenten in het algemeen naar een negatief beeld van deze studenten. Dit
negatieve beeld wordt afgezet tegen de eigen ervaringen en vooral de eigen tiId waarin men de hoge-
re opleidingen volgde.

Technische studenten

De docentpercepties van studenten in het hager technisch onderwi is zijn genuanceerder hetgeen zeer
waarschijnlilk te maken heeft met persoonli jke ervaringen in deze opleidingen en met de affiniteit met

techniek. De docentpercepties bevatten drie min of meer expliciete uitgangspunten waarmee men stu-
denten in het hoger technisch onderwils karakteriseert:

•  De eigenschappen die men toeschrijft aan studenten in de techniek zijn vooral gerelateerd aan nut-
tigheid en bruikbaarheid.

•  De eigen studieervaringen ziIn maatstaf voor de toekenning van gedragskenmerken aan de huidige
studenten techniek.

•  Er wordt een relatie gelegd tussen de afkomst van studenten techniek en hun keuze voor een tech-
nische studie. Vooral de gezinskenmerken als beroep van de vader, milieu en sociale omgeving acht
men bepalend voor studenten om techniek te gaan studeren.

Studenten in het hoger technisch onderwils kiezen voor techniek omdat ze graag praktisch bezig wil-
len zijn. Het is in de ogen van docenten een weloverwogen keuze die in feite direct gekoppeld is aan
de sociale omgeving van studenten. De relatie die wordt gelegd tussen de afkomst van studenten en
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het techniek studeren komt sterk naar voren in de percepties van vooral oudere docenten. Ze zijn er-
van overtuigd dat de huidige studenten vooral uit «degelijke» gezinnen komen met duideliike (tradi-
tionele) rolverdelingen tussen de beide ouders. De motivatie om techniek te gaan studeren schrijft
men toe aan ervaringen van de aspirant studenten in hun onmiddellijke woonomgeving. Voor stu-
denten met die achtergrond is vooral de hbo- techniek opleiding een bijna voor de hand liggende keu-
ze. De opleiding is tastbaar, gedegen, praktisch en bruikbaar, zo is de redenering. Er wordt wel een dui-
delijk onderscheid gemaakt tussen de afkomst van studenten aan technische universiteiten en hbo-
techniek studenten. De universitaire studenten komen naar hun opvatting uit andere (hogere) socia-
le milieus. Daarmee verklaart men automatisch het arrogante gedrag van de universitaire ingenieur:

'Want het is namelijk zo dat als iemand met een ir.-titel het bedri#sleven binnenstapt, hij at meteen

een  air  heeft, want  hij voelt  zich  superier.  Ik  bedoel een  jongetie van  de  Its,  mts of hts  stapt heel  anders
binnen.'

De mentaliteit van deze studenten wordt toegeschreven aan de genoten opvoeding in het hogere so-
ciale milieu. Over de hele linie spreken docenten van een veranderende mentaliteit van het type stu-
dent dat tegenwoordig binnenkomt in het hoger technisch onderwijs. Dit proces van mentaliteitste-
ruggang schrijft men toe aan de grootschalige campagnes om aspirant studenten voor de opleidingen
in de techniek te interesseren. De grootschalige wervingscampagnes werken in de hand dat je meer
studenten krijgt met de verkeerde attitude voor een studie in de techniek:

'Als grootschalige werving als oogmerk heeft vooral veel studenten te winnen, dan denk ik dat ie ver-
keerd bezig bent. Ik denk dat je die studenten moet aantrekken die het ook echt willen. Als een student
die niet precies weet wat hij wil, techniek gaat studeren, dan struikelt hij gegarandeerd.'

Het studeren aan hogere technische opleidingen wordt door docenten gezien als een soort «roeping».
Dit hangt naar onze mening sterk samen met de eigen persoonlilke motivatie om techniek te gaan stu-
deren en de persoonlijke perceptie van goede en slechte mentaliteit. De huidige studenten techniek
missen deze roeping naar het oordeel van docenten werktuigbouwkunde. Het stelselmatig «ijken» van
deze conditie geldt als criterium voor de beoordeling van gewenst en ongewenst studentgedrag. Op-
vallend is ook dat studenten in de techniek niet of nauwelijks worden vergeleken met andere typen
(niet-technische) studenten.

Samengevat is het beeld van studenten in de techniek het gereproduceerde eigenbeeld. Het beeld van
de huidige studenten in de techniek wijkt in negatieve zin af van het eigen ideaalbeeld. Wij vatten dit
op als een breuk in de identificatie van de docenten in het hoger technisch onderwijs met de eigen stu-
denten en van studenten met hun leermeesters.

Werktuigbouwkunde studenten

De docentenpercepties over de eigen studenten van de studierichting zijn vanzelfsprekend het meest
uitgebreid en genuanceerd. De percepties kunnen worden onderverdeeld in positieve en negatieve
kenmerken van studenten werktuigbouwkunde. In het algemeen wordt aan studenten werktuig-
bouwkunde toegeschreven dat ze stoere, stugge, maar vooral degelijke en betrouwbare studenten zijn:

'la, werktuigbouwkunde studenten zijn meer van hup, mwe bolsters, vooral stoer, maar heel aardig, de
ene houdt van meisjes,  de andervan disco, auto's en motoren.  Het zijn stukvoor stuk aardige jongens.'

Opvallend is dat de docenten in geen enkel geval kenmerken van vrouwelijke studenten in de stu-
dierichting benoemen, het gaat altijd over'onze jongens'. Over emotionele kenmerken van studenten
wordt overigens helemaal niet gesproken. In dit verband is een onderzoek onder studenten werktuig-
bouwkunde door studenten van de opleiding hbo-maatschappelijke dienstverlening frappant. In dit
onderzoek'Freud en zo' werden problemen van persoonlijk-emotionele aard aan studenten werktuig-
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bouwkunde voorgelegd. Op deze zogenaamde casus moesten studenten werktuigbouwkunde reageren
en deze reacties werden geobserveerd. De reacties waren opvallend: in eerste instantie was er distantie
van het probleem en het vooral terugleggen bij de persoon zelf; in tweede instantie werd een aantal
oplossingen voor het probleem aangedragen die allemaal functioneel-technisch en onpersoonlijk van
aard bleken te zijn. Bij het terugleggen van de bevindingen reageerden de studenten werktuigbouw-
kunde doorgaans als:

'Dat is toch normaal dat ie zo reageert, daar wordt ik niet voor opgeleid.'

In een groepsinterview met derdejaars studenten na afloop van hun stages reageren studenten onge-
veer hetzelfde op de case, maar spreken tegelijkertijd de behoefte uit naar meer psychologie en maat-
schappilleer in het curriculum. De opvattingen van studenten werktuigbouwkunde ziln onderver-
deeld naar vooropleiding. Het meest tevreden zijn respondenten over mts-studenten:

'Als docent, vind ik, heb ie dde categorieen studenten in huis: mts-stude,iten dat ziin meestal wat ou-
dere, solide, hardwerkende studenten die hun tijd goed besteden en die niets te veel vinden. Dan heb ie
de vwo-ers, fanatiek, accuraat en die het naadje van de kous willen weten. Dan de derde categorie de
havist.  Die moet veel tild in ziin studie steken gezien ziin vooropkiding, maar probeert zich er gemak-
kelijk van  af te maken.  Ik  denk  dus  dat  de  havisten,  niet  allemaal  maar  over  het  algemeen,  een  te  ge-
makkeli/ke insteUing hebben.'

'De mts-ers hebben de beste instelling en zi/n at ingeleid in de techniek. We hebben natuurli/k ver-
schillende instromers. We hebben mensen die komen van een mts, en dat zijn mensen die gemotiveerd
zi/n.  Het zi/n halve technici die weten waarover ze praten en die ook weten dat ze hier moeten werken.
Dan kdig je mensen van de havo en dat ziin eigenlilk een beetie, ia kinderen vinden wil, dat is onze
grote zorgengroep.'

Dat beeld van havisten als zorgengroep komt ook terug in de zelfevaluatierapporten en in het eind-
rapport van de Visitatiecommissie Werktuigbouwkunde:' Alle hogescholen kampen met het probleem
van de havo- studenten bij studierichtingen werktuigbouwkunde. Iedereen besteedt erg veel energie
aan maatregelen om het rendement te verhogen. Er bestaan verschillende, zelfs landelijke projecten
en wat zijn de feiten; van de havo-instroom is ruwweg 1/3 deel dat de propaedeuse in een keer haalt,
nog eens  1 /3  deel valt  af en verlaat  de opleiding. Het resterende  1/3 deel doubleert voor de helft'.  Dat
havisten het zorgenkind zijn vinden docenten voornamelijk liggen aan het eindniveau havo en vols-
trekt niet aan de zwaarte van de opleiding, want de algemene perceptie van docenten is dat het niveau
van de opleiding alsmaar lager wordt.

'Kiik ik bedoel eigentilk dit, als ie de hts-opleiding van vroeger bekiikt dan was die veel moeiliiker en
zwaarder dan de huidige opleiding.'

Docenten zien in de acties voor rendementsverbeteringen zelfs een gevaar van verdere uitholling van
de inhoud van het werktuigbouwkundig curriculum. Het werkt naar hun oordeel ook het calculerend
studeren van studenten in de hand.

'Er zijn genoeg studenten die meer kunnen, maar ze doen het gewoon niet omdat het niet nodig is, want
met een zes lailgen ze ook de titel.'

Docenten zijn er van overtuigd dat over de gehele linie van onderwijs sprake is van structurele daling
van het niveau:

'Havo-studenten van 15 jaar geleden zi/n niet meer de havo-studenten van nu en hts-ingenieurs van
15  jaar  geleden  hadden  een  hogere  kwaliteit  dan  de  huidige  ingenieurs.'
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Overstappers van de universiteit naar het hbo worden door docenten gezien als mislukkingen. Deze
studenten bezitten naar hun gevoel niet de juiste attitude (afkomst) en ziIn bovendien niet slim ge-
noeg om dit niveau te kunnen bijbenen. Het stagejaar achten docenten van fundamentele invloed op
de persoonlilke ontwikkeling van alle studenten werktuigbouwkunde. Men spreekt zich niet uit over
de noodzakeliIke omvang van het aantal stagedagen, maar wel over het tildstip waarop de stage zou
moeten aanvangen.

'Ik vind het een  groot onderscheid of studenten voor af na de  stage afstudere,1.  Een student  die de  pro-
pedeuse en de hoofdfase doorlopen heeft en daama gaat stagelopen en dan terugkomt voor het at:stu-
deren vind  ik  persoonlijk  een  kwalitatief betere  student  dan  die welke  eerst afstudeert en  daarna  gaat
stagelopen. Een student die tentgkomt van stage is van karakter en ervaring anders.'

In het vierde iaar vindt men in meerderheid de studenten volwassener geworden, vooral op basis van
die stage- ervaringen. In de groepsinterviews met studenten geven deze aan dat voor hen het moment
van stage bij de start van het derde leerjaar een emotioneel goed moment is omdat ze werkelijk genoeg
hebben van de schoolse sfeer en de manier waarop docenten met hen omgaan. De stage zelf ervaren

zij als volkomen los van de opleiding, er vindt nauwelijks begeleiding plaats, de respons op stagever-
slagen is uitermate gering, de bedoelingen en eindtermen van de stage ervaren studenten als wille-
keurig. In hoofdstuk 8 is dit verder toegelicht. Over studenten in de afstudeerfase wordt opvallend wei-
nig gesproken. Het is alsof zij niet meer als bij de opleiding behorend worden gezien. De observaties
van afstudeerzittingen bevestigen het beeld dat studenten in hoge mate aan hun lot ziln overgelaten.
Sommige hebben slechts eenmaal in de viif maanden een docent gezien, anderen hadden alleen tele-
fonisch contact. Ook de eindexameneisen werden soms tildens de zitting aan studenten meegedeeld.
In een aantal zittingen ontstond op basis van de ervaringen van de student met ziln afstudeerbegelei-
der een zeer gespannen en vilandige sfeer. In interviews met studenten achteraf zijn deze bijna una-
niem ontevreden over de rol van de afstudeerdocenten tijdens het afstuderen. De grootste klacht is de
onpersoonlijke, ongestructureerde en ongenteresseerde houding van de docenten ten opzichte van
hen. In een enkel geval weigerde de student bij zijn slagen zelfs de handdruk van zijn docent.

Samenvattend ziIn percepties van studentkenmerken in de eigen studierichting gedifferentieerd en
oppervlakkig. Bovendien zijn de negatieve kenmerken wat zwaarder aangezet wat zou kunnen wijzen
op de functie van de docent als beoordelaar in plaats van de docent als reflectief en evaluatief persoon.
Bij de rot van beoordelaar en cijfertoekenner is de docent namelijk altijd bezig te vergelilken met wat
goed en juist is. De docent is daardoor bron van normatieve orientatie en verantwoordelijk voor de se-
cundaire enculturatie van studenten werktuigbouwkunde. Of en in hoeverre deze aanname wordt on-
dersteund door observaties van de omgang met studenten in de studierichting zien wij in de nu vol-
gende vraagstelling.

Verhouding met studenten

De scores op deze vraagstelling ziin uitermate gering. Uit de scores komen twee elementen naar voren:
•  de omgang vindt praktisch altild plaats in een formele situatie;
•  de afstand tussen docenten en studenten in de formele omgang is groot.
De formele situaties waarin de docent en student elkaar ontmoeten ziIn bijna aliemaal gestructureerd

en geprogrammeerd. Het zomaar bij een theoriedocent binnenlopen zonder afspraak is er niet bij. De
praktijkdocenten en vooral de werkmeesters vormen hierop een lichte uitzondering. Bij hen wordt va-
ker zomaar binnengelopen en direct overlegd hoe sommige zaken kunnen worden afgestemd, maar de
inhoud van de betrekking blilft ook hier formeel.

'le staat daar als een soort cursusleider de vriendeliike leraar uit te hangen en dat vind ik dan niet be-
paald  bevredigend.  Soms  komt  imnand  bij  je,  maar  ie  kunt  niet  bil  benadering  zeggen  of het  nou  Piet-
ie of Marietie is.'
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Buiten de formele situaties ontmoeten docenten en studenten elkaar niet of nauwelilks. Er zijn kanti-
nes voor studenten en docentenkamers voor de docenten. (Bil vragen van studenten in de koffieka-
mer wordt verwezen naar de officiele afsprakentijden). Docenten komen zelden of nooit in de kanti-
nes. Tildens open dagen op de verschillende instituten worden de formele rolverhoudingen instand
gehouden. Het geheel oogt wel wat losser, maar de onderliggende machtsstructuren blijven gehand-
haafd. Ook officiele gelegenheden als diploma-uitreikingen zi In zakelilk, onpersoonlijk en formeel. De
meeste studenten kiezen na afloop onmiddellijk het hazenpad. Introducties van eerstejaars op de in-
troductiekampen worden sporadisch door docenten bezocht. De ontvangst van eerstejaars op hoge-
scholen is vooral informatief en afstandelijk. Studenten zoeken voor deze afstandelilkheid van de do-
centen vaak bemiddeling bij concierges en administraties om conflicten met docenten op te lossen.
Wij hebben geen studentenfeesten kunnen observeren om te kilken of daar docenten waren uitgeno-
digd. Ook bil afscheidsfeesten van vertrekkende docenten waren geen studenten uitgenodigd op de af-
scheidsrecepties. De afstand tussen docenten en studenten wordt door docenten als kleiner wordend
getypeerd terwijl de studenten deze afstand alleen maar groter voelen worden. De afstand met stu-
denten in het vierde jaar acht men het kleinst:

'Ik weet niet meer wie hier student is. De gezichten die ik hier zie rondlopen daarvan weet ik niet bil
welke studiericliting ze horen. Dat ligt nattiurlijk anders bij de vierdejaars, want die herken ie wei.'

De toename van de instellingsomvang heeft invloed op de vergroting van de afstand tussen de docent
en de student:

'Het wordt afsta,idellik en onpersoonlijk omdat er steeds meer studenten komen, of studierichtingen
worden samengevoegd waardoor ie helemaal het overzicht verliest'
'Dan  denk  ik,  ik  doe  het  zelf ook niet  goed,  dat  komt  omdat de  school  zich  daar niet voor  leent om veel
met studeliten op te trekken.'

De invoering van een modulair systeem en de verandering van het lesgeven in hoorcolleges in plaats
van in klassikale lessen ziet men als vergroting van de afstand tussen docenten en studenten. Het is
alsof docenten een kleinere afstand tussen studenten en docenten voorstaan, maar dat moet dan wel
anders worden georganiseerd en in succesvolle onderwijsvormen gebeuren, namelilk kleine klassen.
In directe persoonlijke situaties met studenten vallen docenten, zoals blijkt uit observaties, veelal te-
rug in formele, machtsongellike verhoudingen. De werelden van studenten en docenten lijken volle-
dig van elkaar te zijn gescheiden. Deze scheiding wordt vervolgens gezien als onontkomelijk gezien de
ontwikkelingen binnen het hoger werktuigbouwkundig onderwijs. De formeel-rationele verhoudin-
gen tussen docenten en studenten zijn ingebed in processen van formalisering en bureaucratisering
van organisaties van hoger onderwijs.

Lesgeven aan studenten

Een klein gedeelte van de populatie scoort op deze vraagstelling. Docenten noemen drie elementen
die van invloed zijn op het lesgeven aan studenten:
• de persoon;
• de inhoud;
• de vorm.
De persoon zelf, de docent voor de klas, moet gemotiveerd ziln, moet vooral praktilkervaring hebben
en moet overwicht hebben op studenten. De condities die men noemt zijn ideaal geformuleerd, maar
in de handelingspraktijk van studierichtingen werktuigbouwkunde komen de kenmerken zelden
naast elkaar voor:

'Ik vind het van belang dat docenten kunnen aangeven hoe bepaalde problemen in de praktijk ontstaan.
Ik  denk  dat  veel  docenten  relatief weinig  praktiikervaring  hebben  en  daar  dus  ook  weinig  over kunnen
praten.'
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Het hebben van praktijkervaring acht men een absolute voorwaarde voor het optimaal lesgeven in het
werktuigbouwkundig onderwils. De eigen ervaringen dragen bil tot een beter inzicht bij studenten:

'Maar  ik ervaar wel  dat  studenten veel  meer  gemotiveerd  ziin  als  ze  zelf bezig  kunnen  zijn mi  iets  kim-
ne,i ontdekken. '

De perceptie is dat er te weinig mensen met praktijkervaring lesgeven aan studenten. Dit projecteren
van praktijkvereisten op collega's laat een vreemd beeld zien. De opmerkingen worden veelal gemaakt
in negatieve zin waarbij de docent in kwestie tegelijkertijd impliciet laat weten dat het niet voor hem
geldt, integendeel. Dit projecteren op anderen om iets van lezelf duidelijk te maken hebben wij in de
twee laatste vraagstellingen van de actor Student (omgang, lesgeven) waargenomen. Het hebben van
overwicht op studenten wordt gekoppeld aan het hebben van praktijkervaring en het zelf gemotiveerd
zijn om les te geven. Voor wat betreft de motivering zeggen de respondenten lesgeven plezierig te vin-
den. In de les kan men op geheel eigen wijze de belangrijkste elementen uit het eigen vak naar voren
brengen:

'Juist de dingen waaraan problemen zitten, waarmee mensen de fout ingaan en moeitijkheden krygen,
daar ben ik op gericht. Zodoende kun ie de kwaliteit van ie eigen vak op een zeker niveau brengen.'

Het invullen van lesgeven vindt men een persoonlijke zaak en dat wil men graag zo houden. Alle in-
terne en externe druk op de eigen autonomie voor de klas ervaart men als een fundamentele aanslag
op de eigen deskundigheid en integriteit. Ordeproblemen met studenten in de les ziet men als het ge-
volg van gebrek aan sociale controle in de maatschappij en gebrek aan richtlijnen vanuit de insti-
tuutsleiding:

'Nee, de opleiding was vroeger veel strakker, er werd veel meer gecontroleerd, er was sociale controle.
Tegenwoordig  is  dat  een  beetie losser, maar of dit de  schuld is van  de  student weet  ik niet.  R denk  dat
het meer de schuld is van de media en van de leiding van de school.'

Docenten vinden bil meerderheid dat studenten die niet volgens de regels willen werken, gestraft die-
nen te worden:

'Ik heb het verledm jaar gemerkt dat  ik met  nakilken vier dezelfde antwoorden binnenkreeg. Toen werd
ik wakker en heb de vier zondaars op het matie geroepen.'

Het beoordelen van studenten is een individuele aangelegenheid en past in het eerder beschreven
beeld van status en gezag van de onderwijsprofessional. Het beoordelen is gebaseerd op de gestructu-
reerde, asymmetrische machtsverhouding tussen leraar en leerling. De persoonlijke motivatie is te her-
leiden tot passie voor het vak binnen het technische domein. Opvoedkundige en pedagogische mo-
tieven bij het lesgeven zijn niet genoemd.
De inhoud van het lesgeven is beperkt tot het eigen vakgebied en de daarbinnen heersende wetma-
tigheden en regels. Het lesgeven aan studenten wordt gezien als het in volgorde van belangrilkheid
overbrengen van (cognitieve) kennis die studenten in staat stelt technische problemen te analyseren
en op te lossen:

'la, dan ga le rondlopen en ie vraagt le af, wat heb iii van die som gemaakt. Wie regelmatig ziin som-
men heeft gemaakt kan op het einde van het iaar een bonuspunt verdienen. At hebben ze het maar ge-
probeerd, dan heb ie toch het idee dat ze er wat aan doen'.
'Bii  mechatronica  en  sterkteleer  kun  ie  dat  vrii  goed,  het  is  een  kwestie  van  vijf minuten  theorie  en  de

rest van de les  is sommen maken. Bii productietechniek is het erg veel weten.  Een dikke pil die ze moe-
ten doorwerken:

De leerstill die de docenten hierbij impliciet kiezen is de in hoofdstuk drie uitgewerkte reproductieve
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stijl van leren. De docent is in de reproductieve still vooral gericht op herhaling van datgene wat wordt
voorgedaan. De onderzoekers Felder en Siverman (1986) laten in hun onderzoek onder technische do-
centen en studenten zien dat in het technisch onderwijzen docenten vooral een 'deductive teaching
style' hanteren en dat studenten daarop anticiperend vooral 'inductive learners' worden. Het positio-
nele rolconcept van de docent is afgeleid van de rollenstructuur in het onderwils. Het hoger technisch
onderwils is in de eerdere analyse (hoofdstuk 3) reeds gekenmerkt als institutie in de functie van de re-
productie, waarmee het positionele rolconcept van docenten werktuigbouwkunde kan worden ver-
klaard.
De vorm van lesgeven wordt door de respondenten vertaaid in ideale en niet ideale of ongeschikte vor-
men van lesgeven. Ideaal noemt men het lesgeven aan groepen studenten varierend van 6 tot 25 stu-
denten. In deze ideale onderwijsvorm kent men veelal de studenten bij naam en is vooral het over-
zicht op de groep gewaarborgd. Ook het aantal lessen wordt groter en dit vindt men prettig:

'Nee, wij zouden liever veel meer les hebben, alles zou veel rustiger kunnen worden uitgelegd, er zou
veel meer tijd aan bepaaide problemen besteed ku,men worden dan al dat hup-hup-hup. Wil noemen
het  zelf ntt vaak  turbo-lessen  die  de  slimme  studenten  net  bereiken,  maar  de  minderen  niet.'

Het lesgeven aan grote groepen studenten met wisselende voorkennis vinden docenten onjuist, on-
gewenst en ongeschikt voor een goede leerverhouding tussen docent en student. Het gebruikmaken
van audio-visuele hulpmiddelen in de lessen vinden docenten wel gewenst, maar het gebeurt nog op
te kleine schaal:

'Overheadsheets waar de kem van het  hele betoog in staat,  de formules  die echt belatigrijk zijn, dat ziin
er absoluut heel weinig.'

Discussies over het ideale lesgeven hebben wil niet waargenomen. Het sommen maken in de les komt
het meest voor als onderwijsvorm. Al eerder hebben wii aangegeven dat persoonlijke dictaten van do-
centen de meerderheid vormen op de boekenlilst, wat betekent dat docenten uit de eigen vaklitera-
tuur juist datgene halen wat zil juist achten voor studenten om te weten over dit vakgebied. Het be-
nadrukt het handelen van docenten werktuigbouwkunde als: handelen als geconditioneerd gedrag
vanuit geinstitutionaliseerde kennisdomeinen. De huidige onderwijsontwikkelingen, gericht op ex-
tensivering en verhoging van studierendement, worden door een meerderheid van docenten negatief
beoordeeld. Het lesgeven aan grote groepen wordt ervaren als verlies van de autonomie, controle op
de voortgang van de studie van de individuele student en werkdrukverhoging van de docent. Het voor-
doen van berekeningen is makkelijker te controleren in een kleine groep dan in een grote groep:

Le  moet  toch  wei  efficienter  lesgeven,  anders  haal  ie  het  nooit:

Het benadrukt het belang van het «leermillieu» of de leeromgeving van studenten. Door op het ter-
rein van vorm en inhoud zo nadrukkelijk te streven naar overeenkomsten in doceerstijlen en onder-
wijsinhouden wordt de onderwilswerkelijkheid voor studenten vanuit de machtspositie bepaald. Uit-
oefening van macht als onderdeel van normatieve orientatie en enculturatie van studenten werktuig-
bouwkunde.

Gedrag van studenten werktuigbouwkunde

In deze vraagstelling zijn wil geinteresseerd in opmerkingen van docenten over het gedrag van stu-
denten in de studierichting. De score op deze vraagstelling is gering. Grofweg deelt men gedrag van
studenten in twee groepen in: luist en onjuist gedrag van een aspirant ingenieur. Het gedrag van stu-
denten werktuigbouwkunde wordt als overwegend onjuist gepercipieerd. Onjuist gedrag vindt men:
het zeuren van studenten over opdrachten en de studiebelastingsuren:

'St:udenten komen al vrij snel van ia, dit is teveel werk, waarom moet dat verslag, wat moet daarin en
waarom op deze manier:
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Als ander onjuist gedrag wordt vermeld «de mentaliteit» van studenten. Deze mentaliteit fungeert als
container voor enkele gedragskenmerken zoals gebrek aan respect voor docenten, gebrek aan fatsoen
en omgangsvormen, en gebrek aan gevoel voor verhoudingen.

'Als docenten studenten niet accepteren zoals ze zijn, dan moeten de studenten een stapje tentg. Dat is
een kwestie van mentaliteit.'

Ook de motivatie voor de studie wordt gezien als onjuist. Doorgaans vindt men de inspanning van de
studenten onder de maat:

'St:udenten hebben zoveel alleiding tegenwoordig. Meer televisie en dingen waar ze naar toe moeten. le
ziet gewoon hoe weinig studietild iemand daadwerketijk aan de opleiding besteedt.'

Dit beeld van de student met een lage prioriteit voor de opleiding correspondeert niet met de eigen er-
varingen waarbij naast een full-time baan tiId en energie naar de studie moest, daar was geen ontko-
men aan. De eigen persoonliIke norm op basis van de eigen ervaringen wordt als spiegel gehanteerd
in de beoordeling van het gedrag van studenten.

'Vroeger haalde le liet niet iii ie hoofd met de docent over de zwaarte van de opdrachten te discussiren.
le wist gewoon waar ie mee bezig was.'

Al eerder gaven wij aan dat de eigen ervaringen als mythe fungeren. Er is geen helder inzicht in de hui-
dige situatie van jongeren in onze samenleving en ook niet van studenten in het hoger onderwils,
maar toch hebben wij de individuele maatstaven en vereisten teruggezien in tal van contextuele situ-
aties waarin docenten en studenten met elkaar interacteerden. Juist gedrag van studenten moet dan
ook worden opgevat als onderwerping aan de heersende percepties van luist gedrag. Hieronder wordt
verstaan: respectvol, gehoorzaam, afwachtend en vooral vlijtig gedrag van studenten. De vakinhou-
delijk scheiding tussen de technische vakken wordt door de individuele docent gebruikt om de stu-
dent individueel te meten. De individuele beoordeling van studentengedrag wordt getoetst aan gedrag

behorende bij het beroep van ingenieur binnen het technische domein. Dit referentiekader gebaseerd
op het beoordelen van juist of onjuist handelen in de technologische praktijk wordt daarmee instru-
ment voor het beoordelen van gedrag en attitude van de student. Door impliciet en expliciet dit ge-
drag te sanctioneren in cijfers en beoordelingen fungeren deze waardensystemen als processen van
normatieve integratie. Ze passen hiermee in een groter proces van het funderen van het heden in het
hoger technisch onderwijs, gebaseerd op een vorm van onderwijs die haar betekenis ontleent aan het
maatschappelijk nut (hoofdstuk 3)
Na deze beschrijving van de docentpercepties op de actor Student gaan wi j nu over tot de analyse van
de percepties, vertaald in trends

Trends in percepties van Student

Er komen twee trends naar voren die bepalend zijn voor de docentpercepties van studenten:
• externe omgevingsfactoren;
• interne omgevingsfactoren.
Externe omgevingsfactoren ziin die factoren die door docenten als bepalend worden genoemd in de
percepties van studenten. Dit ziIn: sociale afkomst van studenten en ontwikkelingen binnen het ho-
ger onderwils.
De aan de afkomst toegeschreven klasse en klassekenmerken van studenten werktuigbouwkunde ko-
men niet meer overeen met de in de literatuur aangetroffen gegevens: 'In de jaren twintig en dertig
was de MTS een opleiding waarvan een ruime meerderheid van de studenten afkomstig was uit de mid-
denklasse. Ongeveer een kwart van de MTS-ers kan men wat betreft sociale achtergrond situeren in ar-
beidersmilieus. De toegenomen welvaart en democratisering van de samenleving hebben in de twee-
de helft van de jaren zestig en zeventig gezorgd voor een in verhouding tot veel andere Europese lan-
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den overigens bescheiden stilging van het aantal kinderen uit arbeidersmilieus dat het middelbaar on-
derwils ging bezoeken. Ook in deze regionen van het onderwijs zal het percentage uit de arbeiders-

klasse zijn gestegen. De hiervoor geschetste ontwikkeling wordt in hoofdlijnen bevestigd door een in
het cursusjaar 1979/1980 gehouden onderzoek naar het sociale milieu van herkomst bij studenten van
het hoger beroepsonderwijs. Wat betreft de technische afdeling bleek dat 29% van de studenten af-
komstig was uit het milieu van geschoolde en ongeschoolde arbeiders; 49% had een middenklasse
(employjs en kleine zelfstandigen) achtergrond; 22% van de HTS-ers was afkomstig uit het milieu van
de hogere beroepen'. (Schippers, 1989: 146) Door de sociale afkomst van studenten gevoelsmatig te
vergelilken met de eigen afkomst en de eigen kenmerken van die sociale klassen is sprake van een on-
volledig beeld van de afkomst van de huidige studentenpopulatie. Op grond van dit onvolledige beeld
ziln ook onvolledige inzichten in de achtergronden en de daarbij behorende attitude van de popula-
tie studenten. Docenten projecteren vooral de aan de eigen klasse gebonden waarden- en normeno-
rientaties. Ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs, met name extensivering en schaalvergroting,
hebben een negatieve invloed op het leerklimaat en de verhouding tussen docenten en studenten. Do-
centen zijn zich niet bewust van de latente functie van het hoger technisch onderwijs zoals beschre-
ven in hoofdstuk 3.6. Manifeste functies ziin die welke opzettelijk zijn bedoeld, latente functies zijn
onbewust en onbedoeld. (Merton, 1957: 19) De manifeste functie van het hoger technisch onderwiis
kan warden opgevat als het overbrengen van kennis die van nut is voor de samenleving en die indi-
viduen voorbereidt op een individuele loopbaan. Bovendien veronderstelt men dat het onderwils
waarden overdraagt, dat het onderwijs het karakter vormt en bepaalde sociaal wenseliike mensenty-
pen tot ontwikkeling brengt. De waarden en persoonlijkheidstrekken die het onderwijssysteem be-
vorderen, zijn die weike door de maatschappij als legitiem worden bevestigd en welke zijn gefundeerd
in het heden. De manifeste functies van het onderwijs kunnen worden opgevat als «plaatsing» met
een dubbele betekenis. De manifeste functie van het hoger onderwils zorgt ervoor dat de student juist
wordt geplaatst, dat wil zeggen dat ziln status geevalueerd wordt volgens gevestigde legitieme criteria,
en dat hij een carrireprogramma krilgt aangeboden dat aansluit bij die evaluatie. De latente functie
van het hoger onderwils leert de student wat zijn plaats is, dat wil zeggen leert hem deze plaats als
rechtvaardig te doen aanvaarden. Door het aanbrengen van de moraal bij de studenten en de accep-
tatie daarvan draagt het onderwijssysteem bij tot de sociale stratificatie. Dit proces van normatieve
orientatie leidt tot normatieve integratie in het systeem. In het werktuigbouwkundig hoger beroeps-
onderwijs wordt de beroepsvoorbereiding en normatieve orientatie in de onderwilsfunctie benadrukt.
(Matthilssen, 1972: 187) In de werktuigbouwkundige onderwilshandelingspraktilk leidt dit tot een be-
paald rolconcept, namelijk het positionele rolconcept met als kenmerken:
• een positioneel bepaalde interactie- en communicatiestructuur;
•  rolgedrag dat direct is afgeleid uit de formele posities die rolpartners ten opzichte van elkaar inne-

men;
•  een rigide rollenstructuur behorende bij de positionele rol.

Observaties en analyse van docentenpercepties bevestigen dit beeld. De interne omgevingsfactoren
hangen direct samen met de externe omgevingsfactoren. Bij de interne omgevingsfactoren kijken wij
vooral naar de rollenstructuur van de interactie- en communicatiepatronen tussen docent en student
in de sociaal-culturele handelingspraktijk. De docent moet namelijk met zijn klas, college en practi-
cum binnen de gegeven structuur functioneren, ingeperkt door de eisen van het leerplan en van de
schoolorganisatie. In de relatie tussen docent en student in de werktuigbouwkundige handeling-
spraktilk ziet dit rolconcept er als volgt uit:
•  het gezag van de docent is gebaseerd op macht die hij ontleent aan de formele positie;
•  het rolgedrag van de docent vertoont een gefixeerde taakverdeling;
•  de student is daaraan complementair en vertoont daardoor receptief leergedrag;
• de disciplinaire stijl legt het accent sterker op gedragscontrole door de docent dan op zelfcontrole

bij de student;
• de affectieve relatie is gering, aangezien de communicatie tussen docenten en leerlingen is gefor-

maliseerd en de onderwilsuitvoering is geextensiveerd;
•  de verbale communicatie is sterk gestructureerd en gecodeerd.
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Dit rolconcept in het hoger werktuigbouwkundig onderwiIs benadrukt de functie van de reproductie.
De rol van de docent als opvoeder, met het personele rokoncept waarin aandacht voor algemene en
maatschappeliike vorming en ontwikkeling van de expressiviteit bij studenten werktuigbouwkunde,
hebben wil niet aangetroffen.
Op grond van onze bevindingen stellen wij dat docenten werktuigbouwkunde zich niet bewust zijn
van de vooral pedagogische rol en functie in de werktuigbouwkundige handelingspraktijk. In het pro-
ces van socialisatie en enculturatie van de aspirant ingenieur komt de nadruk te liggen op de cogni-
tieve, instrumentele en operationele vorming van de ingenieur. Door de rol op deze wijze op te vatten
dragen docenten werktuigbouwkunde bil tot processen van functionele rationaliteit in het hoger tech-
nisch onderwijs. De docent werktuigbouwkunde beschouwen wij als culturele actor in interdepen-
dentie met de in hoofdstuk 3 aangegeven bindingen, die binnen de handelingspraktijk op grond van
conditionering, socialisatie en traditie en door middel van symbolen, rituelen en codes betekenis ver-
lenen aan deze handelingspraktilk. De veelal negatieve percepties van studenten en hun gedrag wor-
den vooral toegeschreven aan externe ontwikkelingen in de samenleving, waarop men als docent geen
invloed op heeft. De verhouding met studenten is gebaseerd op deze ontwikkelingen en wordt om-
schreven als een generatiekloof. Het eigen waarden- en normensysteem komt in conflict met dat van
de huidige generatie studenten. Trends in docentpercepties van studenten, gecombineerd met trends
in de percepties van de onderwijsprofessional, laten een ontwikkeling zien van het manifester worden
van crises in het rolconcept van docenten werktuigbouwkunde in de werktuigbouwkundige hande-
lingspraktijk. Door het beroep docent te percipieren als ingenieur-docent is de basis gelegd voor rol-
verwarring en rolconflicten. Het ontbreken van bewustzijn van de rol van pedagoog en opvoeder ver-
stoort de identificatie van studenten met hun «leermeester» en bevestigt daarmee de normatieve
orientatie en enculturatie van aankomende ingenieurs. In de volgende paragraaf zullen wij dit toe-
lichten.

4  Percepties van Professional

De docentpercepties van onderwilsprofessional behalen de hoogste score met 18,5% van de totale sco-
re. De scores zijn gelijkelijk verdeeld over alle sub-categorieen in de onderzochte populatie. In het ge-
val van de onderwijsprofessional zijn wij gei'nteresseerd in hoe docenten werktuigbouwkunde aankij-
ken tegen zichzelf als beroepsgroep, als onderwijsprofessionals in het hoger beroepsonderwijs. Via de
richtinggevende vragen hebben wij gezocht naar attitude- of houdingskenmerken die docenten aan
de onderwijsprofessional toeschrijven. Deze hebben wij ingedeeld naar percepties van de onderwijs-
professional in het algemeen en daarna toegespitst op docenten in het hoger technisch beroepson-
derwijs en docenten werktuigbouwkunde. De scores van de richtinggevende vragen (figuur 9.12) zijn
in figuur 10.4 weergegeven.

De onderwijsprofessional in het algemeen

In deze vraagstelling proberen we na te gaan of docenten een beeld hebben van houdingsaspecten van
docenten in het algemeen. Wil noemen dit in onze vraagstelling de gepercipieerde werkhouding van
de eigen soort.
Uit de docentenpercepties van de onderwijspprofessional kwamen drie aspecten naar voren die do-
centen werktuigbouwkunde als fundamenteel beschouwen voor het professionele handelen van de
onderwijsprofessional. Bovendien blijken de docenten niet of nauwelijks onderscheid te maken in
houdingskenmerken van docenten in het algemeen en houdingskenmerken van de eigen soort in het
werktuigbouwkundig onderwils. In volgorde van afnemende belangrijkheid ziln dit:

•  het persoonlijke aspect;
•  het opleidingsaspect;
•  het ervaringsaspect.
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Verdeling interviewscenes Professional
over trefwoorden richtinggevende vragen

docent (13,4%)

//4 \- 2 collega (30,0%)

faculteit (13,6%)
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ondergeschikten (2,6%)  ·'                    \

studierichtings-onderwijs werktuigbouwkunde (20,3%) beleid (12,9%)

totaal aantal scenes Professional: 580

percentage Professional: 18,5 % van 3127 scanes

Figuur 10.4 Verdeling interviewscdnes Professional over de richtinggevende vragen

Het is wel duidelilk dat er een directe samenhang bestaat tussen de drie aspecten onderling, maar om-
wille van de helderheid benaderen wij ze eerst afzonderlijk

persoonlijk aspect
Hieronder verstaan docenten de persoonsgebonden eigenschappen die men bepalend acht voor de
houding van de onderwijsprofessional in het onderwijs. Een meerderheid van de docenten zegt min
of meer toevallig in het onderwijs terecht te zijn gekomen. Bilde keuze van de opleiding en het te vol-
gen studeertraject worden ze niet in de eerste plaats gemotiveerd door een baan in het onderwijs. Dit
in tegenstelling tot taaldocenten en sommige docenten bedrilfskunde die juist wel hun opleidingen
en opleidingsroute hebben afgesteld op een baan als docent(e) in het onderwils. Het schooltype waar-
in men ten slotte kwam te werken was voor alle betrokkenen min of meer toevallig.

'lk was druk aan het zoeke,i iiacir ee,1 bac,1 e,1 ati,igezie,1 111ijn vrie,idin toen iii hogeschoot X zat en
dear ee,i hillve bitilit vrilkwam, ben ik daar zo ingerold.'

Er was bil de respondenten vooraf geen duidelilk beeld van hetgeen hen in het onderwijs te wachten
stond. Men ervaart dit als bijna vanzelfsprekend; er was immers een gestegen vraag naar onderwijsge-
venden door de enorme toeloop in het hoger onderwiis. In een groot aantal gevallen was geen sprake
van sollicitatie-procedures zoals die voor banen in het bedrilfsleven op dat moment geldig waren, zo
wordt gesteld. Een terugkerende algemene eis was mensen met technische ervaring binnen te halen.
De overgang van werken binnen bedrilven naar werken binnen hogescholen is en wordt door docen-
ten als niet problematisch ervaren. Men ziet nauwelilks verschil. De rol van docent in het hoger tech-
nisch onderwijs percipieert men vooral als een functionele en instrumentele rol:

'Onigaan met ionge mensen, ja, zuiver als overdrager van kennis op technisch gebied. Wanneer het
gaat over tionnen,  zeden  of manieren  dan  hou  ik me daar  niet mee  bezig.'
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Docenten ervaren het beroep docent of het onderwilzen niet als professie of beroep. Het beroep do-
cent en het beroep ingenieur ziIn in de percepties van vooral technische docenten een en hetzelfde,
namelijk inzichten overdragen op studenten. Het overdragen van vooral technisch-instrumentele
kennis percipieren zij als de belangrijkste professionele functie van het beroep. Docenten vinden dat
de onderwilsprofessional in de onderwijshandelingspraktijk zo onafhankelijk mogelijk moet kunnen
functioneren. Termen als individueel, persoonlijk en zelfstandig handelen komen steeds terug.

'Een docent is natimrlijk wel ee,i Einzelganger, die moet le een bepaaide vrilheid geven. Hi 1 heeft de ver-
antwoordelijkheid,  ik bedoel wij  ziin geen mensen die achter de broek moeten worden gezeten.'

Dit individualisme draagt ertoe bij dat de eigen rol als uniek wordt gezien en er nauwelilks of geen uit-
wisseling van de verschillende rollen in de onderwilsuitvoering plaatsvindt. Er is bij docenten werk-
tuigbouwkunde geen bewustzijn van het bestaan van verschillende rollen en de daarbij behorende
rolsets in de onderwijsuitvoering.
Bewustzijn en reflecties van de verschillende onderwilsrollen in de onderwijshandelingspraktijk als
onderdeel van een bredere perceptie van de rol als onderwijsprofessional zijn niet waargenomen:

'Over het algemeen docenten die ieder voor zich bezig waren en niet met iets gemeenschappelijks.'

Docenten nemen hun eigen persoonlijke manier van werken als uitgangspunt bij het benoemen van
de houdingskenmerken van de onderwijsprofessional in het algemeen. Deze kenmerken worden bo-
vendien nog vaag en impliciet benoemd:

'Nee ik heb erg veel zelfvertrotiwen, ik weet dat ik professioneel bezig ben'.
'Nou  jezelf etateren dat  klinkt een beetje  stilf.  Ik ben  professioneel,  ik wil dit laten  merken,  ik ga niet
drammen  van hier ben  ik.'

Wat men precies onder professioneel verstaat hebben wij moeililk kunnen achterhalen, maar het lijkt
erop dat ze de term gebruiken als «container» van symbolisch taalgebruik. Er bestaat een sterke over-
eenkomst in het benoemen van de verschillende onderwijs-gevenden in de verschillende onderwijs-
soorten. Men onderscheidt schooljuffen en schoolmeesters in het basisonderwils, leraren in het voor-
bereidend wetenschappelijk en middelbaar- beroepsonderwijs, docenten in het hoger beroepsonder-
wijs en het wetenschappelijk onderwijs. Docenten zeggen weinig verschil in status te zien tussen uni-
versitaire docenten en henzelf. Als er al verschillen zouden zijn, dan berusten deze louter op het spe-
cifieke van bepadde universitaire opleidingen.

'Docenten in het hoger beroepsonderwils ziin praktilkgericht en universitaire docenten op de theorie.'

Deze perceptie strookt niet met de eerder weergegeven hierarchieen in de eigen onderwijspraktijk
waarin men juist wel onderscheid maakt op dit punt. In de eigen soort onderkent men in eerste in-
stantie geen verschillen in status tussen theorie- en praktijkdocenten, wat overeenkomst vertoont met
de juist genoemde vergelijking tussen universitaire en hbo-docenten. Bij nadere beschouwing blijken
de statusverschillen er wel degelijk te zijn. Dit kunnen wij waamemen uit onder andere observaties
van afstudeerzittingen waarbil praktijk- en theoriedocenten leden van de afstudeerjury waren, en door
percepties naar subcategorieen te herleiden. Tijdens afstudeerzittingen waren theoriedocenten over-
wegend dominant en sterk bepalend in het eindoordeel en het vaststellen van het cilfer terwiil de prak-
tijkdocenten een beduidend ondergeschiktere rol kregen toebedeeld.
Een laatste persoonlijk aspect waarvan docenten aangeven dat dit onderdeel is van hun (professioneel)
handelen en dat wil opvatten als bron van hun handelen, is afkomst. Een groot aantal docenten is af-
komstig uit grotere gezinnen waarvan de ouders een lagere of middelbare beroepsopleiding hebben ge-
volgd. Voor een exacte weergave van deze gegevens verwijzen wij naar de kwantitatieve analyse van
persoonsgegevens aan het begin van dit hoofdstuk. Doorzettingsvermogen, hard werken en eerlilk-
heid zijn de begrippen die in de percepties over afkomst de boventoon voeren:
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'Ik kom uit een gezin waarin vader in de textiel werkte en moeder het huishouden deed. Miin ouders
hadden altiid zoiets van: alle verplichtingen en alle dingen ziin belangrilk en pas daama komt het ple-
zier. Echt zoiets van een hypotheek van 30 jaar snel aflossen, groenten uit de eigen tuin enzovoorts,
maaT de ge,zoegens van liet leve,i waren er niet bii.'

De eigen persoonlijke opvoeding wordt gezien als basis van de latere persoonlilke opleidingstrajecten
die bij een meerderheid bestaat uit twee- of drievoudige gestapelde opleidingen. Dit wijkt overigens
duidelilk af van de opleidingstrajecten van longere docenten (gering in aantal) en bij de talige, niet-
technische docenten. Wat de invloeden van opleidingsroutes en opleidingsdisciplines nu precies be-
tekenen voor de houdingskenmerken van de onderwijsprofessional zien wij in het nu volgende aspect.

opleidingsaspect
Alle respondenten zien een onmiddelliIke relatie tussen de mate van professionaliteit en professioneel
handelen van de onderwilsprofessional en de gevolgde opleidingen, Globaal geformuleerd zegt men:
hoe hoger de opleiding, hoe hoger de graad van professionaliteit van de docent in de onderwijshan-
delingspraktijk. De graad van professionaliteit is daarmee lineair afgeleid van de gevolgde oplei(ling.
De technische docenten doelen daarbij vooral op het gevolgde niveau van de opleiding, maar daar-
naast ook op het soort opleiding en kennisdomein van de opleiding.

'lk denk dat  ze  zichzelf zien  als  ingenieur en  niet als  leraar'.
'Zij zullen niet zoveel anders ziin dan mensen uit het bedrijfsleven die bijvoorbeeld accountant ziin.'

Hun orientatie ligt vooral in het technische domein, en alle domeinen, ook die van accountancy, heb-
ben nu eenmaal specifieke, overeenkomstige val<specialistische kenmerken. Dat weten de specialisten
bii uitstek natuurlijk zelf het beste, dat is de teneur. Door deze collectieve .expertbeleving» ontstaat
eenzelfde collectieve orientatie op het beroep en accepteert men een manier van doen die voor inge-
wilden volstrekt duidelijk en herkenbaar is. Omdat wij hier spreken over grote groepen docenten met
een technische ingenieursopleiding en met eenzelfde perceptie van handelen in de onderwijskundige
handelingspraktilk. Dit denken is zo verankerd in hun doen en laten dat het een soort vanzelfspre-
kendheid krijgen, een «symbolic universe» wordt. Binnen het technologische domein bestaat immers
een helder beeld van de vakspecifieke domeinen waarbinnen docenten functioneren. De niet- techni-
sche en vooral de talige en bedrijfskundige docenten ervaren een duidelilke rangorde waarin zi j on-
dergeschikt worden gemaakt aan het technische domeindenken. Alle vakinhouden vanuit deze do-
meinen worden door technische docenten uitgelegd als dienstbaar en ondersteunend bij het functio-
neren in de technologisch-functionele handelingspraktijk. Dit beeld komt overeen met het onderzoek
naar leerinhouden en status van vakken dat resulteerde in de ontdekking van een zogenaamde «kas-
testructuur» binnen de docentenpopulatie. De kaste-theorie is beschreven in hoofdstuk 1 1. Talige do-
centen zien vanuit hun eigen opleidingsdiscipline de relatie tussen opleiding van docenten en pro-
fessioneel handelen in de onderwijshandelingspraktilk doorgaans breder. Er bestaat bij deze referen-
tiegroep wel degelilk een notie van de pedagogische rol van docenten, maar gekeken naar de macht
van het aantal komen deze geluiden niet tot uitdrukking in de nuancering van de rol van docenten in
de technisch-functionele onderwilspraktilk Naast de geringe invloed van het aantal docenten werkt
bovendien het veelal kleine dienstverband en de versnippering over de verschillende studierichtingen
nivellerend op hun status in de vakkenhierarchie. Door gebrek aan erkenning en legitimering bliift
hun invloed beperkt. Bij de actuele roep om meer sociaal-communicatieve vakken in de opleidingen
voor technici in te voeren worden zij niet gehoord. De talige docenten worden gezien als oplossers van
dit tijdelijke probleem, want technische docenten rekenen dit niet tot de voor hen belangrilke orien-
taties. Ze parkeren of delegeren bij wilze van spreken deze noodzakeliIke uitrustingsaspecten van de
ingenieur bij de collega's en verontschuldigen zich bij voorbaat voor het ontbreken van hun eigen des-
kundigheid. Dit lijkt heel sympathiek, maar het effect is wei dat de definitie van wat nodig is voor de
ingenieur juist door hen wordt bepaald.
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'Dat geldt voor de hele school, wii hebben hier vooral ingenieurs en economen. Dat zijn in het algemeen
mensen die niet zo'n brede belangstelling hebben voor sociale en culturele processen:

Met deze percepties benadrukken de technische docenten het functionele en het instrumentele han-
delen in de praktijk en versterken het domeindenken binnen de technologische onderwilspraktijk
Een waargenomen effect van deze domeininstitutionalisering is dat groepen met een lagere status in
de domeinhierarchie (bijvoorbeeld praktijkdocenten of docenten met een vak laag in de rangorde) ge-
woontes en gedrag gaan overnemen van een groep met een hogere status. Zo lijken de theoriedocen-
ten graag op de eigen hoogleraar uit hun eigen opleidingen en de praktijkdocenten graag op hun leer-
meesters. Deze vormen van profilering en gedrag worden in de literatuur 'spiegelidentificatie' ge-
noemd en zijn een wezenlilk onderdeel van identiteit en identificatie van beroepsgroepen (zie hoofd-
stuk 3). De identificatie van de docent met zijn beroep is daarmee direct gekoppeld aan opleiding en
opleidingsdomeinen en heeft geldigheid binnen de gepercipieerde technologische onderwijswerke-
lijkheid. In deze werkelijkheid wordt het handelen van de onderwijsprofessional herleid tot een func-
tioneel-technisch handelen, gebaseerd op de reproductieve functie van het onderwils. Een derde as-
pect dat de professionele houding van de onderwijsprofessional fundamenteel bevordert is ervaring.
Dit werken wij nu verder uit.

ervaringsaspect
Ervaring en tijdsduur worden in de docentpercepties als synoniemen gezien. Vooral de oudere docen-
ten leggen een relatie tussen de tijd die men binnen het ondenvijs werkzaam is en de mate van pro-
fessioneel handelen. Naarmate men langer in het onderwils werkzaam is, claimt men meer ervaring.
De longere docenten onderschrijven deze zienswilze niet, maar zeggen wel last te hebben van die imp-
liciete norm van de oudere docent waardoor ze zich afhankelijk voelen van de goodwill van de oude-
re docenten om geaccepteerd te worden in de bestaande hierarchie. De jongere docenten ervaren deze
norm als specifiek generatiegedrag en wachten hun kansen geduldig af

'De oudere docenten vinden dat zi i op basis van ervaring die zij  hebben het eigentijk wel beter weten
dan de ionkies. En daarom dus hun vaderlijke mad en bilstand aan de jonkies:

De specificering van wat deze ervaringen zijn in relatie tot het beroep van docent als onderwijspro-
fessional is oppervlakkig en vaag:

'le hoeft minder tild in de voorbereiding van lessen te steken omdat ie het allemaal at vaker gedaan
hebt'.
'le weet hoe de ander aankilkt tegen het vak omdat le at zolang same,iwerkt en dat is prettig.'

Ervaring wordt gepercipieerd als het uitvoeren van bepaalde taken gedurende langere tijd binnen een
vooraf gedefinieerd domein waardoor le in staat bent in latere overeenkomstige situaties sneller, beter
en efficienter te handelen. Vooral door de vierjarige cyclus van het werktuigbouwkundig onderwijs
wordt de voorspelbaarheid groter en treedt gewoontevorming op. Het herhalen van dezelfde stof van
voorgegeven jaren bevordert het proces van institutionalisering. Dit wordt bevestigd door een steek-

proef naar het gebruik van dictaten, boeken en practicumopdrachten van de studierichting werktuig-
bouwkunde. Er bliiken opvallend veel persoonlijk samengestelde dictaten van docenten te bestaan
met een gemiddelde leeftijd die varieert tussen de 5 tot 20 jaar. In een aantal practicumopdrachten van
66n docent zat een over vier onderwijsjaren voorspelbare cyclus. Ervaring moet dan ook worden ge-
zien als ervaring binnen een bepaalde context, de eigen studierichting, het technische domein en het
eigen vakgebied. Er zijn geen inhoudelijke evaluaties van de onderwilsuitvoering en reflecties op de
stof. Externe behoeften vanuit het bedrijfsleven zijn niet of onvoldoende vertaald naar interne con-
dities op het niveau van beschikbare docenten en hun ervaringen gericht op de toekomst. De Visita-
tiecommissie Werktuigbouwkunde formuleert het in haar eindrapport als volgt: 'Van de externe ge-
richtheid die wil bil de opleidingen verwachtten bleek maar weinig. Dit beeld werd steeds duidelilker.
De opleiding (in casu de docent) is zich nauwelijks bewust van wat in de industrie fundamenteel aan
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het verandereri is. Vooral de beschouwing van het stagejaar en de contacten met het beroepenveld le-
verden het beeld op van een werktuigbouwkunde opleiding op een schiereiland, verbonden via een
iel landtongetle met de industrie. Op de dunne landengte bevinden zich docenten die in de meeste ge-
vallen in de afbouwfase van hun carriare ziln'. De beoordeling van de Visitatiecommissie over de er-
varing, gerichtheid en leeftild van docenten correspondeert niet met de eigen beleving en overtuiging
van de docenten in de studierichtingen. Men vat het op als negatieve externe trends die gericht zijn
op het zo onaantrekkelijk mogelilk afschilderen van het beroep docent. Zij zien het als een devaluatie
van het beroep dat zil uitoefenen, en vinden deze kwalificatie onjuist en ongewenst. Het eigen insti-
tuut gaat naar hun zeggen mee in dit beeld wat men afleidt uit het aangekondigde personeelsbeleid,
functionerings- en beoordelingsgesprekken, salarisbesprekingen en vooral het gevoerde taalgebruik
van instituutsleidingen: productgerichte, ionge, dynamische en flexibele arbeidskrachten. De oudere
docenten voelen zich weggezet en afgedankt, niemand is geinteresseerd in hun ervaringen in het on-
derwijs. Hun ervaring is niet meer gewenst. Dit komt tot uitdrukking in de vooral cynische wijzewaar-
op docenten in koffiekamers spreken over hun perspectieven en toekomst binnen het onderwijs. Dit
ongenoegen wordt niet gemeenschappelijk gemaakt. Deelname aan onderwilsvakbonden is gering
hetgeen overeenkomt met de individuele gerichtheid van de docent.

Samenvattend percipieren docenten een gering aantal kenmerken van de onderwijsprofessional, die
bovendien specifiek zijn voor de eigen rolperceptie als docerende ingenieur. De vooral technisch-func-
tionele benadering van de docent als onderwijsprofessional wordt daarin benadrukt. Er wordt geen in-
houdelilk onderscheid gemaakt tussen de kenmerken van de verschillende soorten docenten binnen
het onderwijs omdat men de verschillende rollen bij de verschillende opleidingssoorten niet kent. Er
wordt in feite geen eigen identiteit van de decent hbo gepercipieerd. Bij docenten ligt de nadruk bil
de rolperceptie van onderwilsprofessional op transformatie en reproductie van kennis waarbij het
technische domein en de technische vakkennis als uitgangspunt worden gehanteerd. Het onderwijs
wordt gezien als functie van de reproductie waarin die gepercipieerde rolopvatting past. Het overdra-
gen van waarden en normen is gebaseerd op de eigen persoonlijke ervaring en opvoeding die overi-
gens niet ziIn geanalyseerd en geproiecteerd in termen van opvoeden en onderwijzen. Daardoor blijft
de pedagogische rolperceptie van de docent als onderwilsprofessional onbelicht. Het beroep van do-
cent als onderwijsprofessional wordt daardoor niet als zodanig gepercipieerd. Het beroep ingenieur
staat model voor de onderwilsprofessional en de rolpercepties van de onderwilsuitvoering zijn opge-
hangen aan het beroep van ingenieur. Door de onbewuste verdraaiing van de beroepsidentificatie zou-
den wil kunnen spreken van misperceptie van de eigen rol en functie van het beroep docent als on-
derwiIsprofessional zoals dat in de literatuur is gegeven. Om de professionele kenmerken van docen-
ten te nuanceren stellen wil nu de werkhouding van docenten binnen opleidingen werktuigbouw-
kunde centraal.

Werkhouding van de Onderwijsprofessional

Opvallend is dat docenten de werkhouding niet specificeren naar het totaal aantal activiteiten en de
daarbij behorende onderwilsrollen in de onderwijsuitvoering. In deze paragraaf zullen wij vooral de
nadruk leggen op de werkhouding van docenten bij de onderwijsuitvoering. De houding ten aanzien
van studenten komt terug in de actor Student van dit hoofdstuk. Docenten vinden lesgeven het meest
elementaire onderdeel van hun werk als onderwijsprofessional. Aan het lesgeven ontleent men ar-
beidsplezier; men kan juist datgene doen wat men persoonlilk van belang acht. Juist het autonome en
gespecialiseerde optreden staat voor de respondenten gelijk aan professioneel handelen: handelen als
expert met expertkennis van het eigen domein.

'Ik moet zeggen, lesgeve„, dat doe ik met plezier, dat vind ik heerlijk. Het construeren dat is eigentijk
mijn  liefde,  liet constructief bezig zijn,  iets creereit of scheppen,  dat  vind  ik het  meest  plezierig aan mijn
beroep.'

Deze autonome, aan vrile beroepen gerelateerde perceptie is waarachtig en vindt zijn basis in de per-
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ceptie van het beroep docent zoals wij eerder zagen. Het is hun vaste en stellige overtuiging dat experts
altiid en overal het best in staat zijn te bepalen wat relevant en wat niet relevant is binnen hun ken-
nisdomein of vakspecialisme. Het beeld dat docenten koesteren van lesgeven is het beeld van de leer-
meester of meester-gezel die op basis van autocratie, ervaring en specialistische kennis de jonge man
in het technische domein binnenleidt.

'Als  ie  iets  doetmoet ie  het goed doen.  Ik vitid  dits  dat  ik goed  lesgeef e,i  dat studenten voldoe,ide kun-

neit opvangen en daarmee voldoende kennis in zich kimiten opnemen.'

Hieruit blijkt dat men uitvoering, beoordeling en controle als primaire functie van de onderwilspro-
fessional ziet. De respondenten ervaren een toenemende externe en interne druk op deze primaire en
gekoesterde rol. Extensiveringsvoorstellen van de overheid en de invulling daarvan binnen het hoger
technisch onderwijs ervaren docenten als toenemende druk op het autonome lesgeven. Het doet af-
breuk aan de autonome professionele status. Er moeten hoorcolleges komen voor grotere groepen stu-
denten in speciaal daarvoor ingerichte lokalen. Een meerderheid van de docenten ervaart dit als een
inbreuk op de oude vertrouwde werkwilze en een wijziging van de bestaande kennisgebieden binnen
de werktuigbouwkunde. Het doorbreekt bovendien de eigen werkorganisatie en formaliseert de af-
spraken met studenten. Ook secundaire afspraken binnen de eigen gezinnen komen in het nauw door
de dominanties van het rooster en dit vindt men ongewenst. De professionele status van de docent is
naar hun opvatting in het geding. Interne instituutsleidingen stimuleren dit proces met het in de ogen
van docenten bewust terugdringen van de autonomie van de onderwilsprofessional. Ook de modula-
risering van het onderwils wordt gezien als onderdeel van dit gezagondermilnende proces. Door het
onderwijs in modules te moeten aanbieden, waarbij de stof moet worden aangeboden in opeenvol-
gende stappen inclusief doelstellingen en eindtermen, moeten docenten hun expertkennis en hun
keuzes aan anderen motiveren en dat is behoorlijk wennen.

'Het liiken wel hapkiare brokken waarbil de studenten alleen nog maar hoeven te slikken.'

Door het modulariseren worden de vertrouwde iaarindelingen verlaten waardoor docenten studenten
in de colleges krijgen die over verschillende voorkennis beschikken. Aansluiten op voorgaande lessen

ligt daardoor moeiliik. Ook dit vat men op als een bewust proces van afl)reken van de autonome sta-
tus. Men vindt de argumentatie vanuit de instituutsleiding als ware het goed voor de doorstroom van
studenten eenzijdig en onjuist. Invoering van dit modulaire systeem met zijn korte loopcycli verhoogt
de werkdruk en tast de persoonliIke band met studenten aan. Opvallend is echter dat de individuele
boosheid van deze inbreuk op hun professionele status persoonlijk en individueel word verwerkt. Bil
observaties in de koffiekamers bleek het vaak onderwerp van gesprek, maar nooit bereikte het die fel-
heid die wij in de individuele gesprekken optekenden. Een docent beschreef het als volgt

'Het is als emi vulkaan die op uitbarste,i staat.'

Het gedrag van docenten ligt in liIn met de percepties van zichzelf als onderwilsprofessional. De zelf-
standige, autonome expert die met gezag naar eigen goeddunken verantwoordelijkheid neemt voor
zijn eigen vakgebied.

Werkhouding van collega's

Door specifiek te kijken naar de docentpercepties van de werkhouding van collega-onderwijsprofes-
sionals dachten wij meer vergelijkende opmerkingen in positieve en negatieve zin te kunnen achter-
halen die leiden tot betere inzichten in de houdingskenmerken van de eigen soort. De houdingsken-
merken van collega's vallen in twee hoofdgroepen uiteen: de ideale of gewenste werkhouding van col-
lega's en de actuele werkhouding van collega's. Uit de interviews hebben wij een verdichting gemaakt
van de veelal impliciet genoemde houdings-kenmerken van collega's. Als ideale houdingskenmerken
van collega's worden genoemd:
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•  collega's die le motiveren om samen het onderwiis vorm te geven;
•  collega's die zich verantwoordelijk voelen;
• collega's die nadenkend ziln,
•  collega's die vooral collegiaal ziln;
• collega's die je steunen in moeiliIke tilden;
•  collega's die betrokken zijn en belangstelling tonen;
•  collega's die ideeen hebben en vernieuwend zijn;
•  collega's die onderwijskundig zijn en kunnen ontwikkelen;
• collega's die kritisch ziln;
• collega's die willen samenwerken in een team;
•  collega's die verstandig ziln.

Wanneer wij kijken naar de inbreng van de verschillende categorieen bij de opsomming dan komt het
overgrote deel van de ideale houdingskenmerken voor rekening van de niet-technische vrouwelijke
docenten met kleine dienstverbanden, op de talige en bedrilfskundige docenten en een enkele jonge
technische docent. Het zijn dus min of meer 'exotische' houdingskenmerken van collega's met een
lage status in de vakkenhierarchie. Zij zijn namelijk diegenen met ervaring in samenwerkingstrajecten
en kennis van de verschillen in werkwijzen binnen de verschillende studierichtingen. Interessant is
het om na te gaan waarom de (relatieve) invloed van dit soort geluiden zo gering is. Dit wordt duide-
lijk als wij de houdingskenmerken zoals benoemd door technische docenten inventariseren. Deze
houdingskenmerken zijn gebaseerd op ervaringen in het werken met collega's gedurende soms een
groot aantal jaren. De houdingskenmerken die men noemt zijn:

•  collega's zijn in aanleg individueel;
•  collega's zijn vooral functioneel;
•  collega's ziin solistisch;
•  collega's zijn conservatief;
• collega's ziIn wantrouwend;
•  collega's zi In eigenwils;
•  collega's zijn vooral vakidioot;
•  collega's zijn van een bepaalde generatie;
• collega's zijn ingenieur.

Alleen al vanwege de getalsverhouding ziIn deze houdingskenmerken in de werktuigbouwkundige on-

derwilswerkelijkheid dominant aanwezig.

'Wij Ilebbe„ een groot aantal tegen de vUT-gerechtigde leefti id aanzittende docenten en een klein aan-
tal jongere docenten, een tussengroep is er niet. Dat betekent dat de oudere generatie wei de kennis in
hilis lieeft mciar ten opzichte van Lie nieitwe technologie te terughoudend is. De jongere docenten ziin
met een keyboard opgegroeid en dit vinden de ouderen te vooruitstrevend.'

Het is in feite een stereotypering van de soort gebaseerd op vooroordelen en ervaringen. Naast het feit
dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen technische en niet-technische docenten, tussen oude en
jonge docenten, maken docenten ook nog een onderscheid in houdingskenmerken naar opleiding of
titeI.

'Op dat gebied ben ik een vreemde eend in de bilt omdat ik ook geen titel heb. De oudere categorie laat
duidelijk merken dat er wel een duidelijk miderscheid is tussen miln positie en die van hen terwill ik
dat bij de instromende jonge collega-academici niet heb.'

De interne status op grond van domeinspecifieke vakkennis werkt positief of negatief in op de toe-
kenning van houdingskenmerken:
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'Wij hebben hier universitaire docenten, hbo- docenten en mbo- eit lbo-opgeleide mensen. Nu is het zo
dat die bovengroep eigenlijk de lakens uitdeelt. Dat is de groep met het universitaire niveau. Die me-
nen dat ze alles kunnen dirigeren.'

De percepties van de houdingskenmerken van de dominante groep bevorderen het proces van nor-
matieve integratie binnen de studierichting werktuigbouwkunde. Beoordeling en toetsing van deze
houdingskenmerken zijn altild ingebed in de bestaande hierarchie. In gedrag en rituelen worden de
dominanties doorgegeven en worden docenten met een lagere status geaccepteerd wanneer zij het sta-
tusverschil accepteren en daarnaar handelen. Het proces dat op deze wijze wordt ingezet binnen de
onderwijs-werkelijkheid van studierichtingen werktuigbouwkunde noemen wij een proces van nor-
matieve integratie op basis van asymmetrie van macht. Deze asymmetrie van macht wordt duidelilk
als we de houding van de onderwilsprofessional ten opzichte van ondergeschikten nader onderzoe-
ken.

Houding ten opzichte van ondergeschikten

Onder ondergeschikten in de werktuigbouwkundige onderwilswerkelilkheid verstaan wij laboratoriu-
massistenten, praktilkdocenten, werkmeesters en leden van de administratie, concierges en dergelij-
ke. Duidelijk komt uit de percepties van docenten en ondergeschikten naar voren dat zij de onder-
wijswerkelijkheid kenschetsen als een werkelijkheid met machtsongelilkheid. De ondergeschikten ziln
niet blij met de houding van hun meerderen. In de onderwijswerkelijkheid ervaren zij voortdurend
machtsongelijkheid tussen met name de top van de machtskolom en hun eigen positie. Concreet ge-
beurt dit in bilvoorbeeld de afstemming tussen de theoriedocent en de practicumdocent in een be-
paald vakgebied.

'Van miin  kant wordt geluisterd naar ideein die  de theoriedocent heeft,  omgekeerd is dit niet  het geval.
Als ik iets voorstel en hii is het met deze zienswilze niet eens, dan gaat het toch op zijn manier.'

De ondergeschikten ervaren de ongelijkheid in de studierichting sterker dan de ongelijkheid in de sa-
menleving.

'Ik kan  het  zelf niet  uitstaan  als iemand op  ie neerkijkt.  De  persoon die  zich zo hoog opstelt  heeft  ge-
woon geluk gehad dat hii heeft kunnen doorstuderen:

In deze ervaringen schuilt bitterheid en een gevoel van tweede- of derderangs te zijn. De geinterview-
de werkmeesters geven aan dat ook de praktijkdocenten hetzelfde gedrag vertonen tegenover de werk-
meesters. Dit mechanisme doet nog het meeste denken aan een militaire organisatie met herkenbare
rangen en status en een sterk top-down georienteerde verhouding tussen personen in die organisatie.
Ook de interesse voor onderwijsuitvoeringstaken van ondergeschikten wordt als minimaal ervaren.
Praktijkdocenten, werkmeesters en laboratoriumassistenten geven bij meerderheid aan dat het gebrek
aan waardering door meerderen ruimschoots wordt gecompenseerd door de vooral plezierige omgang
met studenten. Bij studenten proeven ze vaak erkenning voor hun werk en horen ze veel zaken die
niet strikt tot het onderwils behoren. De personen hoog in de rangorde daarentegen benaderen het
probleem van de machtsuitoefening heel afstandelilk en zakelijk.

'Er ziin nou eenmaal verschillende categorieen onderwijsuitvoerend personeel bedacht die elkaar van-
uit hun eigen kennis en specialisme elkaar kunnen aanvullen. Theoriedocenten moeten zich met de
theorie bezig houden en niet met de praktiik.'

Dat die praktilk een lagere status heeft wordt niet openlilk gecommuniceerd, het wordt uitgelegd als
een verschil in taken, meer een afstemmingszaak. Dat er sprake is van formele statusverschillen tus-
sen onderwijsuitvoerenden in de werktuigbouwkundige handelingspraktijk leiden wij af uit de wijze
waarop de respondenten omgaan met titels. Uit de analyse van de docentengegevens blijkt dat een
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meerderheid van de theoriedocenten stapelaar is, terwill op de personeelslilst van de studierichting al-
leen de hoogst behaalde titel is aangegeven. Ook in de interviews blijken docenten weinig of niets over
de eigen mts- of hts-tijd te vertellen. Dit zou kunnen duiden op het bewust ontkennen van oplei-
dingstrajecten onidat dit mogelilk zou kunnen worden gezien als een minpunt op de huidige status.
In de groepsinterviews met docenten hebben wil dit geverifieerd en de docentengroep was zeer ver-
baasd over het hoge aantal ir-en met een hts- voortraject. De ontkenning van de hts-status werd niet
als zodanig herkend. Wel herkende men de interne gezagsverhoudingen tussen de verschillende cate-
gorieen en bevestigde men bovendien dat de vakgroepen en de afstudeervarianten de machts-onge-
hikheid tussen de verschillende domeinen en hun representanten benadrukken. In onze observaties
was het onderscheid tussen de verschillende categorieen tildens de pauze in de koffiekamers groot. Er
was duidelilk sprake van een scheiding tussen de laboratoriumassistenten en werknemers en de rest
van (praktijk)docenten. in ten instituut hadden de werkmeesters en laboratoriumassistenten boven-
dien een eigen koffiekamer waar geen andere soorten waren gewenst. Bovendien zag le in de koffie-
kamers zelfs strikte scheidingen tussen docenten van verschillende opleidingen met elk vaste tafels in
de ruimte.

Samengevat lijken de houdingskenmerken en gedragstendenties sterk op rangen en standen binnen
een militaire organisatie. De theoriedocenten zijn de officieren, de praktijkdocenten de onderofficie-
ren, het laboratoriumpersoneel en de werkmeesters ziin de korporaals. Ingenieursopleidingen in Ne-
derland stammen uit de millitaire omgeving. Met de oprichting van de Koninklijke Academie voor
Burgerliike Ingenieurs in  1842 werd de opleiding tot civiel ingenieur losgekoppeld van de militaire or-
ganisatie. Wel bleef de leiding van de Academie zich afvragen op welke leest men de opleiding moest
schoeien: op militaire dan wel op academische wilze. Het bleef echter tot 1864, bilde vervanging van
de Academie door de polytechnische school, een op militaire discipline georieenteerde opleiding
(Lintsen, 1985: 38) De onderwijsprofessional wordt geacht kennis te hebben van de onderlinge posi-
ties en status in de hierarchie en daarnaar te handelen. in hoofdstuk 4 is de ingenieursvorming uit-
voerig beschreven en daarin vinden wij deels een antwoord op dit vooronderstelde verband tussen sta-
tus en gezag. Wil kilken nu eerst naar de houding van docenten ten aanzien van leidinggevenden jn
het instituut en werken in de overall-analyse onze aanname verder uit.

Houding ten opzichte van faculteits- en instituutsleiding

De docentpercepties laten een onderscheid zien in de houding ten aanzien van de drie organisatie-
niveaus binnen het eigen instituut. De houding van de decent als onderwijsprofessional is ten op-
zichte van de instituuts le iding afstandelilk, ten opzichte van de faculteitsleiding zakelilk en soms per-
soonlilk, en ten opzichte van de studierichting vooral persoonli jk. De instituutsleiding ervaart men als
onpersc,imlilk, afstandelilk en vooral ongenteresseerd in wat op de .werkvloer» gebeurt.

' Dilti  krils  je dus  dat  zo'n college van  bestitur (ze zitte,1  hier op de  hoogste etage) 211  dfit is Iziet letter-

lijk macir ook figiturlijk zo, veraf staat van datgene wat op tie werkvloer gebetirt.'

De houding van docenten ten opzichte van personen in het college van bestuur is wisselend. Opmer-
kelijk is vooral dat men een onderscheid maakt tussen collegeleden «van buiten» en leden van bin-
nen, de zogenaamde «omhooggevallen» docenten. Men is overwegend positiever over de externe le-
den van het college.

'Nou er is hier een CvB en het hoofd ervan, de voorzitter, is de manager. Die man komt uit het be-
drijfsleve,1 en kcin met mensen omgaan, die houlit te,lininste rekening met inensen. Ik word meer ge-
fnistreerd  door  die  twee  anderen.'

Docenten spreken in dit verband bilna romantisch over hun vroegere directeuren die ondanks hun
nukkigheden naar hun gevoel vooral menselilk met hen omgingen, wat betekende dat ze voelden dat
de directeur in hen genteresseerd was. Daardoor waren ze ook loyaal bil moeilijke operaties. De opge-
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klommen collegeleden gedragen zich naar de opvattingen van de docenten te veel als bedrijfsma-
nagers terwijl ze daar nou juist in hun ogen geen verstand van hebben, het zijn immers mensen met
alleen onderwilservaring

'ET zitten teveel mensen iii het CvB die zich ergens mee be,noeien waar ze geeti verstand van hebbeli.'

De overgang van de kleinere hts naar de grotere hogeschool heeft de persoonliike verhoudingen met
de leiding in de ogen van docenten geen goed gedaan. Er is naar hun oordeel geen luiste verhouding
tussen werknemer en werkgever. Overwegend wordt de still van leidinggeven van het CvB als autori-
tair en «bombastisch» gekenschetst. De autoritaire still van leidinggeven wordt geillustreerd met di-
verse voorbeelden voornamelijk op het gebied van personeelsbeleid. De werktildenregeling in een in-
stituut (zie percepties van Instituut), ziIn een voorbeeld van zo'n autoritaire maatregel die in de per-
cepties van de betrokken docenten als minachting door de leiding wordt ervaren. De basis voor deze
verstoorde verhouding leggen docenten in de slechte communicatie van het college met hen als on-
derwijsuitvoerenden. De leefwereld van de docenten is naar hun gevoel drastisch veranderd zonder
dat zijzelf daarin door de leiding zijn betrokken. Er is de docent als onderwijsprofessional geen kader

geboden waarbinnen transformaties door fusering kunnen worden opgevangen en begeleid, zo is de
opvatting. De houding ten aanzien van de faculteitsleiding is minder geprononceerd. Doorgaans kent
men de directieleden persoonlijk, en afhankelilk van het aantal contacten ervaart men de verhouding
als zakelijk. De faculteitsdirectie ziet men wel als een nadrukkelilk onderdeel van de interne machts-
kolom. Uit observaties blijkt dat faculteitsdirecties in hetzelfde gebouw anders, doorgaans persoonlij-
ker, worden benaderd dan directies die in andere gebouwen zetelen. De rode draad in de docenten-

percepties is dat men openlilk twijfel uitspreekt over het nut van de faculteitslaag.

'la, dan zit daar ook,log die tussenlaag die zich op haar beurt laat adviseren door een groot aantal me-
dewerkers.'

Er wordt twijfel uitgesproken over de effectiviteit van deze laag en men legt een direct verband tussen
het bestaan van deze tussenlaag en de doorgevoerde bezuinigingen op studierichtingsniveau. Activi-
teiten van faculteitsdirecties zijn direct waarneembaar en onmiddellilk onderwerp van gesprek in de
koffiekamer. Docenten zijn in eerste instantie gericht op de stijl van leidinggeven van de faculteitsdi-
rectie en zijn niet of nauwelijks geYnteresseerd in beleid. De percepties van de studierichtingsleiders
over hun faculteitsleiding zijn het meest uitgesproken. Zij ervaren een duidelilk machtsverschil in het
overleg, gebaseerd op de interne machtskolom waarin de faculteitsdirectie nadrukkelijk de rol van
«doorgeefluik» heeft in de interne machtsverhoudingen. Zil ervaren die machtsuitoefening met name
in de jaarlijkse gesprekken over de interne budgettering

Samenvattend laten docentpercepties op het aspect van de houding ten opzichte van faculteits- en in-

stituutsleiding zien dat er geen heldere rolperceptie bestaat waarin deze relatie is gedefinieerd. De fa-
culteitsleiding wordt door docenten niet gezien als formele werkgever, deze positie ziet men bil de in-
stituutsleiding. Wij vatten het ontbreken van een duidelijk beeld van de functie en rol van de facul-
teitsdirectie op als een rolperceptieprobleem, gebaseerd op de recente ontwikkelingen binnen het ho-
ger beroepsonderwiIs. Bil rolpercepties horen namelijk rolverwachtingen die vaak door werknemers
als categorie worden gepercipieerd. Door het ontbreken van deze rolverwachtingen komt ook geen zo-
genaamd psychologisch contract tot stand tussen betrokkenen in die sociale omgeving. Dit psycholo-
gisch contract namelijk bepaalt in hoge mate het gedrag en de bij die rol behorende gedragsverwach-
tingen. Als er geen rolpercepties en geen rolverwachtingen bestaan bij docenten over de faculteitslei-
dingen, ontbreekt de grond voor een psychologisch contract met als gevolg dat elke docent afzonder-

lijk zijn eigen rolperceptie en rolverwachting heeft zonder dat daarover gemeenschappelijkheid be-
staat in de eigen categorie. (Robbins, 1992) Dit heeft verstrekkende consequenties voor de houding
van de docent als onderwilsprofessional ten opzichte van de faculteitsleiding. Deze houding is als neu-
traal te kenschetsen waarbil in feite geen waarachtige verhouding wordt nagestreefd. De machtsuit-
oefening vanuit deze organisatielaag wordt als minder strikt en minder steil ervaren.
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Houding ten opzichte van de studierichtingsleiding

De houding van docenten als onderwijsprofessional ten opzichte van de studierichtingsleiding is door
de wilziging van gekozen naar benoemde studierichtingsleiders wel beinvioed, maar niet fundamen-
teel veranderd. In grote lijnen is de houding te typeren als loyaal, zakelijk en open. Er is een verschil
waargenomen in persoonlijke voorkeuren voor een bepaalde stijl van leidinggeven, met als grootste
gemene deler dat de studierichtingsleider er vooral voor de docenten binnen de studierichting dient
te zijn. Vaak is die leiderschapsstijl gevormd in de loop der tijd door onderlinge samenwerking en er-
varingen uit de tild dat de studierichtingsleider ook collega-docent was. Alle studierichtingsleiders in
ons onderzoek kwamen namelilk voort uit de eigen docentengelederen. Docenten zijn zeer alert op
een vooral persoonsgebonden invulling van het leiderschap Juist vanwege de persoonlijke ervaringen
met  elkaar  krijgt de verhouding tussen docenten  en de studierichtingsleider een «gezicht». Er worden
vooral impliciete verwachtingen ten aanzien van zijn leiderschapsstill neergelegd waarbij de nadruk
ligt op een leider als 'voorman.' Autoritaire studierichtingsleiders zou men niet accepteren.

'Een gezegde van mi in oude baas was: ik heb geen man nodig die de baas gaat spelen, maar een man
die de baas is. De baas spelen kan iedereen, maar baas zijn d(tar zit het sociale aspect in.'

Door de verhouding met de studierichtingsleider zo kort mogelijk te houden en de rolverwachting zo
nadrukkelijk te poneren ontstaat een sterke binding tussen de docenten en hun leider. De wederzijd-
se rolverwachtingen zijn helder:

'De studierichtingsleider is er op de eerste plaats om onze belangen te verdedigen naar boven. In over-
leg met onze studierichtingsleider stellen wij de take,1 binnen de studiericliting vast en maken we af-
spraken over roosters en dergelilke.'

Het psychologisch contract is daarmee gesloten en over en weer worden gedragscondities uitgewisseld.
Docenten geven hiermee aan dat men de formele machtspositie van de studierichtingsleider in de
machtskolom niet als zodanig ervaart. In het gedrag wordt de onderlinge loyaliteit benadrukt wat de
interne groepsbinding bevordert. Dit soort ruilverhoudingen bepalen uiteindelijk de effectiviteit van
de leider. Door deze loyaliteiten en bindingen ontstaat een scheiding tussen de studierichtingen en de
rest van de organisatie. Ook tussen de studierichtingen onderling zijn de grenzen vrij scherp getrok-
ken. Vreemd blijft het dat die sterke studierichtingsbetrokkenheid niet uitmondt in het organiseren
van meer inspraak op faculteits- en instituutsniveau, maar eerder leidt tot afsluiting en afzetgedrag.
Het is alsof de interne loyaliteiten binnen de studierichting de machtsuitoefening van boven probe-
ren te neutraliseren. De studierichtingsleiders geven aan dat in toenemende mate druk vanuit de fa-
culteiten wordt uitgeoefend om te voldoen aan formele machtsstructuren binnen het instituut en
haast te maken met het installeren van een duidelijke organisatiestructuur in de studierichting. Als
symptomen van dit formaliseringsproces noemen zij het interne budgetteringsbeleid, het personeels-
beleid en de instituutsgewilze organisatie van de onderwijsuitvoering. De studierichtingsleiders erva-
ren deze spanning in toenemende mate en omschrilven het als een loyaliteitskeuze: of loyaal voor de
medewerkers in de studierichting of loyaal naar faculteits- en instituutsleiding. Het centrale gezag stelt
overigens dat er geen sprake kan zijn van kiezen, zie hoofdstuk 7.
In de zelfevaluatierapportages zijn de verschillen van inzicht in rol en functie van de studierichtings-
leidingen in relatie tot de hogere aggregatieniveaus helder in beeld gebracht zie hoofdstuk 7. In alle
gevallen had de faculteitsdirectie, en op afstand het college van bestuur, de uiteindelijke macht over
de inhoud en vormgeving van de rapporten. En daarmee is de formele macht getoond en een gewenste
rolverwachting van het gezag gegeven. Deze werkwijze heeft direct invloed op de rolpercepties en de
houding van docenten ten opzichte van hun studierichtingsleider. Dit proces van machtsuitoefening
ondermijnt de positie van de docent als onderwijsprofessional en versterkt de afhankelijkheidspositie.
In theoretische zin spreken wij dan ook van een breuk in het psychologisch contract en dat leidt tot
waarneembare ontevredenheid en rolverwarring. De verschillende observaties bevestigen het beeld
van de individuele docent die positie tracht te kiezen in een veranderende omgeving en terechtkomt
in onzekerheid, veranderende rolverwachtingen en rolconflicten.
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Hiermee besluiten wij het inventariserende deel van docentpercepties van de actor Onderwijsprofes-
sional en gaan wij over tot de analyse van de percepties die wij zullen verdichten tot dominante trends
in de docentpercepties van Onderwijsprofessional.

Trends in docentenpercepties van Onderwijsprofessional

In de docentpercepties van de docent als onderwilsprofessional zijn een drietal trends te onderschei-
den die het beeld van de onderwilsprofessional bepalen:
•  de identiteit van de onderwijsprofessional;
•  de status van de onderwijsprofessional;
•  het rolgedrag van de onderwilsprofessional.
De percepties van docenten werktuigbouwkunde van de identiteit van de onderwijsprofessional zijn
bepalend voor de percepties van status en rol. De inventarisatie laat een hoge mate van congruentie
zien in de percepties van technische docenten. De percepties van de niet-technische docenten wilken
enigszins af van dit beeld. Wil nuanceren ze hier niet verder omdat dit reeds is gebeurd bij de eerdere
vraagstellingen.

identiteit
Docenten werktuigbouwkunde percipieren de onderwijsprofessional als een autonome, zelfstandige,
deskundige, bekwame, professionele, onafhankelijke, technische persoon die in een onderwilsinstel-
ling voornamelilk bezig is met kennis overdracht aan aspirant ingenieurs. Hij doet dit met een aantal
collega's, verdeeld in zogenaamde vakgroepen die gebaseerd zijn op (technische) domeinen. Er be-
staan binnen deze vakgroepen geen strikte formele afspraken over de grenzen van het domein en de
samenwerking met andere vakdisciplines.
Binnen de studierichting is sprake van formele arbeidsdeling tussen de verschillende participanten
van de onderwijsuitvoering, gesanctioneerd door een gedifferentieerd beloningsbeleid. Bovendien is
er sprake van een informele hierarchie tussen de verschillende specialismen binnen het technische do-
mein. Docenten hanteren een eigen, op het technisch domein gerichte taal en codes waaraan bin-
nenkomers in het domein worden onderworpen. Dit kunnen wij aanmerken als normatieve integra-
tie. Contacten met andere beroepsgroepen zijn terughoudend en oppervlakkig. Wij zouden dit kun-
nen kenschetsen als een vorm van sluiting. Docenten gebruiken de persoonlijke opvoeding en vor-
ming als fundamenteel onderdeel bij de overdracht van waarden en normen in onderwijsuitvoering-
situaties. Dit gebeurt echter impliciet en onbewust. Leeftild wordt door oudere docenten als toege-
voegde waarde gezien voor de onderwijsprofessional. Docenten zijn niet gericht op samenwerking en
niet of nauwelijks georganiseerd in belangenorganisaties of vakbonden. Er wordt gestreefd naar een ei-
gen persoonlijke organisatie van de onderwilsuitvoeringsactiviteiten zonder beYnvloeding van buiten.

status

In de docentenpercepties wordt de beroepsgroep onderwijsprofessional breed gedefinieerd. Er bestaat
een globaal en oppervlakkig beeld van docenten als onderwijsprofessional. Docenten hbo rekenen
zichzelf tot de top van de soort en vergelijken zich voomamelijk met technische universitaire docen-
ten of hoogleraren. Het maatschappelijk aanzien vindt men duidelijk afgenomen onder invloed van
vooral negatieve publikaties in de kranten over de kwaliteit van leraren en van de negatieve benade-
ring van het lerarenberoep door de minister. Ondanks deze zogenaamde externe devaluatie van het
beroep vergelijken docenten zichzelf nog steeds met andere vooraanstaande beroepsgroepen in de sa-
menleving als accountants, advocaten, notarissen en dergelijke. In de eigen organisatie en in de sa-
menleving ervaren docenten een toenemende druk op de status en positie. Het eigenbeeld, de identi-
teit komt onder druk te staan door tal van inbreuken op de autonome, onafhankelijke status.  Als re-
actie op deze interne en externe invloeden vertoont de hbo- docent werktuigbouwkunde kenmerken
van .sluiting. zoals wij dit eerder definieerden. De hbo-docent werktuigbouwkunde ervaart de huidi-
ge processen in het hoger technisch onderwijs als processen van ontprofessionalisering van de per-
soon, en als aanslagen op de persoonlijke integriteit. Binnen de beroepsgroep is geen georganiseerde
communicatie over bovengenoemde ontwikkelingen. Docenten ervaren als gevolg van de statusdeva-
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luatie ook een crisis in het gezag. Dit wordt afgeleid uit de geringe belangstelling van het management
om docenten te betrekken bil de voorbereidingen van belangrilke organisatie en onderwijsverande-
ringen. De vooral dwingende toon in interne personeelsbeleidzaken en het autoritaire ingrijpen in de
persoonlijke en arbeidsrechterlilke omstandigheden van de onderwijsprofessional worden gezien als
bewuste processen van disciplinering en standaardisatie.

rolgedrag
Behorend bij de identificatie met het beroep onderwilsprofessional en gegeven de status hanteren do-
centen het rolgedrag van de expert, met expertkennis van een bepaald domein, gelegitimeerd door de
functionele orientaties en de opvattingen over rol en functie van het hoger technisch onderwiis. De
rol die zil aan zichzelf toekennen moet worden opgevat als een transformatierol waarbij docenten ken-
nis overdragen aan bepaalde groepen jonge mensen. De overdracht vindt plaats in speciaal daarvoor
ingerichte ruimtes en binnen een bepaald kader: de werktuigbouwkundige handelingspraktilk. Het
rolgedrag van de expert impliceert een hoge mate van onafhankelijkheid en vrijheid in de inrichting
van het eigen onderwijs. De technische omgeving, het technische domein ondersteunt dit gedrag en
maakt gebruik van gecodeerde taal en symbolieken. Er is sprake van een «symbolic universe» waar-
binnen soortgenoten elkaar begrilpen en verstaan. Vooral de wereld van de waarneembare fysische
dingen en de wereld van de arbeid (zinprovincies; Zilderveld, 1987: 56) geven zin en betekenis aan het
handelen van docenten werktuigbouwkunde in deze onderwijswerkelijkheid. De rol van de onder-
wilsprofessional is gebaseerd op een functioneel-rationele rolperceptie. In de rolperceptie ligt de na-
druk op het doelgerichte, het instrumentele en het probleemoplossende handelen. De rolperceptie is
gebaseerd op de eigen ervaringen en de technische en persoonlijke vorming en kan worden opgevat
als: handelen als geconditioneerd gedrag. Door gebruik te maken van processen van 'operant condi-
tioning' vormt men studenten hetgeen leidt tot het gewenste 'operant gedrag'. De onderwijsuitvoe-
ringsrol is gebaseerd op het handelen in een 'symbolic universe'
Resumerend kunnen wij stellen dat de identificatie van docenten met het beroep van docent als on-
derwilsprofessional niet voldoet aan de criteria zoals deze door Van der Krogt, Van der Arend en an-
deren is gedefinieerd.
De kenmerken die docenten aan zichzelf toekennen zijn gebaseerd op identificatie met het beroep in-
genieur en ziIn op te vatten als kenmerken van een geYnstitutionaliseerd beroep.

hbo-docent als onderwijsprofessional

Analyse van de trends van onderwijsprofessional laat een drietal mechanismes zien die bildragen aan
het ontstaan van rolconflicten en crises in de werktuigbouwkundige handelingspraktilk. De mecha-
nisines worden analytisch uiteengelegd maar komen in de handelingspraktijk meestal gecombineerd
voor waardoor ze elkaar versterken en bevestigen.

onderwilsprofessional en identiteit
Voor een definitie van het begrip onderwilsprofessional als beroep kijken wi j in eerste instantie naar
de samenstelling van het woord: onderwils, professie en professioneel. Van Dale (1989): 'onderwijs =
geregeld onderricht, het systematisch volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen
van elementaire en uitgebreide kennis en kunde door daartoe aangestelde bevoegde leerkrachten aan
afzonderlijke of daarvoor bileenziinde (jonge) personen. Professie = beroep of ambt, professioneel is
een aan het beroep eigen deskundigheid. Professional is een Engels woord en betekent beroeps of des-
kundige, iemand die vakkundig en bekwaam is. Het woord is afgeleid van het woord professie'. Bij
toetsing van docenten als onderwilsprofessionals kijken wij vooral naar de voor de beroepsgroep ge-
definieerde kenmerken. De Moor, Wentink en Van der Net (1977) hebben onderzoek gedaan naar pro-
fessionaliteit en het docentenberoep. Zij stellen dat professie verwijst naar een ideaaltype met speci-
fieke kenmerken. Er is in hun ogen sprake van een professioneel beroep indien:

• er een theoretische vorm van kennis aanwezig is waarop de praktische uitoefening is gebaseerd;

•  er sprake is van een professionele cultuur waarin waarden en normen zijn vervat met betrekking tot
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het gedrag van de professionele beroepsbeoefenaar ten opzichte van ziIn clienten, ziin collega's en
ten aanzien van de orientatie van de organisatie waarin hij werkt;

•  er een mogelilkheid van sanctionering is van het professionele gezag, door de gemeenschap tot ui-
ting komende in autonome controlemechanismen.

Van professionalisering is sprake als deze kenmerken nadrukkelilk voorkomen. Larson (1979) onder-
scheidt de kenmerken van een professie naar drie algemene dimensies:

- een cognitieve dimensie gebaseerd op kennis, kunde en opleiding;
- een normatieve dimensie gebaseerd op dienstbaarheid en beroepsethiek;
- een evaluatieve dimensie gebaseerd op vergelijking met andere beroepen en gericht op prestige en
status.

Bovendien geldt dat de historische ontwikkeling van een beroep bepalend is voor diens huidige sta-
tus. Het beroep docent is afgeleid van onderwilzer of schoolmeester. Tot 1795 bestonden er geen op-
leidingen voor dit beroep. In 1816 kwamen de eerste kweekscholen tot stand. Wanneer wij nu kijken
naar de ontwikkeling van het beroep HBO-docent dan moeten wil terug naar 1896. l'oen kregen Cop
en Van Gelder (Schippers, 1989: 22 e.v.) de opdracht een rapport te schrijven over 'het technisch on-
derwijs aan die categorie van technici die staan tusschen ingenieurs, technologen en acadernisch ge-
vormden te enerzijde en de werklieden te andere zijde.' Het lerarenkorps voor deze voorgestelde op-
leidingen zou moeten bestaan uit personeelsleden van de hbs aangevuld met een aantal technici die
de praktijklessen zouden moeten geven. In 1910 werd de eerste middelbaar technische school gesticht.
Deze mts-en maakten een emancipatie door die uitmondde in de oprichting van latere hts-en. In 1946
werd een groot congres georganiseerd over de visie op dit onderwijs in de toekomst. Centrale thema's
waren de opvoedkundige taak van de hts- en een daarvoor noodzakeli jke pedagogische vooropleiding
van de leerkrachten in dit onderwijs. In 1952 werd door de toenmalige minister Rutten een landelijke
commissie gefnstalleerd die tot taak had een samenhangend pakket van eisen op te stellen voor leer-
krachten en leermethodieken van dit onderwijs, de zogenaamde commissie MTO-52. In 1965 werd
deze commissie opgeheven zonder een concreet plan voor de eisen aan leerkrachten in het hto te for-
muleren. In 1969 werd overgegaan tot oprichting van de Commissie Hoger Technisch Onderwijs waar-
in docenten en voor het eerst studenten zaten die nadachten over de inhoud en de ontwikkeling van
de opleiding en de vereisten aan docenten. Uit deze historische ontwikkeling valt af te leiden dat er
geen sprake is van een gevestigd beroep van docenten in het hoger technisch onderwi js. l'oetsing aan
de kenmerken laat zien dat er slechts op een van de kenmerken voor een professioneel beroep wordt
gescoord, namelijk theoretische kennis waarop de praktische uitoefening van het beroep is gebaseerd.
Bovendien correspondeert dit kenmerk met de cognitieve dimensie van professionalisering gebaseerd
op kennis, kunde en opleiding. Ook het door Carr-Saunders (in: Larsen, 1979) geintroduceerde begrip
van 'opkomst van het moderne beroep' is niet van toepassing op het beroep van docenten hbo. Bij de
opkomst van een modern beroep moet aan twee condities zijn voldaan: 'a wave of association', het
oprichten van krachtige, nationale beroepenorganisaties die gericht zijn op het vestigen van positie
en status van de beroepsgroep als geheel, en consolidatie van het marktaandeel in het beroepenveld.
De Docentpercepties laten zien dat bij het beroep docent slechts aan een conditie wordt voldaan. De
identiteit van de docent als onderwijsprofessional is gebaseerd op de percepties van het beroep inge-
nieur. Door het ontbreken van bewustzijn van het bestaan van onderwijsprofessional als beroep ver-
valt de grond voor identificatie met dit beroep. Hierdoor grijpen docenten werktuigbouwkunde terug
op hun identificatie met het beroep ingenieur en profileren zil zichzelf met kenmerken behorend bil
dit beroep.

onderwijsprofessional en status
Beroepen die op weg zijn om kenmerken van het ideaaltype te gaan vertonen worden geacht zich te
bevinden in een proces van professionalisering. (Van der Arend, 1992) In de negentiende eeuw kregen
de meeste onderwijzers hun opleiding nog op een gewone school waarbil ze vanaf hun veertiende al
voor de klas stonden en door de hoofdonderwijzer voor examens werden opgeleid. In 1806 werden bil
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wet vier rangen van onderwilzer ingesteld, volgens opklimmende exameneisen en met opklimmende
salarisschalen. In 1842 richten onderwijsgezelschappen een landelijke organisatie op, het zogenaam-
de Nederlands Onderwijsgenootschap (NOG). Vanwege de grote vraag naar onderwilsgevenden werd
een opleiding tot hulponderwijzer gestart om aan deze vraag te voldoen, wat resulteerde in de op-
richting van een eigen belangenvereniging in 1874, de zogenaamde vereniging van hulponderwijzers,
dit vanwege het feit dat de deftige NOG hen de toegang tot hun organisatie ontzegde.
De positie van de onderwilzers in de beroepenhierarchie is heel bijzonder. Enerzijds was het prestige
van de onderwijzer niet gering, zij werden opgenomen in het plaatselilk establisement; anderzilds had-
den ze een slechte materiele positie vanwege het feit dat er weinig geld was voor onderwijs. Omdat on-
derwilzers zo slecht verdienden was er bij de rijkeren weinig belangstelling voor dit beroep. Diegenen
die het beroep uitoefenden waren in overgrote meerderheid nieuwkomers in de intellectuele beroe-
pen. Bil de toenmalige geringe mogelijkheden tot sociale mobiliteit was het onderwijzersambt bij uit-
stek geschikt om uit het volk omhoog te klimmen. (Rolling, 1982) In aanmerking genomen de socia-
le achtergrond van de meeste onderwijzers acht de onderzoeker Rolling de afkomst als medebepalend
voor het ontstaan van de schoolstrijd. In de schoolstrild werden de ideologische verschillen en belan-
gen vertaald in machtsvorming en versteviging van de eigen positie. Dit werd ten slotte vertaald in af-
zonderlijke onderwilszuilen en veiliggesteld voor de toekomst.
In de twintigste eeuw werden de opleidingen voor onderwijzer verder gespecificeerd. Naast kweek-
scholen ontstonden speciale opleidingen voor het kleuteronderwijs. De kweekscholen zelf werden pe-
dagogische academies. In de tachtiger jaren werden deze pedagogische academies opleidingen voor le-
raren basisonderwijs. Ten slotte zijn ook zeer recent opleidingen voor leraren technisch onderwils ge-
start waarmee in feite wordt erkend dat het leraarschap of docentschap is gelegitimeerd en geinstitu-
tionaliseerd. Het middelbaar en hoger onderwijs daarentegen betrekt zijn docenten in de twintigste
eeuw voornamelilk uit afgestudeerden van universitaire opleidingen. Aanvankelijk worden aan deze
docenten geen speciale eisen gesteld. Veel later wordt een zogenaamde pedagogische aantekening
geeist. Concreet houdt deze aantekening in dat betrokkenen gedurende drie maanden een tiental les-
sen in klasverband moeten bijwonen en door de betrokken leraar worden ingeleid in de overdracht
van leerstof. Dat betekent dat de van de universiteit instromende docenten in eerste instantie do-
meinspecifieke deskundigheden bezitten en geen of nauwelijks enige pedagogische domeinkennis. Ze
worden overigens ook aangenomen op specifieke domeinkennis: docent wiskunde, docent taal, do-
cent scheikunde enzovoort. Afhankelijk van de deskundigheid en de maatschappelijke keuze voor in-
houden van opleidingen resulteert dit in verplichte en niet- verplichte vakken. Deze indeling bevor-
dert de interne rangorde wat binnen docentengroepen leidt tot interne machtsdeling; de vakkenhier-
archie. De domeininstitutionalisering die op deze wijze ontstaat stelt deelnemers van deze beroeps-
groep in staat een consensus over waarden te bereiken en bepaalde activiteiten te ontwikkelen die de
positie en status verstevigen. Tegelijkertijd is er sprake van sociale institutionalisering van het beroep
docent waarbil de omgeving, de faculteit, het instituut en de samenleving de beroepsgroep in staat
stelt een interactieproces te ontwikkelen met duidelijke grenzen ten opzichte van buitenstaanders en
die patronen te gebruiken als middel tot normatieve integratie van beroepsgenoten. Er is sprake van
een legitimeringsproces als beroepsbeoefenaren streven naar erkenning en aanvaarding door andere
beroepsgroepen, afnemers en de samenleving als geheel. De docentenpercepties bevestigen het beeld
van de vooral technische domeininstitutionalisering van het beroep docent als onderwijsprofession-
al. De status die docenten aan hun beroep ontlenen is afgeleid van de universitaire domeinstudie en
gesanctioneerd door de samenleving en dus gebaseerd op historische ontwikkelingen binnen het on-
derwijs en de daaraan gekoppelde functie en rol van het onderwijs. Docenten werktuigbouwkunde
identificeren zich op grond van sociale en domeininstitutionalisering met de beroepsgroep ingenieurs.
Het onderwilzen als beroep is niet gepercipieerd wat gegeven de historische ontwikkelingen ook dui-
delijk is te verklaren. Wij gaan nu nader in op de analyse van rollen en het gedrag van docenten als
onderwijsprofessional in de werktuigbouwkundige handelingspraktijk.

Onderwijsprofessional en gedrag
De activiteiten en presentatie van een beroep als institutie zi jn naar buiten toe herkenbaar en naar bin-
nen toe het referentiekader voor toekomstig handelen. (Mok, 1973) Bij sociale institutionalisering is



Percepties van Student, Instituut, Overheid en Professional 327

er sprake van het gebruik van specifieke taal, specifieke rituelen, symbolen en rollen. In deze attribu-
ten zitten disciplinerings- en conditioneringselementen die een wezenlijk onderdeel vormen van de
normatieve integratie in de betreffende beroepsgroep. Socialiseringsprocessen en normatieve integra-
tie van collectiviteiten leveren min of meer stabiele sociale verbanden op en zijn essentieel voor de so-
ciale institutionalisering binnen de beroepsgroep. Zijderveld (1987: 30) onderscheidt in het handelen
vijf soorten gedrag:
•  handelen als antropologische noodzaak;
•  handelen als praxis;
• handelen als geconditioneerd gedrag;
•  handelen als ruil;
•  handelen als symbolische interactie.
De beroepsgroep docenten werktuigbouwkunde gebruiken deze handelingssoorten min of meer alle-
maal. Handelen als antropologische noodzaak wordt gezien als een soort tweede natuur, die vooral on-
bewust is meegenomen uit de eigen socialisatie en enculturatie, de eigen vorming tot ingenieur dus.
In gedrag draagt de decent onbewust waarden over die zijn vervat in handelingspatronen, interacties
en voorbeeldgedrag. Bij het handelen als praxis ontleent de docent legitimering aan het feit dat de sa-
menleving bepaalde kennis eist. Deze eisen zijn toegesneden naar specifieke opleidingen en definie-
ren impliciet en expliciet de rol die docenten moeten vervullen in het aanbrengen van die vereisten.
In de docentenpercepties komt dit tot uitdrukking in de gepercipieerde rol van het onderwijs als re-
productiesysteem. De rolperceptie is functioneel-technisch. Handelen als geconditioneerd gedrag is
gebaseerd op het mechanisme van prikkel en reactie, stimulus en respons. Docenten moeten in dit ver-
band worden gezien als opwekkers van bepaalde stimuli die het technisch domein bevestigen. Via ten-
tamens en examens komt bevestiging en volgen sancties en tucht om processen van normatieve inte-
gratie te ondersteunen, een positieve bekrachtiging dus. Handelen als ruil is gebaseerd op machtsuit-
oefening en hierbij moet het handelen van docenten worden gezien als een bewust proces van machts-
uitoefening. De docent bezit de expertise en de kennis en bepaalt op basis van de ruilprocessen en de
resultaten de beloning of straf van de transactie.
Handelen als symbolische interactie heeft in feite twee kanten. Aan de ene kant is de docent binnen
zijn eigen beroepsgroep bezig met het overnemen van rollen van de ander waarmee hij zich wenst te
identificeren. Zoals wij zagen refereren de docenten aan vrije beroepen als hoogleraar, advocaat, ac-
countant enzovoort en willen daarop lilken,'spiegelen' zich als het ware aan deze (hogere) beroeps-
groep. Aan de andere kant is de docent de identificatiebron in de sociale handelingspraktijk voor de
ander, de student. Deze neemt indien het getoonde gedrag als waarachtig en betekenisvol wordt er-
varen het gedrag van de docent over en internaliseert dit in zijn gedrag.

Besluit

In de analyse van de vier actoren blijkt een sterke interactie te bestaan tussen de interne- en externe
culturele actoren van de onderwijskundige handelingspraktijk van docenten werktuigbouwkunde. In
beide gebieden blijken processen van functionele rationaliteit de handelingspraktijk van docenten
werktuigbouwkunde fundamenteel te bernvioeden. In onze analyse spreken wij dan ook van latente
crises in deze handelingspraktijk. Hoe en op welke wilze de interacties tussen de verschillende actoren
de crises in de handelingspraktijk activeren en welke mechanismen dit proces versterken lichten wij
toe in hoofdstuk 13.
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Hoofdstuk  11

Percepties van Maatschappij, Techniek en Onderwijs
onderwijsretoriek en praktijk

Hoe percipieren docenten werktuigbouwkunde het onderwijs binnen hun ingenieursschool? In vele
onderwerpen en uiteenlopende toonaarden uiten zij zich over hun onderwijs. De beschrilvingen van

onze analyses en de reconstructies van de percepties van de externe actoren Maatschappij en Techniek
en de interne actor Onderwils aan de hand van de richtinggevende vragen uit hoofdstuk 9 zijn te om-
vangrilk om binnen een hoofdstuk tot hun recht te kunnen komen. In dit hoofdstuk gaan wil in op
percepties van Techniek en Maatschappil en het deel van de percepties van Onderwils dat daar goed
bij aansluit. In het volgende hoofdstuk analyseren wil percepties van de interne onderwijsinrichting
en structuren binnen de werktuigbouwkundige handelingspraktijk, de werktuigbouwkundige onder-

wijscultuur. Met dat hoofdstuk besluiten wij tevens het deel empirische onderzoekingen van deze stu-
die.

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat er discrepanties zijn tussen retoriek en praktijk, discre-

panties tussen wat docenten over hun onderwijs zeggen en wat zij doen of wat er gebeurt. Volgens
Goodlad en anderen kent een curriculum een vijftal niveaus, namelijk: ideologisch, formeel, percei-
ved, operationeel en experienced. Ideologisch, formeel en perceived curriculum behoren tot de reto-
riek, tot wat onderwijsgevenden zeggen. De laatste twee niveaus behoren tot de praktijk, tot wat ze
doen. (Zie: Van der Leeuw, Bonset, Sturm, 1990: 128 e.v.) Dit inzicht is vruchtbaar omdat het wijst op
discrepanties tussen enerzijds retoriek en praktijk en anderzijds tussen de retorische niveaus onder-

ling. Veranderingen in het ideologische curriculum, studentgericht onderwijs bilvoorbeeld, betekenen
niet automatisch dat deze veranderingen ook op de andere niveaus worden gerealiseerd. Wil lichten

deze begrippen voor de duidelijkheid kort toe. In het formele curriculum is de nominale duur en het
verloop van de studie vastgelegd. Meestal bestaat het curriculumdocument uit een volzin waarin de

doelstelling van de opleiding wordt omschreven, een korte uitleg van de structuur, lessentabellen, een
korte beschrilving van de leerinhoud enzovoort. (Zie: ook hoofdstuk 7, Instituutpercepties) Het ideo-
logische curriculum geeft weer wat in het werktuigbouwkundig onderwijs zou moeten gebeuren. Het
is het curriculum in de vorm van ideeen, gedachten en bedoelingen. In hoofdstuk 5 hebben we gezien
dat technische en maatschappelijke belangengroepen en de overheid dit ideologische curriculum pro-
beren te betnvloeden. Het operationele curriculum verwijst naar de lespraktilk, wat er daadwerkelijk
gebeurt tijdens de lessen, tentamens, de practica of stages. Daarvoor verwijzen wij naar de verschil-
lende casestudies in deze studie. Het experienced curriculum is het curriculum, zoals het door de stu-
denten wordt ervaren. (Zie: empirisch deel 2, Studentpercepties)

In dit deelonderzoek, percepties van Onderwijs, richten wij ons vooral op wat opleiders van werk-
tuigbouwkundige ingenieurs van hun onderwils denken en zeggen, het zogenaamde perceived en ide-

ologische curriculum. Formuleren wil dit als een vraagstelling, dan komt dit in het kort neer op het
volgende:

1.   Wat zien docenten als doel en bedoeling van hun onderwijsinspanningen.
2. Welke plaats en rol kennen zij zich als opleider toe (percepties van rol en identiteit van de docent)

en wat denken zij van de onderwijsinrichting en vormgeving (percepties van de onderwijsinrich-
ting en werkwilzen)

3. Welke processen en structuren van ordening en zingeving treffen we aan, waarmee we het han-
delen binnen de werktuigbouwkundige onderwijscultuur beter kunnen begrilpen.
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In dit hoofdstuk gaan wij vooral in op de eerste vraag. De laatste twee vragen vormen de onderwerpen
van het volgende hoofdstuk. Nu richten wij ons op «percepties van onderwilsdoelen». Onze benade-
ring van deze vraagstelling is direct tn via een omweg. Wij maken eerst een omtrekkende beweging
via analyses van docentpercepties van de externe actoren Techniek en Maatschappil in relatie tot de
opleiding en vorming tot werktuigbouwkundig ingenieur. Daarna analyseren wij wat zij direct op te
merken hebben over doel en bedoelingen van hun onderwijsinspanningen. Beide wegen tezamen ge-
ven zowel contrast als diepte in de gereconstrueerde beelden.
De opzet van dit hoofdstuk is daarom aldus: percepties van Maatschappil en Techniek, percepties van
onderwijsdoelen en twee case-studies. Wil besluiten dit hoofdstuk met een beschouwing over de te-
genstellingen binnen de percepties en vormen van 'drift' binnen de werktuigbouwkundige opleiding
en vorming. Deze 'drifts' weerspiegelen dominante waardenorientaties onder de opleiders van inge-
nieurs.
Wij bedoelen met docenten werktuigbouwkunde alle onderwijsgevenden binnen de studierichting
werktuigbouwkunde. Met de werktuigbouwkundige docenten bedoelen wij de werktuigbouwers, die
ruim tachtig procent van de onderwijsgevenden vertegenwoordigen en met de niet-werktuigbouw-
kundige docenten, de wiskundigen, de taalkundigen en dergelijke.

1  Percepties van Maatschappij

Thema's en benadering

De drie klassieke maatschappelijke taken van het hager onderwijs zijn het overdragen van kennis, het
genereren van kennis en het overdragen van cultuur. Hoe zien docenten werktuigbouwkunde nu deze
maatschappelilke taken en meer specifiek hoe zien zij de maatschappelijke rollen en identiteit van ho-
geschool en (hbo(w)-)docent? Welke maatschappelijke ontwikkelingen beinvloeden het onderwijs en
welke ingenieurskwalificaties warden volgens docenten vanuit de maatschappij in maatschappelijke
en culturele zin verwacht? In het kort zijn dit de drie thema's waarmee wij aan de hand van een zestal
richtinggevende vragen (zie figuur 9.12) percepties van de actor Maatschappij willen beschrilven.

Allereerst gaan wij in op maatschappelijke rollen en identiteit van hogescholen en de maatschappe-
lilke rollen en identiteit van docenten werktuigbouwkunde als hogeschooldocent. Hiermee is te dui-
den hoe zil hun positie en hun onderwijsactiviteiten binnen een breder maatschappelijk en cultureel
kader plaatsen en waar zil als hogeschooldocent, en waar de hogescholen naar hun zeggen, maat-
schappelijk en cultureel voor staan.
Het tweede thema hangt hiermee samen: welke maatschappelijke ontwikkelingen betnvloeden het
onderwils? In hoofdstuk 5 ziIn wij hier uitgebreid op ingegaan. Nu gaat het ons om de percepties van
de docerende ingenieurs en is het thema meer toegespitst op: aan welke ontwikkelingen denken do-
centen werktuigbouwkunde en hoe waarderen zij die ontwikkelingen? Ook beperken wil ons nu tot
maatschappeliIke ontwikkelingen. De percepties van technische en technologische ontwikkelingen
bespreken wil verderop in dit hoofdstuk onder Techniek. En de gepercipieerde invloeden vanuit de
Overheid ziln in het vorig hoofdstuk al naar voren gebracht.
Het derde thema ligt dichter bil de docent. Het merendeel van de docenten is zelf tot ingenieur opge-
leid en zij vormen op hun beurt in een proces van culturele reproductie de nieuwe generatie ingeni-
eurs. Zij geven als het ware de werktuigbouwkundige cultuur door. De vraag is nu: Hoe zien docenten
maatschappelijke en culturele verwachtingen ten aanzien van ingenieurs en meer specifiek ten aan-
zien van de hbo-ingenieurs werktuigbouwkunde? Meer maatschappelilk toegespitst is de vraag: Hoe
zien docenten het werkveld, de loopbaan en de kwalificaties van ing.'s werktuigbouwkunde?

Van betekenis is nog het volgende. Over het interviewtopic Maatschappij noteren wij in vergelijking
met de interne actoren weinig tekstfragmenten. Van de Kwalitan-gecodeerde tekstfragmenten of sce-
nes valt 3,9% onder het label Maatschappii, Tweederde van deze tekstfragmenten gaan over verwach-
tingen ten aanzien van de ing. werktuigbouwkunde. Figuur 11.1 geeft de procentuele verdeling van
deze sctnes over de richtinggevende vragen, die wil met trefwoorden hebben aangeven.



Maatschappii en Techniek, onderwijsretoriek en praktijk 335

Verdeling interviewscenes Maatschappij
over trefwoorden richtinggevende vragen

m. rol hbo(w)-docent (0,8%)

m. rol hogeschool (7,4%)

m. positie docent (5,7%)

,W m. ontwikkeling.'

onderwijs (18,9%)

m. verwachtingen
ingenieurs (0,8%)

m. verwachting: w. ing. (66,4%)

totaal aantal scenes Maatschappij: 122
percentage Maatschappij: 3,9 % van 3127 scianes

Figuur: 11.1 Verdeling interviewsc&nes Maatschappij over de richtinggevende vragen

Maatschappelijke rollen en identiteit

Hoe zien hogeschooldocenten werktuigbouwkunde hun maatschappelijke rol en welke maatschappe-
liIke rol vervult volgens hen de hogeschoot? Hoe waardeert hij ziIn eigen positie? Hiermee willen wil
een beeld schetsen van hoe docenten hun onderwijsactiviteiten en positie binnen een maatschappe-
lijk kader plaatsen en waar zij maatschappelijk voor staan.
De respons binnen de interviews op dit thema is zeer beperkt. Onder de hogeschooldocenten werk-
tuigbouwkunde bliift een beeld van maatschappelijke rollen (functies in de maatschappij) of identi-
teit (eigen culturele waarden) van hogescholen en hogeschooldocenten werktuigbouwkunde impli-
ciet. Als er al een eigen identiteit van hogescholen, eigen mores, te duiden zou zijn, dan lijkt de iden-
titeit eerder te worden ontleend aan 66n maatschappelijke rol, namelijk «aansluiten op het bedrijfsle-
ven», wat een functioneel uitgangspunt, een organisatiedoelstelling, is. De docenten werktuigbouw-
kunde uiten zich nauwelijks over de rol en functies van de hoge-school in een maatschappelijk kader
(zoals bijvoorbeeld verwoord in de drie generieke doelstellingen van de wHBO en wHW, waar wij straks
op terugkomen), noch in een cultureel kader.
De docerende ingenieurs afficheren zich niet als hogeschooldocent of hogeschoolleraar. De term ho-
geschooldocent lilkt nauwelijks betekenis te hebben. Wij zullen dit beeld wat nader bezien door aller-
eerst in te gaan op gepercipieerde maatschappelijke rollen en identiteiten van hogescholen. Wij ver-
volgen met opvattingen over hun maatschappelijke rol en hun identiteit van hogeschooldocent werk-
tuigbouwkunde.
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maatschappeliike rol, functie en identiteit van hogescholen
Het aantal gescoorde tekstfragmenten op dit thema is gering. Tijdens de interviews blijven denkbeel-
den op het niveau van maatschappil<---> hogeschool impliciet. Zij laten zich niet uit over wat de rol
en functie van hogescholen in de maatschappil zou kunnen zijn, wat hogeschool betekent, of over
normen en waarden waar hogescholen en zil als vertegenwoordigers van deze instituten van hoger on-
derwiis voor staan. Bil een enkele docent komen rollen of functies naar voren als volger, dat wil zeg-
gen niet voorop willen lopen in ontwikkelingen, en toeleverancier in de vorm van het bieden van een
opleiding die direct aansluit op het werken in een bedrilf.

'
Uiteindeliik  zeg  ik, wij  leiden  mense,i  op voor het bedrilfsleven,  de  mate  waarin  die  mensen  daar  func-

tioneren dat is dus onze voornaamste doelstelling.'

Het bedrilfsleven is de enige maatschappelijke sector die door respondenten wordt genoemd. Maat-
schappelijke rollen of functies komen nauwelijks naar voren. Over een mogelijke identiteit van de ho-
geschool uit men zich niet in bevestigende, maar in ontkennende bewoordingen. Wij zijn geen uni-
versiteit, geen middelbaar onderwijs, geen bedrijf, niet geheel marktgericht.

maatschappelijke rol en identiteit hogeschooldocent
Dit thema blijft volledig oningevuld. Hogeschooldocenten werktuigbouwkunde zien zichzelf bli jkbaar
niet als een speciale beroepsgroep, die op een specifieke wijze wordt aangesproken vanuit de maat-
schappij of vanuit culturele waarden, zoals bijvoorbeeld hoogleraren werktuigbouwkunde vanuit een
wetenschappelilke opdracht, codes en mores. De docenten werktuigbouwkunde laten zich niet uit
over een gemeenschappelijk gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die zij zich als werk-
tuigbouwkunde docerende ingenieurs in het hoger onderwijs toedenken. Zij profileren zich niet als
hogeschooldocenten, dat wil zeggen als een groepering met eigen maatschappelijke codes en mores.
Wil zagen al bil de bespreking van de actor Professional, dat zij zich evenmin met onderwijsgevenden
identificeren, maar met de beroepsgroep ingenieurs.

Maatschappelijke invloeden op het onderwijs

in hoofdstuk 5 schetsten wil maatschappelijke ontwikkelingen en stimuleringen tot veranderingen
van de ingenieursopleiding vanuit maatschappelijk-technische actoren. Welke maatschappeliIke ont-
wikkelingen beinvloeden volgens de docenten werktuigbouwkunde het onderwiis en uit welke maat-
schappelijke sectoren komen deze invloeden? Hierbij merken wij op dat invloed van de overheid en
technologische ontwikkelingen buiten dit thema vallen. Zij komen elders aan bod.
De score op dit thema is laag, namelilk 23 van de 3127 Kwalitan-gecodeerde tekstfragmenten. Drie ge-
cc,deerde tekstfragmenten daarvan zijn afkomstig van de technische theoriedocenten en twee van de
praktijkdocenten. De theorie- en praktilkdocenten vormen circa 859f, van de geinterviewde onder-
wijsgevenden en verzorgen circa 96% van het curriculum. De andere tekstfragmenten zijn afkomstig
van de niet-technische, parttime bij werktuigbouwkunde werkende onderwilsgevenden en de labora-
toriumassistenten.

Wij merken het volgende op. Maatschappelilke ontwikkelingen die het onderwijs betnvloeden blilven
nagenoeg impliciet. Binnen de tekstfragmenten van de interviews is expliciet nauwelijks iets terug te
vinden van de impulsen en signalen van maatschappelijke actoren, zoals wil die in hoofdstuk 5 heb-
ben beschreven. Evenzo geldt dat voor verwijzingen naar specifieke belangengroepen of naar het
geintroduceerde gedachtengoed. De niet-technische respondenten laten zich uit over de instroomzij-
de van het onderwijs en niet zo over de uitstroomzijde, de technische respondenten niet over de in-
stroomzijde maar wel over de uitstroomziIde van het onderwiIs. De werktuigbouwkundige theoriedo-
centen en praktilkdocenten scoren nauwelilks op dit onderwerp.
De respondenten benoemen invloeden vanuit de markt, met name de studenteninstroom en uit-
stroom naar het bedrijfsleven, het onderwilssysteem en enkele sociaal-maatschappelijke ontwikke-
lingen. We zullen deze invioeden kort toelichten.
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invloed van studenteninstroom en arbeidsmarkt
Het aantal studenten dat werktuigbouwkunde wil gaan studeren neemt de laatste jaren steeds meer af;
de instroom van studenten daalt aanzienlijk. De niet-technische respondenten signaleren dit als een
bedreiging en als een impuls tot onderwijsherstructurering, en voelen de noodzaak om hier als on-
derwilsinstituut iets aan te doen. De technische respondenten laten zich over deze dalende studenten-
instroom niet uit.
De invloed van de arbeidsmarkt en de concurrentiestriId om banen hebben volgens enkele technische
docenten twee gevolgen. De student gaat harder werken en is gemotiveerder om hogere cijfers te ha-
len om zijn concurrentiepositie te verbeteren. Het andere gevolg is het vormgeven van een ingeni-
eursopleiding met een specifiek vakkenpakket onder invioed van de regionale arbeidsmarkt.

'Wii proberen toch wei in te spelen op de regionale vraag.'

In hun meningen over specialisaties refereren de docenten daarbij vrijwel altijd aan grote bedrijven
zoals Philips, AKZO en in mindere mate aan kleinere bedrilven, waar de meerderheid van de afgestu-
deerden werkt.

maatschappelijke invloeden op het onderwijs
Hierover vinden wij in de interviews weinig terug. Ook dit thema scoort marginaal. Genoemd wordt
een tendens naar meer en hogere scholing en dat er sprake is van een diploma-inflatie.

'Het lbo is gewoon een verlengstuk van de lagere school geworden. En ik denk dat ie dat ook krijgt met
het mbo en het hbo. Het wordt daardoor allemaal een beetie schoolser.'

Maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de ingenieur

Het merendeel van de hogeschooldocenten werktuigbouwkunde is opgeleid tot ingenieur en het aan-
tal gecodeerde tekstfragmenten dat direct of zildelings over «ingenieurs» gaat, staat op de vierde plaats
van de 47 gescoorde thema's (zie: hoofdstuk 9). De beschrijving van de maatschappelilke verwachtin-
gen ten aanzien van de ingenieur laat zich door twee richtinggevende vragen leiden en wel: wat ver-
wacht men in brede zin en wat verwacht men in enge zin? Meer concreet in bredere zin: Hoe zien do-
centen de ingenieur als «cultuurdrager»? Wat verwacht de maatschappij van ingenieurs in de zin van
maatschappelilke verantwoordelijkheid en het vervullen van een kritische functie binnen de maat-
schappij? In engere zin is de vraag: Wat verwacht, volgens de docenten, het werkveld van de afgestu-
deerde hbo(w)-ingenieur?

maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van ingenieurs
Ondanks het relatief groot aantal tekstfragmenten over de ingenieur vinden wij in de interviewteksten
over maatschappelijke verwachtingen in bredere zin weinig terug. Over wat de maatschappil van in-
genieurs verwacht in de zin van het zijn van cultuurdrager, het vervullen van een kritische functie bin-
nen de maatschappij of het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, daarover troffen wij
geen tekstfragmenten aan in de gecodeerde interviews. Verwachtingen ten aanzien van ingenieurs
vanuit een breder maatschappelijk kader dan alleen het bedrilfsleven ziln in de interviews evenmin
opgetekend.

het werkveld,  de ingenieur werktuigbouwkunde en  kwalificaties
Vrijwel alle docenten werktuigbouwkunde gaan zildelings of expliciet in op wat het werkveld van de
afgestudeerde ingenieur verwacht, dat wil zeggen, zij gaan in op welke functies hij bekleedt, en welke
kwalificaties van hem worden verwacht. De percepties van maatschappelijke verwachtingen vallen
grofweg uiteen in twee delen die een antwoord geven op de volgende twee globale vragen. Hoe ziet
het werkveld eruit op het niveau van de arbeidsmarkt en op het niveau van de arbeidsorganisatie of
het bedrijf? In welke branches werken de ingenieurs werktuigbouwkunde, wat is hun functie binnen
de arbeidsorganisatie, wat zeggen de docenten over de loopbaanontwikkeling? Aan welke kwalifica-
ties, welke technische en algemene kennis, vaardigheden en attitudes denken de docenten?



338
Docentpercepties

- het werkveld van de werktuigbouwkundige
Docenten maken een duidelijk onderscheid in het werkveld tussen het grootbedrij f en het kleinbedrilf
en een daarbil behorende typering van de werktuigbouwkundig ingenieur. De arbeidsmarkt voor
werktuigbouwers wordt doorgaans als breed aangegeven, maar een gedifferentieerde, branche geo-
rienteerde verdeling van zo'n breed werkveld hebben wil niet aangetroffen. De perceptie van het werk-
tuigbouwkundige werkveld is intuitief, partieel en vooral gebaseerd op de (eigen) startersfunctie en in-
cidentele persoonlijke ervaringen en waarnemingen. Over de onderlinge verdeling van ingenieurs
over het werkveld ziIn de meningen gedifferentieerd en spreken zii elkaar tegen.

'Een hbo-ingenieur komt gemiddeld meer terecht in het midden-en kieinbedriif.'
'De grote zullen natuurtijk meer mensen kunnen aannemen dan de kleine, dus er zullen meer studen-
ten naar de grote gaan dan naar de kleine.'

Branches worden soms genoemd, maar bij een optelling van individueel genoemde branches komt de
metaalindustrie en de procesindustrie net zo vaak voor als de veehouderil of een eigen bedriIf. Men
verwacht dat de afgestudeerden naar bedrijven gaan binnen de regio.

'Een duideliike uitkomst zie je zelden, omdat ie de studenten gewoon uit het oog verliest. Na verloop
van een  jaar zie je de meeste tot bijna allemaal  niet meer.  Dan  zijn  ze verspreid over  de regio of heel
ver van huis.'

De meest genoemde functie voor de ingenieur werktuigbouwkunde is een kaderfunctie binnen be-
drijfsafdelingen als constructie en productie. Met deze kaderfunctie wordt een meer leidinggevende en
dirigerende functie bedoeld.

'Een werktuigbouwer, dat blijkt gewoon, die komen later allemaal terecht in middelmanagementach-
tige  functies.'

Meer specifiek worden in de gecodeerde fragmenten, in volgorde van afnemende score of belang, de
volgende functies genoemd: constructeur, calculator, productiemanager, logistiekmanager, verkoper
en specialist in een groot bedrijf. Dit komt in grote trekken overeen met de opeenvolgende product-
voortbrengingsfuncties: berekenen en tekenen, maken, opslaan en vervoeren en verkopen van pro-
ducten. De constructeur, het ontwerpen, geniet een hoge status. De verkoper heeft de laagste status en
over zijn werk uiten de technische docenten zich eerder denigrerend.

'Dat betekent, dat ze gaan ontwerpen ... Als hii echt een constructeur is, op en top, dan zal hij later niet
een baan moeten zoeken in het management.'

En:

'Daar krijgt hij een commerciele functie, daar wordt hii technisch verkoper.  Dus hij  beantwoordt de vra-
gen van klanten van: hoeveel PK heeft die tractor. Dat soort vragen moet hi j dan aan de telefoon be-
antwoorden.'

Het beeld dat docenten werktuigbouwkunde geven van het werkveld is naar onze bevindingen verte-
kend door de interne status van bepaalde technische vakken en functies. Een vak of functie met een
hoge status lijkt door het werkveld het meest gevraagd.

- de loopbaan
Hoe docenten de loopbaan van de afgestudeerde ingenieur werktuigbouwkunde invullen is vrijwel een
reconstructie van wat zil als pas afgestudeerde hebben ervaren. Het behalen van een diploma is het ilk-
punt voor de start van de loopbaan. Men begint in een technische functie als constructeur, calculator,
werkvoorbereider en dergelijke, daarna verandert de functie al snel. Niet-technische aspecten van de
functie treden meer op de voorgrond, wat overigens eerder negatief dan positief wordt gepercipieerd.
Pas afgestudeerden worden in het bedrijf niet meteen in het diepe gegooid; zil krijgen de gelegenheid
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zich in te werken. Een leerperiode van ongeveer twee jaar wordt enkele malen naar voren gebracht.

'Ie moet eerst een tildie meelopen, dan word ie toegevoegd aan eeii groepsleider. Die vertelt wat over het
algemeen geldig is en vertelt ook waar hii mee bezig is. Hii geeft le een deel van dat project.'

En:
'Ik heb eerst een  iaar of twee over diverse  afdelingen gezworven.'

De aan ons vertelde loopbanen geven een beeld van alleen een startersfunctie en de eerste paar jaar na
het afstuderen. Een perspectief op een gehele ingenieursloopbaan met daarbij optredende functie- en
disciplinewisselingen en te maken carriares, komt in de interviews niet tot uitdrukking.

- gevraagde kwalificaties
Welke kwalificaties verwacht het werkveld van de werktuigbouwkundigen? Aan welke technische en
algemene kennis en vaardigheden denkt men? Van belang wordt het technische kunnen genoemd,
gebaseerd op een theoretische achtergrond en praktische kennis, dat wil zeggen praktische kennis van
wat mogelijk en onmogelijk is. Dit technisch kunnen is gebaseerd op feitenkennis en vaardigheden
zoals: met een technisch proces kunnen omgaan, modellen kunnen toepassen, ontwerpen kunnen
maken, oplossingen kunnen bedenken, met de pc kunnen omgaan, kortom in het bezit zijn van de
basisvaardigheden. Een ontwerp kunnen maken wordt gezien als een conditio sine qua non. Eveneens
moet de werktuigbouwkundige over een breed technisch spectrum oplossingen kunnen bedenken.

'Hii moet van een hele hoop markten thuis ziin, dat wil zeggen technisch breed zijn opgeleid ... Ie hebt
de constructieve richting, het ontwerpen, de metaalkundige richting, de productietechnische richting,
de mergierichting, het meet- en regelgedrag. Al die facetten worden hier in de opleiding opgenomen.'

Praktijkdocenten werktuigbouwkunde verschillen daarbil in hun meningen over deze basisvaardighe-
den. Wij citeren eerst een theoriedocent over het toepassen van modellen, waar doorgaans het toe-
passen van rekenmodellen mee wordt bedoeld. Deze modellen beperken zich niet alleen tot het con-
strueren, maar zijn ook van toepassing op productieprocessen enzovoort. Vervolgens citeren wil een
praktijkdocent, die de technische feitenkennis van de werktuigbouwer vergelijkt met die van een af-
gestudeerde aan een meer bedrijfskundige studierichting die ook de titel ingenieur mag voeren.

'le moet modellen kunnen doorgronden, kunnen toepassen en misschien ontwikkelen. Bij het werk-
tuigbouwkundig construeren ziin ook weer modellen aan de orde. Biivoorbeeld bii het ontwerpen van
een machine of een systeemonderdeel: welke bewegingen en modellen zijn daarop van toepassing.'

En:

'In naam zegt men wei ingenieur te zijn, dat houdt men heel hoog in het vaandel, maar als het werke-
li/k op technische details aankomt, hoe titnctioneert een werkplaats,  hoe tiinctioneert iiberhaupt een be-
werkingsmachine, dan laat een technisch bedrilfskundige het toch vaak afweten.'

Sommige respondenten verwachten van de ingenieur werktuigbouwkunde algemene vaardigheden
zoals organiseren, mensen kunnen motiveren, tiId aan de juiste zaken weten te besteden, targets we-
ten te halen, externe contacten weten te onderhouden met bedrijven en leveranciers, kunnen schrij-
ven in de eigen en in een vreemde taal, kunnen werken in een multidisciplinair team, waarin ook een
econoom, een jurist, een bedrijfskundige zit, kennis kunnen overdragen, zelfstandig problemen kun-
nen signaleren in het bedrijf, in de productie enzovoort, en weten wat haalbaar en wat niet haalbaar
is. Deze kwalificatie is een opsomming van verschillende meningen. Over deze algemene vaardighe-
den bestaat onder de respondenten geen consensus, zij komen vooral van niet-technische docenten.

'Elk  bedriif heeft  ziin  eigen  situatie;  daar  zal  hii  op  moeten  leren  inspelen.  Die vaardigheid  om te  kun-

nen inspelen op de bednifsomstandigheden, die moet hii hydens deze studie op deze school zich eigen
hebben gemaakt.'
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Volgens de technische docenten verwacht het werkveld van de afgestudeerde een technisch kunnen
en technische feitenkennis over de hele breedte van de werktuigbouwkunde en enige mate van zich
organisatorisch weten te bewegen en in te passen. Van alle daarbii naar voren gebrachte kwalificaties
zijn zowel de technische als de algemene vaardigheden direct bedrijfsfunctioneel en instrumenteel
van aard

- gewenste attitudes
Directe of indirecte aandacht voor gewenste attitudes is gering in vergelijking met de zojuist beschre-
ven instrumentele kwalificaties. Verschillende respondenten vullen elkaar aan, maar hun meningen
overlappen elkaar niet zoveel. Sommige technische en niet-technische respondenten vinden elkaar in
de opvatting dat de ingenieur zich in de sociale omgang een houding moet weten te geven, zich weet
te presenteren. Dit presenteren gaat dan verder dan de vaardigheid om een voordracht te houden.
Naar voren gebrachte attitudes die verwijzen naar de persoon worden gekarakteriseerd met begrippen
als: motivatie voor het werk, nauwkeurig en leergierig. Attitudes die verwijzen naar zijn sociale om-
gang worden aangegeven met begrippen als: zich (weten te) manifesteren, sociaal betrokken, initia-
tieven nemen en zich (weten te) presenteren. Als gewenste attitudes ten opzichte van de techniek wor-
den genoemd: nieuwsgierig naar nieuwe techniek, zich die techniek zelf eigen willen maken. Begrip-
pen die duiden op een gewenste kritische, zelfstandige en onafhankelilke houding, persoonlijke ont-
plooiing of maatschappelijk of culturele interesses komen in de interviews niet voor.

resumd: maatschappelijke verwachtingen ing w.
Wat verwacht de maatschappij volgens docenten van ingenieurs? Wat verwacht het werkveld van de
afgestudeerde hbo(w)-ingenieur? En hoe ziet dan dat werkveld eruit? Deze thema's tezamen geven een
beeld van hoe docenten de maatschappelijke verwachtingen en de positie van de werktuigbouwkun-
dig ingenieur percipieren en in welke maatschappelijke context zij het opleiden en vormen van inge-
nieurs plaatsen
Volgens de docenten verwacht het werkveld een technisch kunner, die echt iets tot stand kan bren-
gen vanuit een theoretische en praktische achtergrond en die in een middelmanagementfunctie te-
recht zal komen. Zij verwachten een technisch kunnen en technische feitenkennis over de breedte van
de werktuigbouwkunde en enige mate van zich organisatorisch weten te bewegen en in te passen. De
beelden die de respondenten schetsen van het werkveld en van de kwalificaties zijn overwegend in-
turtief, partieel en gekleurd door enkele persoonlijke ervaringen, en soms is het alsof docenten hun ei-
gen «leefwilze» tot norm verheffen. Het beeld dat zij geven van het werkveld en van de benodigde kwa-
lificaties is gedifferentieerd en gefragmenteerd. Tevens lijkt de interne rangorde van vakken binnen de
studie werktuigbouwkunde gereflecteerd te worden in de ordening van het werkveld. De niet-techni-
sche kwalificaties genieten een lage status.
Het perspectief op de loopbanen van de ingenieur werktuigbouwkunde reikt tot de startersfuncties.
Deze functies worden vooral als technisch inhoudelijk gepercipieerd. Denkbeelden over perspectieven
en maatschappeliIke carritres, langere loopbanen met de daarbij behorende functie- en disciplinewis-
selingen en kwalificaties, komen in de interviews niet tot uitdrukking.
Het geschetste beeld van de gewenste kwalificaties, attitudes en vaardigheden is overwegend instru-
menteel en utilistisch van aard. Als respondenten zich over algemene of technische kwalificaties uit-
laten, dan zijn deze kwalificaties vrijwel geheel gericht op een goede soms zelfs naadloze inpassing en
het effectief en efficient werken binnen een bedrij f vanuit een nuttigheidsperspectief.
Directe of indirecte aandacht voor persoonlijkheidsvorming is in vergelilking met de aandacht voor
vaardigheden gering. Verschillende respondenten vullen elkaar in hun meningen aan, maar hun me-
ningen overlappen elkaar niet zoveel met als uitzondering het kunnen of zich weten te presenteren.
De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ingenieur, het vervullen van een kritische functie
binnen de maatschappil of een conceptie van de ingenieur als «cultuurdrager» blijven impliciet.
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Besluit: percepties van Maatschappij

In deze eerste omtrekkende beweging analyseerden wil docentpercepties van de externe actor Maat-
schappij in relatie tot de opleiding en vorming tot werktuigbouwkundig ingenieur. Eerst gingen wij in
op de gepercipieerde maatschappelijke context van de opleiding en vorming in de vorm van mogelij-
ke maatschappelijke rollen, functies en identiteit van de hogeschool en de hogeschooldocent en daar-
aan verbonden waarden. De docenten werktuigbouwkunde zien zich niet als een hogeschooldocent,
dit begrip lilkt voor hen weinig betekenis te hebben. Ook de maatschappelijke rollen, de functies en
de identiteit van de hogeschool (ook als hts) en van de hts-docent blilven binnen de percepties nage-
noeg impliciet. Hoewel voor de hogere technische school, de hts, de (technische) hogeschool en voor
de hts-er de hbo-ingenieur in de plaats is gekomen, zijn hts en hts-er gangbare begrippen in het spraak-
gebruik.

Tegen de achtergrond van de in hoofdstuk 5, Maatschappelijke Factor, beschreven innoverende im-
pulsen vanuit maatschappelijk-technische actoren onderzochten wil binnen de docentenpercepties
formuleringen van maatschappelijke invloeden op het onderwils. Maatschappelijke ontwikkelingen
die het onderwijs beinvioeden blijven nagenoeg impliciet. Expliciet en veelzeggend ziln werktuig-
bouwkundige docenten over maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van de ingenieur in enge
zin; wij verwijzen naar het bovenstaande resum6. Maar maatschappeliike verwachtingen ten aanzien
van de ingenieur in brede zin, vanuit een breder maatschappelijk kader dan alleen het bedrijfsleven,
zijn in de interviews niet opgetekend.

Wij maken nu een tweede omtrekkende beweging en volgen de docerende ingenieurs in hun opvat-
tingen over techniek in relatie tot het onderwijs.

2  Percepties van Techniek

Thema's en benadering

Binnen het werktuigbouwkundige onderwijs leiden ingenieurs de nieuwe ingenieurs op. Wij veron-
derstellen dat zij hun opvattingen doorgeven aan de nieuwe generatie. Wij vragen ons nu af: Hoe per-
cipieren docenten werktuigbouwkunde «Techniek» en de werktuigbouwkundige (hbo)-ingenieur?
Ook nu beschrijven wij dit aan de hand van drie thema's met daarachter zes richtinggevende vragen
(zie: hoofdstuk 9). Het eerste thema is het beeld dat docenten over werktuigbouwkundig ingenieurs
naar voren brengen. Dit doen wij door eerst in te gaan op de motieven die docenten aanvoeren waar-
om zij indertijd zelf werktuigbouwkunde ziIn gaan studeren. Daarna beschrijven we hun stereotype-
ringen van de werktuigbouwkundige (hbo)-ingenieur en daarmee de achterliggende normeringen en
waarderingen. Het tweede thema is de perceptie van technische en technologische ontwikkelingen. In
het derde thema behandelen wij hun opvattingen over technologische ontwikkelingen binnen een
bredere context van onderwijs en samenleving, en wel hun opvattingen over de invloed en gevolgen
van technische ontwikkelingen op het werktuigbouwkundig onderwijs, het hoger beroepsonderwijs
en de rol en positie van techniek in de samenleving.
Van betekenis hierbij is dat het interviewtopic Techniek net als Maatschappil laag scoort in vergelij-
king met de scores van de interne actoren. Van de gecodeerde tekstfragmenten vallen 4,3 % onder de
label Techniek. Figuur 11.2 geeft de procentuele verdeling van deze sdnes over de richtinggevende
vragen (figuur 9.12)  die wil met trefwoorden hebben aangeven.
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Verdeling interviewscenes Techniek
over trefwoorden richtinggevende vragen

maatschappelijke rol/positie techniek (4,5%)
invloed techniek op
w. onderwijs (20,9%)

technische ontwikkelingen (17,9%)

invloed techniek
1«:..      4        :...op hbo (4,5%) .'. ,

\
\

w. studiekeuze docent (18,7%)
\

\
kenmerken w ing. (33,6%)

totaal aantal scanes Techniek: 1 34

percentage Techniek: 4,3% van 3127 sctnes

Figuur 11.2 Verdeling interviewsc&nes Techniek over de richtinggevende vragen

Keuze voor werktuigbouwkunde en techniek

In de interviews hebben wij de respondenten uitgenodigd in te gaan op hun persoonlijke levensloop,
gevolgde opleidingen en ervaring binnen bedrijven. Indirect wilden wij er zo achter komen waarom
werktuigbouwkundige docenten in hun jeugd voor een studie werktuigbouwkunde kozen. In hun ui-
tingen hierover voeren zij motieven aan die ver'wijzen naar aard of karakter en invloed van de directe
omgeving, zoals de familie of school, en naar motieven die verwijzen naar strevingen naar een betere
positie in de maatschappil en een interessantere beroepsuitoefening. Uit de tekstfragmenten komen
intrinsieke en extrinsieke motieven naar voren.

intrinsieke motieven die verwijzen naar techniek
Fietsen maken, knutselen, bezig ziln, interesse in de technische dingen in de huiselilke omgeving til-
dens de jeugd zijn terugkerende kenmerken. Zij lilken de keuze voor techniek of werktuigbouwkunde
aan te kondigen.

'Ik knutselde veel thuis, Van alles en nog wat zoals: bromfietsen, auto's repareren; elektrische, huis-
houdeliike artikelen.'

Werktuigbouwers worden vaak «fietsenmakers» genoemd. Soms spreken technische docenten van een
aangeboren talent en een goede aanleg voor wiskunde en natuurkunde. Hun keuze om werktuig-
bouwkunde te gaan studeren heeft veel weg van een getrapte keuze, dat wil zeggen, een keuze in twee-
de instantie. Een voorkeur voor techniek komt duidelijker tot uitdrukking dan een voorkeur voor
werktuigbouwkunde. De keuze voor werktuigbouwkunde is nogal eens «toevallig» en afhankelijk van
directe externe factoren en invloeden. Idealen of gekoesterde leugddromen om werktuigbouwkunde
te gaan studeren hebben wij niet opgetekend. Noch uit men zich over werktuigbouwkundige of tech-
nische helden of (technische) objecten van verwondering die tot de verbeelding hebben gesproken.
Slechts 66n werktuigbouwkundige docent geeft als motief dat hil werktuigbouwkunde het leukste
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vond. Docenten geven niet te kennen dat zij altijd al «werktuigbouwer» of «technicus» hadden willen
worden. De keuzevolgorde vanuit intrinsieke motieven tekent zich als volgt af: eerst techniek en dan
werktuigbouwkunde, maar het had ook natuurkunde of elektro kunnen ziln. Sommige docenten mer-
ken op dat zij liever een geheel andere dan een technische studie hadden willen volgen:

'Tom heb ik de hbs gedaan waama ik zei: wat zal ik nu gaan doen. Ik had echt niets gerichts in mi/n
hoofd.'

Goede resultaten op de middelbare school voor wiskunde en natuurkunde en het niet zo goed ziln in
talen zijn naar voren gehaalde condities die de keuze sterk beinvloeden.

extrinsieke motieven vanuit de directe omgeving
Voor hen -wij noemen hen de zogenaamde stapelaars- die op jonge leeftijd in een technische oplei-
ding terecht zijn gekomen heeft «vaders wil» of het advies van school of van docenten een directe en
doorslaggevende invloed op hun werktuigbouwkundige loopbaan gehad.

'Mijn ouders, die hadden een landbouwbedrilf. Ik liet doorschemeren dat ik eigentijk daar niet zoveel
voor voelde. Hij zei: ie moet naar de ambachtsschool gaan'.

En:

'Mil,i vader plaatste mij -toen was het nog zo, de vader plaatste z'n zoons- in die machinefabriek. En
ik had totaal geen ervaring.'

Ook noemen docenten de persoonlilke invloed van een leraar op de technische school die hen bewust
maakte dat zij meer aankonden dan het niveau van de beroepsopleiding die zij volgden. Eenmaal in
een technisch opleidingstraject of werkzaam binnen een bedrilf is het stapelen van opleidingen een
manier om maatschappelijk omhoog te komen, carri*re te maken. Of ook zoals verschillende respon-
denten het ook toelichten, om te ontkomen aan saai werk binnen het bedrijf.

- stapelaars
Er blijkt een opmerkelijk onderscheid in het onderwijstraject tussen werktuigbouwkundige docenten,
docenten wis- en natuurkunde en docenten van de niet-technische vakken. Wij maken het onder-
scheid tussen stapelaars en niet-stapelaars van opleidingen. Een niet-stapelaar heeft het opleidings-
traject vwo-universiteit of havo-hbo of vwo-hbo enzovoort. Een stapelaar heeft bijvoorbeeld het op-
leidingstraject hbs/vwo-mts/hts-th/tu of 1ts-mts-hts, hij heeft twee of meer voor- of eindopleidingen
voor een beroep doorlopen. Een overzicht van alle aangetroffen scholingsroutes bij de docentenpo-
pulatie laten wij hier achterwege. Over de naamgeving van de technische opleidingen kan verwarring
ontstaan omdat de oude mts de hts is gaan heten, de uts de mts, de hts de (technische) hogeschool en
de technische hogeschool de technische universiteit. Wij hanteren niet geheel juist mts/hts voor de
opleiding aan een (technische) hogeschool, uts/mts voor een opleiding aan een middelbare techni-
sche school enzovoort. Van belang vinden wij het onderstaande verschil (figuur 11.3) tussen docen-
tengroepen. Op de onderscheiding in docentengroepen komen wil in het volgende hoofdstuk nog uit-
gebreid terug

Van de populatie van werktuigbouwkundige theoriedocenten is 69% stapelaar, waarvan 59% stape-
laars van technische beroepsopleidingen. Van hen volgden 52% zowel hts als th en zijn zowel ing. als
ir. Van de werktuigbouwkundige praktijkdocenten heeft 45% het traject 1ts-uts/mts-hts doorlopen.
Van de populatie docenten wiskunde en technische natuurwetenschappen (natuurkunde, elektro,
chemie)  is  iets  meer  dan  1 5 % stapelaar,  maar voor de wiskundigen  is  dit  0%.  Van de populatie  niet-
technische docenten (bedrijfskunde, economie, talen, sport) is minder dan 12% stapelaar. Deze 12%
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ople,dingsstapelaar

·werktulgbouwkundige theoriedocenten 69%

werktuigbouwkundige praktiikdocenten 67%
clocenten technische natuurwetenschappen en wiskunde 15%
niet-technische docenten 12%

Figuur 11.3 Percentages stapelaars per docentencategorie

is geheel afkomstig van docenten met het traject ulo-vwo in hun vooropleiding. Bij een van de on-
derzochte studierichtingen is 85 % van de theoriedocenten die zelf werktuigbouwkunde hebben ge-
studeerd als stapelaar te karakteriseren. Onderwijsgevenden met een opleiding in meerdere disciplines
hebben wij nauwelilks aangetroffen.

Ti idens onze interviews laten technisci-ie stapelaars een aantal gemeenschappelijke trekken zien: ster-
ke doel- en diplomagerichtheid, werklust en doorzettingsvermogen, inzet en motivatie, met een door-
gaans instrumentele kijk op een opleiding en dito opvattingen over onderwiIs als manier om maat-
schappelijk vooruit te komen. Tevens zien we een neiging om zich binnen de vervolgopleiding voor-
al te richten op de verdere ontwikkeling van het technisch talent. Specifieke motieven om na een hts-
opleiding werktuigbouwkunde ook aan een technische hogeschool werktuigbouwkunde te gaan stu-
deren zijn door de betreffende werktuigbouwkundige docenten niet naar voren gebracht. Wat docen-
ten achteraf van hun keuze voor werktuigbouwkunde vinden, ook daarover laten zij zich verder niet
Uit.

resumU: keuze voor studie werktuigbouwkunde
De aanvankelijke keuze voor werktuigbouwkunde lijkt voor docenten eerder een extern gemotiveerde
en deels toevallige keuze te zijn geweest dan een expliciet eigen en intrinsiek gemotiveerde keuze. Een
expliciete voorliefde voor werktuigbouwkunde als discipline komt niet naar voren. Men heeft belang-
stelling voor techniek, is goed in wiskunde en natuurkunde en minder goed in talen, en het ligt in de
verwachting om techniek te gaan studeren. Meer dan tweederde van de werktuigbouwkundige do-
centen behoort tot de opleidingsstapelaars. Dit in contrast met de niet-werktuigbouwkundige docen-
ten die doorgaans rechtstreeks vwo-universiteit hebben gevolgd. Vooral voor 1ts-uts/mts-hts stapelaars
is de keuze in hun jeugd voor werktuigbouwkunde, wat synoniem is voor techniek, een keuze geweest
van hun naaste omgeving. De invloed van de familie, met name de vader, en ook adviezen van school
waren bepalend voor het aanvangen van een technisch opleidingstraject. Eenmaal in de techniek is
het stapelen van technische opleidingen de gevolgde weg om zich vooral technisch verder te ont-
plooien en om maatschappelilk vooruit te komen. idealen, jongensdromen, technische helden, aan-
sprekende ingenieurs, verwondering, passie voor «dat heb ik al altiid willen doen» of maatschappelij-
ke status, daarover wordt niets verhaald.

De ingenieur werktuigbouwkunde

De achterliggende vragen zijn nu: Hoe stereotyperen docenten de (hbo)-ingenieurs? Welke normerin-
gen en waarderingen brengen zij naar voren? Wil vinden een scheiding in het soort opmerkingen over
het beeld dat zij van de ingenieur schetsen. Kritische beschouwingen, vermeende tekortkomingen of
gebreken van ingenieurs worden vooral door de niet-ingenieurs onder de respondenten genoemd. Bil
docerende ingenieurs zijn «wens» en «zoals zij zijn» verweven en vinden we nauwelijks reflecties op
de toegedachte kenmerken. Zij uiten zich daarbij vaak in termen van onveranderbare en aangeboren
karaktereigenschappen en nauwelijks in termen van aangeleerd of geconditioneerd gedrag. De ken-
merken en eigenschappen reflecteren tevens eigen ervaringen en (wens)beelden van wat een ingeni-
eur doet en kan of zou moeten kunnen. In sommige interviews lijkt de karakterisering van de ingeni-
eur werktuigbouwkunde op een geprojecteerd ideaalbeeld in het verlengde van het door hen gedo-
ceerde vak.
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Tekstfragmenten die direct of zijdelings over ingenieurs gaan, vinden wil bij alle docenten terug. Het
thema scoort, zoals gezegd, een vierde plaats op de rangorde van 47 onderwerpen. Het merendeel ech-
ter gaat over gewenste kwalificaties in engere of bredere zin; deze kwalificaties bespraken wij al bi j per-
cepties van Maatschappij. Wij beperken ons nu tot stereotyperingen van de ingenieur werktuigbouw-
kunde.

Binnen de percepties van kenmerken onderscheiden wij een viertal categorieen. Eerst gaan we in op
algemene typeringen van de ingenieur in de vorm van metaforen of etiketten, dan van de toegedach-
te technische en niet-technische eigenschappen, vervolgens van de technische en niet-technische
vaardigheden en ten slotte typeringen van attitudes ten aanzien van leren, het werken in een organi-
satie en de maatschappil.

metafoor voor de ingenieur (hbo w)
De ingenieur werktuigbouwkunde is een maker, die genoegen ervaart als datgene wat hil maakt ook
werkt. Technische docenten zien in hem een gevarieerd doener. Techniek is zijn tweede natuur. Werk-
tuigbouwers zijn gedegen, betrouwbaar en autoriteitgevoelig. De onderstaande paragrafen en volgen-
de citaten lichten dit toe:

'Een compactdisc, dat ding moet gemaakt worden uit plastic en ilzer en dat maken dat kan de werk-
tuigbouwer, dat kan geen elektrotechnicus.'
'Technisch gezien is het een voldoening als het prima werkt.'

En:

'[teclmische docenten] zien hun studenten als  toekomstig ingenieur,  niet als toekomstig manager of als
toekomstig wat dan ook, maar iemand die dingen uitrekent, berekent en dingeties gaat maken in het
productieproces en al dat soort zaken.'

technische en niet-technische typeringen
Docenten typeren de ingenieur werktuigbouwkunde op een uiteenlopende wijze. De typeringen lopen
uiteen van passie voor techniek tot karakteristieke tekortkomingen. Wij komen tot een vii ftal typische
karakteriseringen.
Tot de verbeelding spreekt de ervaring en observatie van een niet-technische docente binnen bedril-
ven over de passie van technici voor techniek:

'Technische mensen zijn helemaal verliefd op techniek'

De werktuigbouwkundige docenten laten zich zo niet uit over passie voor techniek. Zij spreken over
aard of aangeboren talent om met techniek bezig te zijn.

'Het ligt in de aard van het beestie. Het heeft met intelligentie niets te maken,  het heeft gewoon te ma-
ken met interesse, de aard.'

Ook typeren zij de ingenieurs als grootbedrij f-ingenieur en kleinbedrij f-ingenieur. Dit ligt volgens hen
niet aan de opleiding maar heeft met de persoon, met zijn karakter te maken. Kleinbedrijf-ingenieurs
voelen zich beter op hun plaats als zij rechtstreeks met alle betrokkenen kunnen communiceren. Een
derde manier van typeren onder de technische docenten is het niveau waarop werktuigbouwkundi-
gen werken.

'Een werktuigbowkundig ingenieur, een sttident van ons, hii moet wiskunde, mechanica en de rest ken-
nen. Hij moet alles kunnen toepassen.'
'Door zijn opleiding, zeg ie, die man heeft niveau. Hij is in staat om binnen afzienbare tiid zich dat
probleem  eigen te maken  of zich in  die materie  goed thuis te  voelen,  zodat hii ermee  kan werken:

Ingenieurs worden zekere autoritaire en autoriteitsgevoelige trekken toegedacht. Ook zien zil in hem
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niet zo gauw een politicus, omdat dat niet zo goed strookt met een technische opleiding. Wij citeren
een docerende ingenieur en een niet-technische docent:

'Wij moeten ook sociaal zijn en niet alleen maar zeggen: ik ben ingenieur en ik begin eraan en mijn ge-
zegden zijn wet.'
'Straks worden  ze  [de werktuigbouwkundestudenten] heel brave burgers.  Het is echt de ruggengraat van
Nederland, het middenkader.'

Een vierde typering van ingenieurs werktuigbouwkunde is dat het vaak mensen zijn die problemen
hebben met communiceren buiten de eigen gelederen. In grammatica-oefeningen zijn ze bijvoorbeeld
goed, maar ze zijn doorgaans niet zo goed in staat om op een boeiende manier een presentatie te ge-
ven.

'Ingenieurs hebben vaak het idee: ik begrilp miin eigen werkterrein, maar dat aan iemand anders uit-
leggen.., het is te moeililk, het is te ingewikkeld, daar snappen ze niets van.'

Een vijfde typering is dat hij weinig gevoel heeft voor commercie. Is hij taalvaardig dan lijkt hij meer
voor de commercie dan voor de werktuigbouwkunde te zijn voorbestemd. In zekere zin is taalvaar-
digheid en gevoel voor commercie een diskwalificatie; hil is dan geen «echte» werktuigbouwer meer,
maar een ingenieur die de techniek verlaat. Techniek en commercie percipieren technische docenten
als gescheiden domeinen.

typeringen van technische en niet-technische vaardigheden
De ingenieur werktuigbouwkunde als maker is vaardig in het combineren van theorie en praktijk. Hij
zoekt luist ook die combinatie. En hij is niet alleen werktuigbouwkundig vaardig, hij heeft ook veel er-
varing en is breed in de verscheidene aspecten van de werktuigbouwkunde opgeleid; hij kan technisch
zelf veel. Een docerende ingenieur zegt het zo:

'Ik ben altiid een voorstander geweest van best een hele hoop theorie en het van die kant bekiiken. Maar
uiteindeli/k  wil  ik het toch eens een keer maken.'

Of in de vorm van ongezouten kritiek op de huidige opleiding:

'Ze leren in feite niets meer, ze krijgen vierkante oogies van achter het keyboard, maar directe vaardig-
heden Of meetbaar technologisch niveau is bi/na niet meer aanwezig.'

Bil typeringen van de niet-technische vaardigheden komen volgens niet-technische docenten en een
enkele technische respondent de gebrekkige presentatie, kennis- en ideeenoverdracht en persoonlijke
performance naar voren. In confrontatie met hoger opgeleiden van hetzelfde niveau maar in andere
(niet-technische) disciplines lijkt hij geen gelijkwaardige gesprekspartner. Sterke niet-technische vaar-
digheden worden door de respondenten niet genoemd. Interdisciplinair, tussen andere technische en
niet-technische disciplines, lijkt hij niet zo vaardig.

houding ten aanzien van leren
Volgens de docerende ingenieurs is de ingenieur werktuigbouwkunde leergierig; hij schoolt zich voort-
durend. Hij kan zich snel in probleemsituaties inwerken en wit nieuwe technieken uitproberen. Hij is
in staat om zich binnen afzienbare tild een probleem eigen te maken of zich in nieuwe materie goed
thuis te voelen, met het doel dat hij ermee kan werken.

typering van de ingenieur binnen de arbeidsorganisatie
De docerende ingenieurs geven een overwegend hierarchisch beeld van de werktuigbouwkundige bin-
nen zijn arbeidsorganisatie. In hun percepties domineert de (gezags)lijn van boven- en ondergeschik-
ten. Enerzijds ziin «leiding geven», «ergens boven staan», «weerstand overwinnen» terugkerende tref-
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woorden en anderzilds «opdrachten uitvoeren„, «le werk willen laten doorlichten», «bereid ziin toe te
lichten en verantwoording af te leggen aan bovengeschikten». Opmerkingen over het functioneren
van ingenieurs werktuigbouwkunde binnen horizontale samenwerkingswerkverbanden en teams ko-
men in de interviews weinig voor.

'Op het moment dat ie opdrachten kriigt om iets volgens een bepaald protocol te doen, dan doe ie dat
ook. Als zii [het management] hebben verzonnen hoe het moet, dan moet het ook maar zo.'

Een merendeel van de docenten gaat expliciet in op de houding tegenover opdrachten geven, op-
drachten voorbereiden en opdrachten uitvoeren, maar deze tekstfragmenten hebben vaak betrekking
op de inrichting en uitvoering van het eigen onderwils.

typering van maatschappelilke status en cultuurdrager
In de interviews laten de respondenten zich niet uit over houdingen van de werktuigbouwkundig in-
genieur ten opzichte van de maatschappij of ten aanzien van de ingenieur als cultuurdrager of de cul-
tuur.
Wel laten docerende ingenieurs met een hbo-opleiding zich uit over statusverschillen die verbonden
zijn aan het onderscheid in titulatuur, waarbij de ir zich een hogere status toedicht dan de ing. Wij
spreken binnen de opleidingen van een standsverschil, dat evenwel door de ir's wordt tegengespro-
ken. Van betekenis is dat nagenoeg alle ingenieurs (stapelaars) met zowel een ir- als een ing-titel alleen
expliciet zijn over hun ir-titel en pas bij navraag te kennen geven ook een hts-opleiding achter de rug
te hebben. Docenten betreuren de titelinflatie en het verminderde aanzien van de ingenieur als do-
cent.

resum6: typering van de werktuigbouwkundig ingenieur
We resumeren de typeringen van de ingenieur werktuigbouwkunde. De docentenpercepties leveren

een beeld op van een maker, een gevarieerd technisch veelkunner en doener voor wie de techniek tot
zijn tweede natuur is geworden, en een (wens)beeld van een perfect inzetbaar organisatiemens. Hij is
bovenal mono-disciplinair, maar over de breedte van de werktuigbouwkunde vaardig; hij is technisch

leergierig, pragmatisch en betrouwbaar. Hij vindt voldoening in het combineren van theorie met de

praktijk en is gewend opdrachten uit te voeren. Hij is gevoelig voor status en autoriteit, zowel als au-
toriteitsdrager en als ondergeschikte.
Hij heeft een niet (sterk) ontwikkeld vermogen om met technische en niet-technische interdiscipli-
naire ontwikkelingen mee te denken en is sociaal en communicatief niet erg vaardig. Hil neigt ertoe
te denken dat zijn moeilijke werkterrein moeilijk aan anderen is uit te leggen en dat anderen hem niet

snappen. Hij lijkt niet erg kritisch en mondig, en lilkt in confrontatie met andere hoger opgeleiden
geen gelijkwaardige gesprekspartner. In de percepties blijft de werktuigbouwkundig ingenieur cultu-
reel-maatschappelijk oningevuld. In de typeringen van de werktuigbouwkundig ingenieur ontbreekt
elke verwijzing naar intellectualiteit en het ziln van een cultuurdrager.

Technologische ontwikkelingen

Techniek verandert en ontwikkelt zich. De technologische veranderingen beYnvloeden de beroepsuit-
oefening en het onderwijs. Het voorliggende thema is: Welke opvattingen hebben docenten werk-
tuigbouwkunde over ontwikkelingen in de techniek en de werktuigbouwkunde? Aan welke technische

ontwikkelingen denken zil, wat zien zil op zich afkomen, en hoe worden deze ontwikkelingen ge-
waardeerd? Een achterliggende vraag is: Welke signalen van maatschappelijk-technische actoren

(hoofdstuk 5.5) leven onder de docenten werktuigbouwkunde?
Het aantal gescoorde tekstfragmenten op dit thema is laag in tegenstelling tot wat men wellicht bin-
nen een context van docerende ingenieurs zou verwachten. Van de 47 thema's waarop in de geco-
deerde interviews is gescoord, staan technische ontwikkelingen in aantal op de 35ste plaats. De niet-
technische docenten scoren marginaal op dit onderwerp. De academisch geschoolde werktuigbouw-
kundige docenten, de theoriedocenten, scoren nauwelijks. De tekstfragmenten zijn overwegend af-
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komstig (meer dan 80'%,) van de praktilkdocenten en laboratoriummedewerkers. Deze groep verte-
genwoordigt ongeveer eenzesde van de geYnterviewden. Welke technologische ontwikkelingen theo-
riedocenten zien en hoe deze gewaardeerd worden, bli ift impliciet. Een analoog beeld hebben wil ge-
zien in hoofdstuk 8.2 bil Studentpercepties.
De opvattingen over ontwikkelingen binnen de techniek laten zich beschrijven in een antwoord op
een drietal vragen. Welke technische ontwikkelingen brengt men naar voren? Wat zijn de achterlig-
gende en vormgevende proceskenmerken van deze ontwikkelingen? En wat voor gevolgen hebben
deze proceskenmerken voor het bedrijven van techniek?

percepties van technologische ontwikkelingen
Als meest directe technische ontwikkeling in het recente verleden noemt men de invoering van de
computer. Een practicumdocent hierover:

'De computer deed z'n intrede, ontwerpen ging door middel van CAD-systemen, productie door middel
van CNC-machines, de meettechniek nam ineens een grote vlucht, er kwam elektronica, de lengtemeet-
systemen deden z'n intrede. Kortom de hele techniek ging ineens in een vogelvittcht veranderen:

Enkele noemen het tot ontwikkeling komen van mechatronica en de overgaan van mechanisatie naar
automatisering.

'Mechatronica is de werktuigbouw gecombineerd met elektronica. Ik denk dat de moderne werktuig-
boilwkit,ide de richting uitgaat zoals in de mediatronicagedachte wordt gehanteerd. Die zegt: moder-
ne werkntigbouwkunde is mechatronica.'

Een ander ziet een ontwikkeling in het samengaan met andere vakgebieden zoals bil telematica of 10-
gistiek.

proceskenmerken van nieuwe ontwikkelingen
Alleen de praktijkdocenten scoren op dit onderdeel. De achterliggende processen van technische ont-
wikkelingen laten zich volgens hen kenmerken door: beter, sneller, geavanceerder, verfiInder, geper-
fectioneerder, en door snelle veranderingen.

'De techniek maakt geweldige vorderingen, het wordt steeds geperfectioneerder:
'ledere keer werd techniek weer achterhaald en iedere keer werd het weer verbeterd.'

Alle proceskenmerken ziIn van dezelfde aard. Zil wilzen allen in de richting van verhoging en detail-
lering van de technische beheersing; alle kenmerken worden uitgedrukt in de vergrotende trap.

gevolgen van technologische ontwikkelingen voor technici
De ontwikkelingen gaan zo snel dat zij, volgens de praktijkdocenten, binnen het onderwijs normaal
gesproken niet te realiseren ziin. Voor de vakkennis van de technici leiden deze ontwikkelingen tot
specialisering en verschraling, of zoals een praktijkdocent het uitdrukt een 'verarmoeding' van het
vakmanschap. Het leidt tot de negatieve kwalificatie van de technicus als knoppendrukker. De domi-
nante aandacht (binnen de werktuigbouwkundige opleiding) voor de computer gaat ten koste van de
aandacht voor «high touch» technische kennis en weten door ervaring.

'Hoe moet ie dat of dat maken.  Geen enkel probleem,  tikke-tikke-tikke-tikke en  hupsakee er  konit iets
itit  die  computer  get·old.  Nou  zo  moet  ie  het  dom...  Het  product wordt ook  al  nagemeten  door  compu-
ters, meetapparatuur gestlturd door computers,  die  kilken wel of de maten goed ziin.  Ziin er verkeerde
dingen  dan vertelt  de computer wel  hoe  het  moet verandercn..,  Eigen  kennis  en  inzicht,  die  dingen  gaan
keen. Dat vind ik een verarmoeding.'

Aan de ander kant constateert men dat de moeilijkheidsgraad is toegenomen. Technici worden voor



Maatschappij en Techniek, onderwijsretoriek en praktijk 349

moeilijker problemen gesteld. Sommige respondenten vinden dat de gevolgen eerder bedrijfskundig
dan technisch zullen ziln.

'Op dit moment is er binnen bedrijven enorme behoefte aan het optimaliseren van het bedrijfsgebeu-
ren, van de organisatie. Niet zozeer meer in het optimaliseren van het technisch gebeuren.'

bestuit: technologische ontwikkelingen
In de docentenpercepties blijven de technologische ontwikkelingen nagenoeg impliciet. Er is bil dit
thema een opvallend verschil in de respons. De praktijkdocenten -zij lijken de veranderingsdruk het
sterkst te voelen in de dagelijkse praktijk- scoren op dit onderwerp terwijl de universitair geschoolde

ingenieurs slechts in een enkel tekstfragment op deze ontwikkelingen ingaan. Een mogelijke indicatie
voor dit verschil is de verouderingssnelheid van hun lesstof. Hellenthal heeft in 1978 al gewezen op
het verschil in veroudering van het lesmateriaal binnen het technisch hoger beroepsonderwijs en het
universitaire onderwils. Na vii f laar had 55% van het htbo-lesmateriaal zijn actualiteit verloren, terwijl
dat bij de meer theoretische lesstof binnen het universitaire onderwijs minder is dan 15%. (Hellent-
hal, 1978; cit. Vos, 1986)
Als de belangrilkste technische ontwikkeling zien docenten het toepassen van de computer in vormen
van CAD/CAM. Buiten mechatronica, een combinatie van werktuigbouwkunde en elektronica, komen
andere technologische ontwikkelingen en signalen van maatschappelilk-technische actoren niet naar
voren.

De genoemde technische ontwikkelingen worden gepercipieerd als technologische imperatieven (zie:
hoofdstuk 4.2). Zij worden gezien als een autonoom verlopend proces, enerzijds als een proces van
avancering, perfectionering en van vergrote beheersing, en anderzijds als een bedreiging van inhou-
delilke vakkennis en (ongewenste) specialisering. Tevens wordt opgemerkt dat de techniek prima is,
daarin verandert niet zoveel. De veranderingen vinden plaats in het bedrilfsgebeuren en in het com-
bineren van bestaande kennis.

Gevolgen van technologische ontwikkelingen voor de maatschappij, het hoger onderwijs en de
studie werktuigbouwkunde

in deze paragrafen gaan wij in op hoe docenten technische ontwikkelingen zien binnen het maat-
schappelilk kader, het kader van hun eigen hoger onderwijs en het werktuigbouwkundig onderwils,
en welke gevolgen zil daaraan verbinden.

maatschappelijke gevolgen van techniek en technische ontwikkelingen
De achterliggende vraagstelling of het thema is: Welke opvattingen hebben docenten over de positie
en rol van techniek in de maatschappij? Welke gevolgen hebben techniek en technische ontwikke-
lingen op de maatschappij in het licht van het opleiden van aankomende ingenieurs voor die maat-
schappij? Welke verbanden leggen docenten werktuigbouwkunde tussen de interviewtopics Techniek
en Maatschappil? In de gecodeerde interviews vonden wij 6 tekstfragmenten van de 3127 gecodeerde
fragmenten, die technische ontwikkelingen binnen een maatschappelijk kader situeren. Etn praktijk-
docent noemt enkele macro-invloeden zoals: de technology push, de invloed van informatisering bin-
nen het gebruik van dagelilkse producten en automatisering binnen het bedrijf. Een respondent ver-
wijst naar het gesloten karakter van techniek en noemt techniek een enorm interessant wereldle.

gevolgen voor het hoger beroepsonderwijs

Ook op dit onderwerp is de respons gering. Alleen een paar concrete invloeden: de invoering van de
personal computer, toekomstige tentamens met de pc ernaast, nieuwe techniek, machines in het la-
boratorium worden genoemd. De interviews leveren op het abstractieniveau van de wederzildse bern-
vloeding tussen Techniek en OnderwiIs geen tekstfragmenten op.
Over een mogelijke snelle verandering en veroudering van technische kennis, over de ontwikkeling
en het beschikbaar komen van onderwijstechnologie, die de onderwilsdoelstellingen, de onderwijs-
vormen en het curriculum fundamenteel zou kunnen beinvloeden zijn nauwelijks tekstfragmenten
opgetekend.
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gevolgen voor het werktuigbouwkundig onderwijs
Welke opvattingen hebben docenten over de invloed van technische ontwikkelingen op het werk-
tuigbouwkundig onderwijs? Hierbil doelen wil op expliciete en zildelingse opmerkingen over de ge-
volgen voor het curriculum, de les, het practicum, het laboratorium en de vaardigheden van de stu-
dent. Ook hier is de score laag. De theoriedocenten werktuigbouwkunde brengen in de open inter-
views spontaan nauwelijks iets naar voren over technische ontwikkelingen in relatie tot hun onder-
wijspraktijk. Bij praktijkdocenten leeft het meer. Zij zien een achteruitgang en verdringing van het
praktijkonderwiIs door het theorieonderwiIs. Technische ontwikkelingen geven meer theorie, waar-
door er meer gedoceerd moet worden.

'Er komt steeds meer theorie bil, steeds meer kennis bij, die moet ook afgeleverd worden'.
En:

'De theorie is in de loop der jaren veel omvangriiker, veel meer geworden:

Zo wordt een theorievak in de loop der jaren steeds zwaarder. Een andere gangbare verandering is een
nieuw theorievak erbij. Deze veranderingen in het curriculum brengen onmiddellilk het individuele
docentenbelang aan de oppervlakte:

'Hoe  zit  liet  als de  lire,1 af,noeten vloeien, wie moet  inleveren,  kortom  het  heeft persoonliike gevolgen:

Het merendeel van de respondenten die op dit onderwerp scoren geeft, zoals gezegd, practicumon-
derwiIs. Zil constateren een achteruitgang in het praktisch weten en praktische vaardigheden en een
vergroting van de theoretische moeilijkheidsgraad van de opleiding. De praktilkdocenten bekritiseren
het fors terugbrengen van de lestijden in de vorm van het schrappen van practica en het verschijnsel
dat zij zich vaker moeten beperken tot demonstratielessen of «aapjespractica» in plaats dat de studen-
ten zelf praktisch bezig kunnen ziln
Nieuwe techniek heeft ook andere directe gevolgen. Nieuwe technologie komt in de vorm van «hard-
ware», dure machines en apparatuur, de school binnen. Vooral de praktilkdocenten en laboratorium-
medewerkers worden hiermee direct geconfronteerd in de vorm van het bedienen van deze nieuwe
machines en het toepassen van nieuwe technieken. De aanwezigheid van deze dure apparatuur en pro-
grammatuur in de laboratoria en werkplaatsen spreekt tot de verbeelding en laat ook zien dat men
technisch niet achterloopt. Maar het vergt ook veel praktische en snel veranderende kennis van toe-
passing en bediening.

'lk heb  zelf te maken met  de  CNc  machines, met programma's maken.  Vandaag is er een  computer uit

e,i over een  half jaar  hebben we weer een computer die weer veel  meer  mogelijklieden  lieeft.'

besluit: gepercipieerde gevolgen van technische ontwikkelingen
De werktuigbouwkundige theoriedocenten scoren binnen de open interviews nauwelilks tekstfrag-
menten op technische ontwikkelingen in engere of bredere zin. Dit geldt ook voor zowel de relatie van
technische ontwikkelingen met de onderwijspraktijk als voor het niveau van theorieonderwilsver-
nieuwing, curriculumvernieuwing of onderwilsvernieuwing. Ook laat men zich niet uit over kennis-
bronnen van nieuwe technieken. Het kan zijn dat deze ontwikkelingen het theorieonderwils inhou-
delilk grotendeels ongemoeid laten, of dat theoriedocenten technologische innovaties en de gevolgen
voor het onderwijs zo vanzelfsprekend vinden dat zij het daar niet over hebben. Voor hen is het geen
op de voorgrond tredende kwestie. Dit in tegenstelling tot de praktilkdocenten en laboratoriumme-
dewerkers, die de technische vernieuwing in het kunnen omgaan met en bedienen van nieuwe appa-
ratuur aan den lijve ondervinden. Toch zijn theoriedocenten betrokken bil de practica. We vermoe-
den dat docerende ingenieurs veel weten van, maar weinig weten 6ver techniek.
Prakti jkdocenten zi jn enerzijds ingenomen met dure en geavanceerde machines in hun laboratorium,
maar anderzijds wordt de introductie van nieuwe technologie in de vorm van theorie gezien als een
bedreiging. Het leidt tot veranderingen in de aandachtsverdeling en tot verdringing binnen het curri-
culum, en beYnvloedt de mate van technisch weten en technische vaardigheden van de studenten. Zij
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zien de dreiging van ongewenste specialisatie, van meer vakken en meer theorie ten koste van de prak-
tijk. Innovatie van het curriculum leidt zo tot het schrappen van practica en het daarmee verbonden
aantal docenturen. Technische ontwikkelingen worden in die zin eerder als bedreiging gezien dan als
uitdaging.
Het beeld van technologische ontwikkelingen binnen het kader van het hoger beroepsonderwijs blilft
oningevuld. Over een mogelijke snelle verandering en veroudering van technische kennis, en over de
ontwikkeling en het beschikbaar komen van onderwilstechnologie, die de onderwijsdoelstellingen, de
onderwijsvormen en het curriculum fundamenteel zou kunnen be'invloeden, ziin nauwelijks tekst-
fragmenten opgetekend. Dit geldt ook voor technologische ontwikkelingen binnen een maatschap-
pelijk kader. De percepties daarvan blijven impliciet, evenals de percepties van impulsen en signalen
vanuit maatschappelijk-technische actoren die zoals wij in hoofdstuk 5.5 hebben geconcludeerd,
doorgaans onderwerpen benadrukken die buiten het traditionele perspectief liggen van de strikt tech-
nische opleiding. Deze onderwerpen zijn vaak niet-werktuigbouwkundig en ook niet-technisch van
aard.

Besluit: percepties van Techniek

In de percepties van de externe actor Techniek ziin wij eerst dicht bij de persoonlijke ervaringen van
de docerende ingenieur gebleven door in te gaan op ziIn persoonliIke motieven voor de keuze van een

ingenieursstudie werktuigbouwkunde. Daarna hebben wij beschreven hoe zij werktuigbouwkundige
ingenieurs stereotyperen. Tezamert met in de voorafgaande paragrafen beschreven typeringen van de
maatschappelilke verwachtingen geeft dit een vollediger beeld van de docentenpercepties van ingeni-
eur werktuigbouwkunde, en daarmee van de (zelf)beelden van de beroepsgroep die zij opleiden en
waartoe het merendeel van hen ook behoort.
De analyses van percepties van technologische en maatschappelilke ontwikkelingen geven indicaties
over wie, en in welke mate de maatschappelilk-technische actoren met hun gedachtengoed, ideeen en
impulsen tot transformatie, weten door te dringen tot het expliciete ideologische curriculum van de
werktuigbouwkundige docenten. Onze omwegen echter laten een heldere uitspraak over deze indica-
ties niet toe.

Laten wil terugkeren naar onze vraagstelling en daarvan de eerste vraag: Wat zien docenten als doel
en bedoeling van hun onderwijsinspanningen? Onze benadering tot nog toe was een omtrekkende be-
weging langs percepties van de externe actoren Maatschappij en Techniek in relatie tot het opleiding
en vorming tot werktuigbouwkundig ingenieur. Minstens van even groot belang is wat zii direct op te
merken hebben over doel en bedoelingen van hun onderwilsinspanningen. Daarvoor is het nodig dat
wij ons uitgebreid verdiepen in wat docenten over hun onderwiIs naar voren brengen. Wij vervolgen
dit hoofdstuk met het deel van de percepties van de interne actor Onderwijs, dat hierbij goed aansluit,
namelijk: percepties van onderwijsdoelen en twee case-studies.

3  Percepties van Onderwijs

Binnen ons conceptuele model -wil verwijzen naar figuur 9.1- behoort Onderwijs met Student, Pro-
fessional en Instituut  tot de interne actoren. Figuur 11.4 geeft de procentuele verdeling van inter-
viewsctnes Onderwiis over de negen richtinggevende vragen (zie hoofdstuk 9), die wil met trefwoor-
den hebben aangeven. Onder het label Onderwijs vallen  1 7%  van de tekstfragmenten. Deze actor

heeft de op een na hoogste score.

Percepties van onderwijsdoelen

Wil maken een analytisch onderscheid tussen de algemene of generieke doelstellingen van het hoger
onderwijs waartoe de hogescholen behoren, en de doelstellingen die specifiek door de respondenten
aan de studie werktuigbouwkunde worden toegekend. In analytische zin hebben wij twee vragen of
thema's. Hoe formuleren docenten de algemene doelstellingen van het hoger onderwils? En hoe for-
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Verdeling interviewscenes Onderwijs
over trefwoorden richtinggevende vragen

onderwijsinrichting (26,9%) doelstellingen hbo w. (20,3%)

doelstellingen ho (0,6%)
...

..

........
1. I. rol docent (11,7%)

i              ...........

didactische werkvorm (15,4%)  '\;

/ beoordeling student (11,5%1

invloed: lesinhoud (1,3%)
invloed: curriculum (7,0%)

invloed: onderwijsuitvoering (5,3%)

totaal aantal scines Onderwiis: 531
percentage Ondenviks: 1 7% van 3127 scanes

Figuur 11.4 Verdeling interviewscunes Onderwiis over de richtinggevende vragen

muleren docenten de doelstellingen van het hoger werktuigbouwkundig beroepsonderwils? Anders
gezegd wat zien zil als doel en als de bedoeling van de werktuigbouwkundige opleiding en vorming.

algemene doelstellingen hoger onderwijs

De wetgeving situeert de hbo-werktuigbouwkunde binnen het hoger onderwils. Het hoger onderwils
is gericht op de voorbereiding op de beroepsuitoefening in samenhang met persoonlijke ontplooiing
en maatschappelilk functioneren. Wij citeren:
'Algemene doeistellingen van het hoger onderwiIs ziIn de volgende:
a.  het leveren van een voorbereiding op het maatschappelijk functioneren van individuen en het

voorzien in de vraag naar hoger opgeleiden;
b.   de individuele ontplooiing van de studerende;
c.  het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschap, de techniek en be-

roepspraktilk;
d.   in samenhang met de punten a, b, en c het vervullen van een kritische functie binnen de samen-

leving.' (HOAK, 1985: 4; zie ook: WHBO, 1986; WHW, 1991)

De voorliggende vraag is nu: Hoe zien docenten de generieke doelstellingen van hun hoger onderwils?
Zien zij het werktuigbouwkundig onderwils als hoger onderwils en in welke facetten zien zil dat?
De scores op aspecten van algemene doelstellingen zijn marginaal, met als uitzondering de taak van
«het opleiden voor het bedrijfsleven», zoals wil al in dit hoofdstuk naar voren hebben gebracht. Een
enkel tekstfragment gaat in op mogelijke bedoelingen van het hoger beroepsonderwijs, bilvoorbeeld
de functie van voorselectie voor het bedrilfsleven of het vormen van iemand die kan omgaan met on-
zekerheid en die verantwoordelilkheid kan dragen binnen een organisatie.
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'lk denk dat het heel goed is dat een student leert om te gaan met het onbekende (...) Hoe meer onze-
kerheden iemand aan kan, des te hoger kan hii in een organisatie functioneren, des te groter het aan-
tai mensen dat hii in feite indirect kan delegeren.'

Als connotatie van ontplooiing vinden we:

'Het zelf kimnen en  het zelfstandig kunnen werken van de toekomstige ingenieur.'

In het vocabulaire van de gecodeerde interviews komen de woorden ontplooiing of persoonlilke ont-
wild<eling niet voor. Ook vinden wij geen omschrijvingen die verwijzen naar de «individuele ont-
plooiing van de studerende». Dit geldt ook voor het begrip «een kritische functie binnen de samenle-

ving» en «ontwikkeling beroep of beroepspraktilk».

besluit: algemene doelstellingen
Op het niveau hoger onderwijs en algemene doelstellingen spreken docenten zich alleen duideliik uit
voor de algemene doelstelling 'het voorzien in de vraag naar hoger opgeleiden', dat wil zeggen: oplei-
den voor het bedrijfsleven. De vier andere algemene of generieke aspecten of doelstellingen blijven
impliciet, met name: «voorbereiding op het maatschappelijk functioneren», «individuele ontplooiing
studerende», «ontwikkeling beroepspraktijk» en «een kritische functie vervullen binnen de samenle-
ving». Dit wijst op discrepanties tussen de ideologie van werktuigbouwkunde als hoger (beroeps-)on-

derwijs en de onderwijspercepties van docenten in dat hoger onderwijs.

doelstellingen en traditie

Het aantal tekstfragmenten waarin respondenten expliciet ingaan op oogmerken voor de werktuig-
bouwkundige opleiding is hoog. Onder de 47 thema's neemt het de vii fde plaats in. Uit de analyse van
deze tekstfragmenten over wat het werktuigbouwkundig onderwijs beoogt komen drie klassen van op-

merkingen naar voren, die weer te geven zijn als antwoorden op de vragen: wie, waartoe en wat.
Voor de beschrijving van deze percepties gebruiken wij de volgende drie vragen als leidraad.
1.   Wie formuleren en beslissen over de inhoud van het curriculum?
2.   Tot wat leidt men de werktuigbouwkundige hbo-ingenieur op Chet opleidingsprofiel)?
3.   Wat is de inhoud van de studie (aard van kennis, vaardigheden, diepgang/samenhang, generieke

kenmerken)?

samenstellers van het curriculum en traditie
De vraag naar de inhoud van het curriculum leeft meer onder de niet-werktuigbouwkundige en de
niet-technische docenten. Vooral de laatsten scoren in de gecodeerde tekstfragmenten op dit onder-
werp. Waar de werktuigbouwkundige doelstellingen en het curriculum vandaan komen, wanneer men
het predikaat werktuigbouwkunde mag dragen, door wie en hoe deze doelstellingen ziln bepaald, is
voor alle respondenten onduidelijk.

'Ik weet eigenlijk niet wie dat bepaalt. In zekere zin had ie een bepaaide vrijheid in het vaststellen van
welke vakken er gegeven werden.  Maar hoe groot of die vrijheid was,  dat weet  ik niet.'
'Daar  lieb  ik slecht  zicht  op.  Ik  ben  zelf wiskundige.  Ik weet  eigentilk niets  of nauwelijks iets van  de

werkbligbouw.'
En:

'Ik heb gevraagd wat de bedoeling was. Wat er in het vakgebied aan de orde moest komen. Wat miin
voorganger gedaan had, daar wist niemand iets over te vertellen. Er was een doelstelling geformuleerd
en dat was:  shidenten moeten een verslag kunnen schrilven. En daar kon ik mee beginnen'.

Een respondent met meer dan dertig jaar dienstverband bij werktuigbouwkunde verwijst naar norme-
ringen, die hij overigens niet kent, en de ondenviisinspectie.
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'Een ding stond vast, ie moest voldoen aan een bepaalde verholiding tussen technische vakken en an-

dere vakken, wilde je het predikaat lits houden. Dat is nog zo. le moet een bepaaide percentage tech-
niek geven, wit ie voor de naam lit:s in aanmerking komen. Of dat nu door de inspectie vastgesteld werd
dat weet  ik  niet.'

Docenten zijn in de onderwijsuitvoering aan roosters gebonden en deze conditioneren op pragma-
tisch niveau de inhoud van een vak en het curriculum.

'Bepaalde stukken van mechanica worden hier niet belicht, maar dat is gewoon een kwestie van een
bepaaide hoeveelheid docenturen voor een opleiding.'

Wij zijn nagegaan welke actoren uit ons actorenmodel volgens docenten van invloed zijn op het cur-
riculum. Wil beperken ons tot het algemene beeld. Studenten, bedrijfsleven of overheid zijn volgens
de percepties nauwelilks van invloed op het leerplan. Ook ontwikkelingen binnen de techniek wor-
den niet genoemd. De invloed van het instituut op het curriculum is top-down en conditionerend in
de vorm van modulair onderwijs en bezuinigingen op de docenturen, wat docenten percipieren als
«inleveren». Voor docenten is het leerplan een abstractie, zil hebben daar nauwelilks invloed op. Het
curriculum bestaat en is gegeven. Toch worden curriculumveranderingen in docentenvergaderingen
besproken en besloten. De theoriedocenten hebben daar de meeste invloed en zij hebben een scherp
oog voor het bewaken en behouden van hun eigen vakbelang of vakaandeel in het leerplan. Nieuwe
vakken in het curriculum komen naar voren als persoonlijke ambities. Bij een enkeling vinden wij
ideeen dat het leerplan een uitkomst is van contingenties, toevallige beslissingen en politieke interne
strijd tussen docentengroepen en coalities.

besluit: samenstellers curriculum
Docenten geven aan dat ze de inhoud van een vak zelf grotendeels bepalen en dat vakdoelstellingen
vooral impliciet zijn. Naar hun idee is hun invloed op het curriculum gering. Voor hen geldt: er is een
raamwerk van vakken, een curriculum, met daaraan gekoppeld een lessentabel. Wie of wat verande-
ringen in het curriculum bernvloedt, is diffuus. Redeneringen achter de «vaststaande» verdelingen
binnen het curriculum, hoe die verdeling is ontstaan of hoe die wijzigt, zijn voor de niet-werktuig-
bouwkundige docenten onduidelijk. De werktuigbouwkundige docenten zwijgen hier verder over. Wil
zien hierin kenmerken van een traditie, een wijze van denken en doen die impliciet wordt doorgege-
ven en voor de werktuigbouwkundig opgeleide docenten eerder als vanzelfsprekend wordt ervaren,
omdat werktuigbouwers uit eigen ervaring weten dat werktuigbouwers nu eenmaal z6 worden opge-
leid.

opleidingsprofiel van de werktuigbouwkundige ing.

In de percepties van het opleidingsprofiel uiten docenten zich enerzijds over de werktuigbouwkundi-
ge ingenieur als vakman en anderzijds over zijn profilering als professional. Allereerst zullen wij in-
gaan op beschrilvingen van het technische ingenieursprofiel en vervolgen met het professionele pro-
fiel.

het technische profiel
Een vaak gehoorde definitie van de werktuigbouwer is: een man die werkt met tuig, waarbil met enig
gevoel voor dubbelzinnigheid met tuig instrument, werktuig, voertuig, werktuigbouwkundige tech-
niek e.d. wordt bedoeld. Een tweede definitie verwijst direct naar de naam werktuigbouwer, namelilk
werktuigen bouwen.
De werktuigbouwer is in de perceptie van docenten vooral vakman en technicus. Een werktuigbouw-
kundige respondent zegt kernachtig over studenten:

'Die moeten hier helemaal omgeturnd worden tot een teclinicits'
Of:



Maatschappij en Techniek, onderwijsretoriek en praktijk 355

'Het bedrijfsleven heeft wei managers nodig maar die worden niet opgeleid, dat zijn teclinici die dat
toevallig al waren ofworden.'

Zoals wij al bij stereotyperingen van de werktuigbouwkundige hebben gezien wordt de werktuig-
bouwkundige ing. als vakman en technicus metaforisch omschreven als maker, rekenaar of aangeduid
als technisch generalist. Een enkele werktuigbouwkundige respondent profileert hem als probleem-
oplosser in een technische probleemomgeving. De hbo-ingenieuropleiding beoogt dan technische
probleemoplossers op te leiden die op een technisch redelilk hoog niveau problemen kunnen oplos-
sen. In het volgende tekstfragment vertelt een werktuigbouwkundige respondent wat hij met het op-
leiden van een probleemoplosser bedoelt.

'Wanneer ze in het bedrilfsleven ziin en een nieuw probleent krilgen, dat ze daarbij gewoon een stukie
literatituronderzoek moeten gaan doen, of een sttikie moeten gaan studeren. En binnen een korte tijd
inderdaad weten hoe het zit en dat ze dan dat probleem kunnen aanpakken, en het probleem ook met
succes kunnen oplossen. Nou dat wil je dus.'

het professionele profiel
In het profiel van de werktuigbouwer als professional komen een viertal kenmerken in afnemend be-
lang naar voren: hard werkend, gehoorzaam en loyaal, een zekere zeggingskracht, zelfstandig met ei-
gen initiatief.
Allereerst schetsen de docenten het beeld van een harde werker, een aanhanger van het arbeidsethos.
Vooral de stapelaars benadrukken het ethos van het harde werken.

'Dat was  keihard werken. le had totaal geen sociaal  leven  meer,  dat ie andere dingen kon doen, nee het

was puur en alleen werken en studeren.'

Een tweede kenmerk van het profiel is gehoorzaam en loyaal.

'Ik heb natiturlijk met hts-ers onder mij gewerkt, waarvan er twee van deze opleiding afkomstig waren.
En ik moet zeggen, die mensen zijn in de regel wat gehoorzamer, volgzamer en hebben een goede theo-
retische aclitergrond. Mensen waar je toch echt wat mee kon.'

Een derde genoemd kenmerk is een zekere zeggingskracht.

'Een technicus moet toch voldoende in ziin mars hebben en uitstraling naar die directeuren.'

Een vierde kenmerk is het zelfstandig kunnen werken en het nemen van eigen initiatief. Dit wat lan-
gere tekstfragment geeft goed weer hoe men dat ziet:

'Als een sttident wat teruggetrokken is en geen eigen initiatief neemt en verwacht dat iemand anders
hem  zegt wat lili moet doen,  dan hoort hii  in  het bednifsleven misschien dat hii nog niet op hbo niveau
zit,  want eigenlijk  zou  hi i  zelf het  initiatief moeten nemen  en moet  hij  zelf zorgen  dat  de  zaken voor  el-
kaar komen. Wil moeten hem niet elke keer zeggen wat hij moet dom.'

resum#: opleidingsprofiel van de werktuigbouwkundige ing
Samenvattend kunnen we het gepercipieerde opleidingsprofiel van de docerende ingenieurs als volgt
reconstrueren. Zij zijn gericht op het opleiden van een werktuigbouwkundig hbo-ingenieur, dat wil
zeggen een technicus en vakman, die werktuigen bouwt of als maker, constructeur of rekenaar met
werktuigen in een breder verband bezig is met het oplossen van problemen. Hij is technisch breed ge-
schoold in de werktuigbouwkunde. Als persoonlilkheid ziIn ziIn belangriikste kenmerken in afne-
mend belang: een harde werker, gehoorzaam en loyaal, een zekere zeggingskracht en binnen het ka-
der van de opdracht zelfstandig in het nemen van initiatieven. Zoals wij al bespraken, beperkt het ge-
zichtsveld van docenten zich voornamelijk tot de startersfunctie.
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inhoudeliike doelstellingen van de studie werktuigbouwkunde

In deze paragraaf beschrilven wil de percepties van het «wat», de inhoudeliIke basisdoelstellingen van
de studie werktuigbouwkunde. Allereerst beschrilven wi j
a.   de percepties van generieke kenmerken;
b.  de aard van kennis en vaardigheden;
c. diepgang versus samenhang van kennis en vaardigheden.

De generieke kenmerken geven het perspectief waarbinnen kennis, vaardigheden, diepgang en sa-
menhang worden vormgegeven.

generieke kenmerken
De generieke kenmerken zijn kort samen te vatten in de trits: praktijkgericht, toepasbaar en instru-
menteel. De studie werktuigbouwkunde heeft als eerste kenmerk «praktijkgericht» te zijn, maar de
mate waarin 6n wat praktisch of de praktijk is, daarin verschillen respondenten onderling en werk-
tuigbouwkundige docenten en groeperingen uit het bedrijfsleven aanzienlijk (zie ook: hoofdstuk 4.2
en 5.5).

'Het praktische kan nooit zonder het theoretische en het theoretische niet zonder het praktische. Daar
moet een bepaaid samenspel in zijn.'

De praktijkdocenten laten eenstemmig de mening horen dat de studie te theoretisch wordt. Aan de
andere kant geven theoriedocenten te kennen bijvoorbeeld handvaardigheid (ook praktijk genoemd)
van ondergeschikt belang te vinden.
Het tweede generieke kenmerk is «toepasbaar». De theoretische kennis en vaardigheden moeten toe-
pasbaar zijn in de praktilk.

'De afgestudeerde kan (van een bepaalde methodiek) onderscheiden wat de mogelijkheden maar ook de
on,nogelijkheden zij,1. En dat moet hij kunnen toepassen binnen het bedrijf waar hii dan functioneert:

Het derde generieke kenmerk is «instrumenteel». Kennis en vaardigheden worden louter als instru-
menteel gepercipieerd. In het navolgende, bij de beschrilving van kennis en vaardigheden, komen wii
daar op terug.

'Wat wi j  hun  meegeven  is  niets  anders  dan een  stiak basisgereedschap waarmee  ze  in een  bedrij f op  een
bepaaid niveau kunnen binnenkomen:

theoretische kennis en ervaringskennis
De docenten zien kennis als het belangrilkste deel van de opleiding. Van de trits «kennis», «vaardig-
heden» en «professionele attitudes» krijgt kennis, die voldoet aan de hierboven beschreven generieke
kenmerken, veruit de grootste nadruk. Hoe beschrijven de docenten deze benodigde kennis? Wat ver-
staan zij onder basisgereedschappen?

De tekstfragmenten over kennis leveren alleen de onderstaande drie categorieen van kennissoorten
op. Andere kennissoorten zoals beschreven in hoofdstuk 3.5 komen niet naar voren. Deze drie cate-
gorieen ziln:
1. concrete technische kennis van maken en gebruiken;
2.   kennis van werktuigbouwkundige principes van maken en gebruiken;
3. niet-technische kennis, zoals taal, recht, economie of bedrilfskunde.

Bij de technische theoriedocenten, de praktijkdocenten en docenten van niet-technische vakken is er
een duidelijk onderscheid in het benadrukken van het belang van de verschillende kennissoorten. De
praktilkdocenten benadrukken het belang van concrete technische kennis en ervaringskennis en ken-
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nis van werktuigbouwkundige principes. De technische theoriedocenten benadrukken meer de ken-
nis van werktuigbouwkundige principes en vinden concrete technische kennis van ondergeschikt be-
lang. Dit weerspiegelt een verschil in docentenopleiding. De technische theoriedocenten hebben
doorgaans techniek gestudeerd aan een th/tu en de praktijkdocenten aan een mts/hts. Waarin zij wel
overeenkomen is hun stilzwilgen over taal en humaniora. Tekstfragmenten over kennis van taal ko-
men vooral van de niet-technische theoriedocenten. De niet-technische theoriedocenten laten zich
nauwelijks uit over het belang van werktuigbouwkundige principes of concrete technische kennis. Zo-
wel de praktilkdocenten als de niet-technische theoriedocenten uiten zich in negatieve zin over de
aandacht en ruimte in het curriculum voor respectievelijk concrete technische kennis en niet-techni-
sche kennis.

- concrete technische kennis van maken en gebruiken
Wil zullen nu uitgebreider ingaan op de gepercipieerde kennissoorten. Met concrete technische ken-
nis wordt vooral bedoeld het concrete weten van materiaaleigenschappen, computertoepassingen,
technieken, constructie-tips, technische vademeca en dergelijke, technische ervaring opgedaan in het
motorlab, de werkplaats, tekenzaal of de laboratoria of in de praktijk. Deze vorm van kennis wordt ge-
kenmerkt door technische stelregels en vuistregels als een eerste generalisatie van het succesvol ma-
ken of toepassen van vaardigheden. Bij concrete technische kennis leggen respondenten uitdrukkelilk
de relatie met de werkvloer, het zelf ervaren en de latere beroepsuitoefening. Met praktilk bedoelt men
dan «high touch» ervaringskennis met materialen, gereedschap en machines en niet een computersi-
mulatie of teken- of rekenprogramma's.

'Die [concrete teclinisclie] kennis heb ie straks nodig in de praktijk. Het is niet zo dat straks een hts-er
aan de machine gaat staan als productiemedewerker of als machinebediener, maar hi j moet bijvoor-
beeld wei weten wat men kan met snilgereedschap en wat men kan met een machine als hij als werk-
voorbereider of zoiets op een planning komt te zitten.'

En:

'Men zit te veel voor het beeldschenn en is te weinig eigenlilk met de techniek bezig.'

Ook wordt concrete technische kennis aangevoerd als onderscheid tussen de hbo-opleiding en de uni-
versitaire opleiding werktuigbouwkunde.

'Het praktische gedeelte van een hbo-opleiding is hartstikke belangrilk (als onderscheid) ten opzichte
van een universiteitsopkiding.'

Het werktuigbouwkundig onderwijs kent vanaf het allereerste begin een richtingenstrijd tussen de
«practici» en de «theoretici», die tot op vandaag voortduurt. Maar binnen deze striId spelen insti-
tuutscondities een belangrilke rol. Het opdoen van ervaring en het overdragen van concrete techni-
sche kennis vergt tijd, en tijd is een schaarse en dure onderwilsfactor. Een praktilk- of practicumuur
kost 6 tot 10 keer zoveel docenturen als een theorie-uur in de vorm van een college. Het inrichten en
steeds moderniseren van een laboratorium is duurder dan het inrichten van een leslokaal. We zien een
toenemende druk vanuit het management om het aantal lesuren terug te brengen. In de laren vijftig
is het standaardaantal lesuren op het rooster 42 uur per week, bil een van de onderzochte studierich-
tingen zelfs 44 lesuren per week. Aan het einde van de jaren zeventig is dit circa 32 uur of meer en in
het begin van de jaren negentig circa 22 of minder per week. Deze reductie heeft de verdeling van de
lestijd over de verschillende kennissoorten en leerwijzen, en de verhouding theorie versus practica
mede geconditioneerd.

'Vroeger  kreeg  iemand  12  uur  practicum  en  nu  is  dat  teruggebraclit  naar  3  uren,  verdeeld  dan over  de
diverse practica.'

En:

'Alle productietechnieken met voor- en nadelen,  draaibanken, freesbanken, snijbanken, dat moet alle-
maal in het eerste jaar erdoorheen. Dan moeten ze iets weten over gieten, over lassen enzovoort. Het is

eigentilk alleen maar stampen, stampen, stampen in het begin.'
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- kennis van principes van maken en gebruiken
Onder kennis van werktuigbouwkundige principes verstaan wij descriptieve wetten of nomografische
beweringen, zil worden ook wel ingenieursmatige empirische wetten genoemd. Voorbeelden zijn:
kennis hebben van de (werktuigbouwkundige) theorieen, constructieleer, toepassing van (reken)mo-
delvorming en dergeliike. Zil beschrijven bilvoorbeeld hoe een constructieonderdeel door te rekenen,
een proces te regelen of parameters van een verspaningsproces te optimaliseren. Deze kennis omvat
enerzijds theorieen over het hoe en wat en anderzijds theorieen over het waarom.
Theoriedocenten benadrukken het belang van de theoretische basisgereedschappen, dat wil zeggen
basiskennis van principes en concepten van technische objecten.

'Als ze [sttide,iten] straks  iets krijgen wat er anders uitziet en als het afwijkt van het model, dan snap-
pen ze het niet meer, dan gaan ze de fout in, tenzil ze weten wat de grondgedachte daarachter is.'
'Als een student zoiets ziet, moet hij zich wei afwagen.  Wat zijn de achtergronden?  Waarom  heeft men
het zo gedaan?'

Modelvorming en het hanteren van wiskundige modellen behoren tot de kern van deze theoretische
gereedschappen, te weten: bruikbare praktische modellen waarmee gerekend kan worden in de meest
voorkomende situaties in de praktijk. De daarvoor benodigde wiskunde en fysica behoren eveneens
tot dit basisgereedschap.
Opmerkingen van docenten over de principes van maken en gebruiken beperken zich overwegend tot
de afzonderliIke vakken, zoals construeren, stromingsleer, productietechnologie en dergelijke. Met de
praktijk bedoelen theoriedocenten de technische praktilk in strikte zin en niet de praktilk in een be-
drijfskundige context. De technische docenten benadrukken wel de relatie met de praktilk en het be-
drilfsleven, maar zil zien deze praktijk niet in relatie met een bedrijfskundige praktijk.
Over technologische theorien van maken en gebruiken ten slotte zijn geen tekstfragmenten opgete-
kend. Technologische theorieen brengen een aantal van de bovengenoemde empirische ingenieurs-
wetten systematisch met elkaar in verband of bieden een conceptueel raamwerk om deze wetten te
plaatsen of te verklaren. Hierbij moet men denken aan fysische theorieen in bijna reele situaties zoals
thermodynamica (in plaats van warmteleer), systeemtheorie of operationele technologische theo-
rieen, dat wiI zeggen theorieen over de wilze van gebruiken, zoals operational research, decision theo-
ry, organisatie theorie.

- niet-technische kennis
Onder niet-technische kennis verstaan wij in eerste instantie taal, economie, recht en bedrijfskunde.
Op dit thema scoren alle niet-technische docenten. De score van de technische docenten is laag, zo-
als wi j al eerder hebben opgemerkt. Onder «kennis van taal» vallen de opmerkingen over talen en
communicatieve vaardigheden in enge en brede zin, doch niet over sociale of lichamelijke vaardighe-
den of sport. De relatief lage waardering voor taal en communicatie wordt door alle niet-technische
respondenten vrijwel eensluidend verwoord in de volgende tekstfragmenten:

'Wiskunde en natiturkunde, inechanica zijn belangriike vakken en Engels hangt er een beetie bii.'
'Het is echt gigantisch weinig wat werktuigbouwkunde binnen miin vakgebied INederlands] doet.'

En:
'Schriftelijke co,nmunicatie is er wei wat in het tweede iaar. En dat is het enige Nederlands wat ze krii-
gen. Eigenlilk wilden ze Engels en Nederiands een aantal iaren geleden afschaffen. Maar dat konden
ze niet maken.'

Een enkel tekstfragment van technische respondenten verwoordt een relatieve waardering voor com-
municatieve vaardigheden door tegelijkertijd het belang ervan en de ondergeschikte status te bena-
drukken.

'In plaats van te zeggen, nou ja dat is een bijvak, denk ik dat het een hoofdvak zoil moeten ziin. Bij
wijze van spreken. Niet dat ie dat zou moeten verwoorden in de diploma-puntenlijst, maar ie moet er
in ieder geval wei behoorlilk wat aandacht aan besteden.'
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Met communicatieve vaardigheden en kennis van taal beoogt men een aantal direct instrumentele en
functionele doelen zoals: in staat zijn een behoorlijk rapport te schrijven, iets kunnen vertellen over
het bedrilf en de activiteiten van dat bedril f, of het in staat ziln technische literatuur in het Engels zon-
der al te veel problemen kunnen lezen.
Voor bedrijfskunde is het beeld analoog. De werktuigbouwkundige krijgt volgens een technische do-
cent een klein beetle bedrilfskunde.

Percepties van niet-technische kennis van maatschappilwetenschappelijke aard of van de humaniora
blijven bil de docerende ingenieurs impliciet. Zij hebben het daar niet over. Wij beperken ons tot en-
kele gelijkluidende citaten van verschillende niet-technische docenten:

'Een brede belangstelling hebben -sociale, juridische, psychische, medische en milieufactoren, alles
speelt een rol- of zeg maar gewoon algemene ontwikketing. Er is in de bilt van hts-werktttigbouw ei-
gentijk niks.'
'Sociologie niks, flosofie niki, al die dingen niets, nul komma nul.'

vaardigheden
Over vaardigheden zijn de respondenten minder expliciet dan over kennis. De naar voren gebrachte
vaardigheden zijn 1. technische vaardigheden, 2. methodische vaardigheden, 3. sociale vaardigheden
en 4. taalvaardigheden (die al in de vorige paragraaf aan de orde ziln geweest). Bij de technische vaar-
digheden zeggen docenten wat een student moet kunnen. Bil sociale vaardigheden ligt dit anders.
Soms is het een constatering van een hiaat in het programma of van een tekortkoming van een werk-
tuigbouwkundig ingenieur, soms is het geformuleerd als een onderwilsdoel waaraan men wat zou
moeten doen.

- technische vaardigheden
Technische vaardigheden maken studenten zich eigen door zelf ervaringen op te doen in het hante-
ren van techniek, apparaten, machines en computers, door zelf of gezamenlijk daadwerkelijk iets uit
te voeren. Een studierichting als werktuigbouwkunde heeft daarvoor verscheidene laboratoria zoals
een energie- of motorenlab, een meet- en regellab, een productielab, een materialenlab, de meetkamer,
een CIM lab en dergelijke voor het volgen van practica. De technische vaardigheden die door respon-
denten naar voren zijn gebracht zijn: 'ontwerpen', 'pc beheersing' inclusief Computer Aided Design
(CAD), Computer Aided Manufactering (CAM), Computer Integrated Manufactering (CIM) en 'ervaring

met prodlictiemachines'.
Technische vaardigheid is het domein van de praktijkdocenten. Theoriedocenten, die vaak ook be-
trokken zijn bij practica, laten zich in de gecodeerde interviews nauwelijks uit over vaardigheden, het
doen van proeven in practica, het opdoen van technische (meet)vaardigheden in de laboratoria of an-
dere vaardigheden die samenhangen met laboratorium- of werkplaatswerk. Zil laten zich eveneens
nauwelijks uit over het afnemen van de practica in het curriculum.

'Teveel vakken eigenlijk op mts-niveau. Ze hoeven niet zoveel van een draaibank en van programme-
ren te kennen en al dat soort dingen. Dat doen,.. die practica dat is wei leuk, maar daardoor wordt na-
tuurkunde, elektrotechniek wat verwaarloosd.'

- methodische vaardigheden
Methodische vaardigheid, of de ingenieursmatige probleemoplossingsmethodieken, is het domein
van de theoriedocenten. De belangrijkste vaardigheid is het methodische kunnen werken, het syste-
matisch kunnen handelen, waarbij inzicht in de problematiek centraal staat. We citeren enkele theo-
riedocenten:

'De aanpak is betangrilk.'
'De  vakinhoud  ligt  in  boeken  vast;  de  methode waarop  leren  ze  van  mii.'
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En:

'Wat ik heel belangrilk vind is de mate van het jilist kunnen toepassen van theoTie, kennis en dergelij-
ke en ook intlittief de methodes leren hanteren. En daar bedoel  ik hoofdzakeliik mee dat het niet allen
een kwestie is van parate kennis, maar ook van methodieken.'

Een tweede vaardigheid uit deze groep is het kunnen uitvoeren van een onderzoek in het kader van
een afstudeeropdracht. Het aantal tekstfragmenten hierover is echter klein. Een wat oudere docent ver-
gelijkt dit met vroeger en merkt hierover op:

'Een onderzoek plegen en dergelilke dingen meer, problemen analyseren dat was er toen niet bij mi dat
is er tegenwoordig wel bii, en dat vind ik een hele vooruitgang. En die onderzoeken zijn soms behoor-
liik pittig.'

Begrippen die verwilzen naar methodieken of vaardigheden om technisch creatief, innovatief of inte-
gratief te werken komen in het vocabulaire van de gecodeerde interviews nauwelijks voor.

- sociale vaardigheden
Bij technische respondenten is het onderscheid tussen communicatieve vaardigheden, sociale vaar-
digheden en managementvaardigheden niet altild zo helder. Zij gebruiken deze begrippen door elkaar.
Desondanks is de score van tekstfragmenten van de technische docenten op dit onderwerp laag. Door
technische en niet-technische respondenten die op sociale vaardigheden ingaan, wordt over sociale
vaardigheden overwegend in negatieve zin gesproken. Of men constateert een hiaat in de opleiding,
want men doet er helemaal niets aan. Of men wijst het als onderwijsdoelstelling af en vindt dat so-
ciale vaardigheden niet in de opleiding thuishoren. Een enkele technische respondent vindt dat so-
ciale vaardigheden tot de basisdoelstellingen van de werktuigbouwkundige opleiding behoren en de
student een meerwaarde geven.

'Het  hoort  erbil  om  iemand  op te  leiden of het nu technisch  is  of gewoon een  kidinggevende  figuur.  Ik
vilid  dat  sociale  kennis  daarbij  hoort.  En  die  mis  ik,  zover  ik  kan  beoordelen  in  de  lesstof van  de  hts.'

Iechnische docenten wijzen daarentegen op het mogelijke gevaar van verdringing van technische on-
derwerpen door niet-technische kennis en vaardigheden en daarmee op kwaliteitsverlies. Onder tech-
nische studenten troffen wij dezelfde argumenten aan in het onderzoek naar de zin of onzin van so-
ciale vakken in het curriculum. (Zie hoofdstuk 8.2) In het volgende fragment geeft een respondent te
kennen onbekend te ziIn met deze inaterie. Vervolgens wilst hil het af. Wij volgen een karakteristieke
redenering:

'Ik  zou  niet  weten  lioe  dat  moet,  ik  zou  niet  weten  hoe  je  dat  op  school  kunt.  Daar  ben  ik  zelf niet  zo
best iii dat soort aspecten. Maar ik zoil ook niet weten hoe ie dat [sociale vaardigheden] technici kimt
aanlere,i zonder dat dat ten koste gaat van wat anders. Ik weet ook niet of het op school moet. Het zou
ook ergens anders moeten kunnen, buiten school gebeuren, terwillie je op de school met de techniek be-
zighoudt. Ik ben tegenstander geworden, misschien altild at wei geweest:

Scholing in vaardigheden om in teamverband te (kunnen) werken, wordt niet genoemd. Wij vinden
nauweliiks tekstfragmenten bil de werktuigbouwkundige docenten waarin een relatie wordt gelegd
tussen het functioneren van de afgestudeerde werktuigbouwkundige ingenieur en het werken in een
teamverband.

samenhang en diepgang van kennis en vaardigheden
Na de beschrijving van de generieke kenmerken van de studie, de percepties van soorten kennis en
vaardigheden, rest nog de vraag: Hoe zien de docenten de omvang, diepgang en samenhang van deze
kennis en vaardigheden?
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- omvang en diepgang
Opmerkingen over de omvang van de studie gaan doorgaans niet over de studie in zijn geheel, maar
vrilwel altiId over de eigen ruimte in het curriculum, de omvang van het eigen vak binnen het pro-
gramma. Docenten lijken het concrete studieprogramma buiten de inbreng van hun vak niet te ken-
nen of daar niet zo op gericht te zijn. Zowel praktilkdocenten en technische theoriedocenten als niet-
technische docenten vinden de omvang van hun aandeel in de studie te klein. Een technische theo-
riedocent zegt op de vraag van de interviewer over een mogelilke reductie van de omvang van zijn vak:

'Ik kom al tild te kort. Ik kan al niet behandelen wat ik graag zou willen. Ik moet al snoeien in de stof
die ik graag zou willen geven,  dus ik zoit liever nog tild erbilwillen hebben iii plaats van dat ik er uren
alliaal. Ik denk niet dat men bij mil zou kunnen snoeien. Dat zou eigenlijk de kwaliteit van het tech-
nisch onderwijs naar beneden halen:

Over de tegenstelling van een brede basisopleiding tegenover een specialistische opleiding lijkt er een
consensus te bestaan onder de technische docenten. Zij spreken zich uit voor breed.

'Ie probeert toch een algemeen zo breed mogelijke opleiding te geven, zodat iemand niet direct in een
beperkt straatie gedwongen wordt om een bami te zoeken. In het bedrijfsleven hebben ze dat ook niet
graas, daar hebben ze het liefst dat ze wat breder ziin, dat diepgaan dat krijg ie meestal wel in het be-
driif zelf·'

Maar daar zijn twee kanttekeningen bil te maken. Hoewel ze gezamenlilk opmerken breed op te lei-
den, zien we bij hen in de eerste plaats toch een neiging tot specialisering en differentiering. En met
breed bedoelen de werktuigbouwkundige docenten breed in werktuigbouwkundige zin en dat is niet
hetzelfde als breed in technische en niet-technische opleidingsaspecten. Een niet-technische docent
merkt daarover op:

'Wat is dan breed? Ik kies werktuigbouw en dat is dits niet meer breed.'

Tegenover de opvatting over breed opleiden staan persoonlijke ambities, de neiging tot specialiseren
en het programma te overladen.

'Ie bent geneigd erg diep te willen gaan, terwill ie dat in dat tildsbestek niet kunt.'
En:

'Dan  krijgen  die  stlidenten  natuurlilk  toch  stapels  stof waar  ze  zich  doorheen  moeten  werken.'

- samenhang
Over zaken als integralistische uitgangspunten of samenhang van kennis en vaardigheden zijn de do-
centen stilzwijgend. De score op onderwerpen als relaties leggen tussen vakken, integratie van vakken
of de werktuigbouwkundige als integralist is nagenoeg nihil. Het gedachtengoed van de wOM, het gro-
te nascholingsproject van werktuigbouwkundige hbo-docenten, en stimuleringen van andere techni-
sche-maatschappelijke actoren om het onderwijs in die richting te hervormen, bliiven impliciet (zie:
hoofdstuk 5.5). Het volgende citaat verwoordt het vanzelfsprekende belang van integratie bij het tech-
nische ontwerp en de gedachte dat de student combinaties leert zien.

'Verder spreekt mil aan dat iemand de combinaties leert zien, als hii em ontwerp op papier zet. Dat hi i
ook  ziet dat hij  al vastlegt  hoe het geproduceerd moet worden,  op welke manier het wordt gebruikt,  maar
ook op welke manier het wordt gecontroleerd. Als iemand dat kan inschatten en zo naar het bedrilfs-
leven gaat, dan spreek ik ook van een stukle kwaliteit.'

Percepties over integratie en samenhang van kennis en vaardigheden blijven impliciet. Docenten
schetsen eerder een beeld van verdringing en accumulatie dan van samenhang en integratie.
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ResumU: inhoudelijke doelstellingen van de studie werktuigbouwkunde
Bij de beschrijving van de percepties van de inhoudelijke doelstellingen van de studie werktuigbouw-
kunde hebben wij ons laten leiden door vier vragen.
a.   Wat zijn de generieke kenmerken van de doelstellingen?
b.   Wat is de aard van de kennis?
c.   Wat is de aard van de vaardigheden?
d.   Wat is de verhouding tussen samenhang en diepgang van deze kennis en vaardigheden?

De percepties van generieke kenmerken kunnen worden samengevat in de trits praktijkgericht, toe-
pasbaar en instrumenteel. Wat men onder praktijkgericht verstaat, of wat de praktijk inhoudt, daar-
over verschillen praktijkdocenten, theoriedocenten en niet-technische docenten essentieel. De tech-
nische docenten benadrukken allen de relatie met de praktilk en het bedrijfsleven, maar zij zien deze
praktijk los van een bedrijfskundige context.

Bij de analyse van percepties over de aard van gewenste kennis komen drie categorieen naar voren:
1. concrete technische kennis van maken en gebruiken,
2.   kennis van werktuigbouwkundige principes, en
3. niet-technische kennis, zoals taal, recht, economie en bedrijfskunde.

Bij de technische docenten zien wij scherpe meningsverschillen tussen de praktijkdocenten en theo-
riedocenten over de verhouding van concrete technische kennis (of vormen van ervaringskennis) en
theoretische kennis, dat wil zeggen rationele en informatieve kennis. Ervaringskennis staat enerzijds
tegenover rationele kennis, die door rationeel denken en redeneren wordt verkregen, en anderzijds te-
genover informatieve kennis, die via anderen wordt verkregen en op gezag wordt aanvaard. De door
de docenten gepercipieerde kennis is vrijwel alleen gericht op de ontwikkeling van het cognitieve as-
pect en is overwegend als informatieve kennis te typeren, meer exact als declaratieve en procedurele
kennis. Deze kennis hebben wij geduid als kennis van descriptieve wetten of nomografische bewerin-
gen, ofwel de ingenieursmatige empirische wetten. Deze ingenieursmatige wetten worden belangril-
ker geacht dan kennis van technische stelregels en vuistregels.
De niet-technische scholing van de werktuigbouwkundige ingenieur beperkt zich tot een training in
enkele instrumentele taalvaardigheden en/of een ander niet-technisch vak. Aandacht voor de ont-
wikkeling van het pathetische, het conatieve en het transformatieve aspect van ervaringskennis blijft
impliciet (zie voor typering van kennisaspecten: hoofdstuk 3.6 en voor typeringen van technische
kennis hoofdstuk 4.2).

Bij de perceptie van vaardigheidsdoelstellingen komen overeenkomstig met de kennissoorten drie ty-
pei i  vaardigheid naar voren:
1. technische vaardigheden;
2. methodische vaardigheden;
3. sociale vaardigheden.

De technische vaardigheden behoren tot het domein van de praktilkdocenten. Theoriedocenten laten
zich in de interviews nauwelilks over deze vaardigheden uit. De methodische vaardigheden komen als
het belangrijkst naar voren. De aandacht voor deze vaardigheden is bil de theoriedocenten dominant.
De belangrilkste vaardigheid is het methodisch kunnen werken, het methodisch kunnen handelen,
waarbij inzicht in de technische problematiek centraal staat. Een tweede vaardigheid is het kunnen
uitvoeren van een onderzoek in het kader van een afstudeeropdracht, maar het aantal tekstfragmen-
ten hierover is gering. Percepties die verwijzen naar vaardigheden van technisch creatief, innovatief
en integratief werken komen in de interviews nauwelijks voor.
Over sociale vaardigheden uiten docenten zich eerder in negatieve zin. Of men constateert een hiaat
in de opleiding en vorming of men wijst het als onderwijsdoelstelling af. Technische respondenten
maken geen scherp onderscheid tussen communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden en ma-
nagementvaardigheden. Zii gebruiken deze begrippen door elkaar. De score onder de technische do-
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centen op deze onderwerpen is gering (idem dito voor projectwerk en het werken in teamverband).
Het begrip «vorming» hebben wij niet aangetroffen in het vocabulaire van de docenten werktuig-
bouwkunde.
Percepties van omvang, samenhang en diepgang van kennis en vaardigheden geven een beeld van ac-
cumulatie en verdringing. Opmerkingen over de omvang van de studie gaan doorgaans niet over de
studie in zi In geheel, maar vrijwel altijd over de individuele inbreng en de omvang van het eigen vak
binnen het programma. Zowel technische theorie- en praktijkdocenten als niet-technische docenten
vinden de omvang van hun aandeel in de studie te klein. Hoewel technische docenten vrijwel eens-
luidend opmerken breed te willen opleiden, laten zij een neiging zien tot specialisering en differen-
tiering. Met breed opleiden bedoelen de werktuigbouwkundige docenten breed in werktuigbouwkun-
dige zin en niet breed in technische en niet-technische opleidingsaspecten. Werktuigbouwkunde
wordt door hen in vergelijking met andere technische disciplines als breed gepercipieerd. Denkbeel-
den over integratie, over samenhang van kennis en vaardigheden over de vakken heen leven niet ex-
pliciet onder de docenten, het behoort tot het domein van de 'tacit knowledge'. De percepties geven
een gefragmenteerd beeld. In het kort: in de percepties van de inhoudelilke onderwilsdoelstellingen
zien wij overeenstemming, fragmentatie en strijd.

Besluit

Wil zi In in de voorafgaande paragrafen uitvoerig ingegaan op het zogenaamde ideologische curricu-
lum van de werktuigbouwkundige docenten. Dat wil zeggen de retoriek over wat in het werktuig-
bouwkundig onderwijs zou moeten gebeuren in de vorm van ideeen, gedachten, bedoelingen en doe-
len van de werktuigbouwkundige ingenieursopleiding. We zagen discrepanties tussen bijvoorbeeld de
generieke doelsteilingen zoals die in de wetgeving formeel zijn voorgelegd en de ideologie van werk-
tuigbouwkundige docenten. Ook zagen wij tussen docentengroepen overeenkomsten en tegenstellin-
gen.

Voordat wij deze overeenkomsten en tegenstellingen nader kunnen analyseren, maken wij in dit
hoofdstuk nog een derde omweg, nu niet binnen de retoriek, maar binnen de praktijk in de vorm van
een onderzoek naar de inhoud en vorm van de feitelijke ingenieursexamens aan het einde van de op-
leiding. Wil doen dat in de navolgende case: schriftelijke eindexamens van 1915 tot 1994 en som-
mencultuur. Wij vervolgen met een onderzoek naar waarderingen van kwaliteitsoptieken onder de
verschillende docentgroepen van de populatie. Daarna kunnen wij pas «drifts» binnen het ideologi-
sche curriculum duiden en vervolgen met percepties van het percieved curriculum in het volgende
hoofdstuk.

4 Cases

Case 3: Schriftelijke eindexamens van 1915 tot 1994 en sommencultuur

Het eindexamen  is voor de aspirant werktuigbouwkundig ingenieur de formele afsluiting van zij n stu-
dietijd. Na dit eindexamen is de initiele beroepsopleiding afgesloten en mag  hij de titel ing. voeren.
Vanaf het allereerste begin van de mts is het verplicht of in ieder geval gebruik geweest om van deze
schriftelijke examens bundels samen te stellen en openbaar te maken. Deze eindexamenbundels heb-
ben wil onderzocht vanaf de eerste lichting werktuigbouwkundigen in 1915 tot 1994. Op basis van
proefwerkbundels van meer recente datum, veronderstellen wij dat de wijzen van toetsen in het eer-
ste en tweede studiejaar niet essentieel afwijken van de toetswijze in het eindexamenjaar. Dit hebben
wij echter niet verder onderzocht.
Onze interesse gaat in eerste instantie uit naar de eindexamens, soms ook tentamens genoemd, omdat
deze een finale toetsing van de aspirant-ingenieurs inhouden. Aan het geexamineerde vakkenpakket
kan men zien wat men belangrilk vindt om te examineren en officieel openbaar te maken. Wat men
examineert en de wijze waarop men examineert geven, volgens ons, zicht op expliciete en impliciete
waarden die in deze documenten zijn «gestold». Een analyse in de tijd geeft, zo veronderstellen wij,
mogelijke indicaties over gewoontes, patronen en trends.
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Onze benadering van de examens komt overeen met een Grand Tour gevolgd door mini-tours. Wij
zien het schriftelijke examen als een vorm van communicatie. En deze communicatie hebben wij be-
naderd als buitenstaanders die bil wijze van spreken deze vorm voor het eerst zien. Wat valt le aan die
examens op, in welke taal word je aangesproken, waar hebben ze het over, wat wil men enzovoort? Zo
hebben wii deze examens onderzocht op inhoud en vorm. Wil hebben zowel de taal als de technische

inhoud nader geanalyseerd. Over taal maken wij nog een opmerking. Wij zien taal als medium, maar
ook als codes binnen het proces van cultuuroverdracht. Een analyse van frasen, dat wil zeggen woord-
keus, zinsbouw en wilze van aanspreken geven echter hoogstens een sfeertekening van hoe docenten
(op papier) studenten aanspreken. Wil zullen hier summier de omvang het onderzoek, het onder-
zoeksmodel en enkele bevindingen bespreken.

het onderzochte materiaal en onderzoeksmodellen
Wij hebben voor dit onderzoek binnen de onderzochte instituten over twee verschillende tijdvakken
volledige eindexamenbundels per afstudeerjaar kunnen achterhalen. En wel van de aaneengesloten ja-
ren 1915 tot en met 1935 en 1967 tot en met 1993. Het ontbreken van de tussenjaren doet ons inziens
niet veel afbreuk aan de beoogde trendanalyses en het indicatieve karakter van dit onderzoek. Wij den-
ken dat wij met examens uit de eerste twintig jaar en de laatste dertig jaar voor de trendanalyses kun-
nen volstaan.
Het aantal door ons kwalitatief geanalyseerde eindexamens en tentamens bedroeg circa 700 met on-
geveer 3000 examenopgaven die tezamen uit ongeveer 7400 deelopdrachten bestonden. In het on-
derzoek naar taalfrasen hebben wij 619 examens (21 afstudeerjaren) betrokken. Voor het technisch in-
houdelilke en de vormaspecten hebben wij 294 examens (12 afstudeerjaren) geanalyseerd, omdat een
tijdsverschil van viif jaar tussen twee meetpunten voldoende informatie oplevert voor een trendana-
lyse. Per afstudeerjaar hebben wij steeds een volledige set tentamens en examens geanalyseerd.

- onderzoek naar taalfrasen
De examens hebben wil geanalyseerd op aanspreekfrasen. Per exameniaar kijken we of een bepaalde
frase voorkomt en in welke jaren hij voorkomt. Voorbeelden van frasen zijn: 'bereken', 'gevraagd',
'waarom' of 'ge neemt'. In totaal treffen wil in de examens 60 verschillende frasen aan. In totaal ko-
men zij tezamen 285 maal voor. Bijvoorbeeld de frase 'bereken' komt in elk onderzocht examenjaar
voor, behalve in het jaar 1915; het scoort in 20 examenjaren en komt dus 20 keer voor en wel over een
periode van 69 jaar. De frase 'interpreteer' komt alleen voor in het examenlaar 1986 en scoort 1 en een
looptijd van 1 jaar. Op deze wilze krijgen we een indicatie voor de looptijd van een frase en daarmee
voor een verankering in de «werktuigbouwkundige taal». Ook krilgen wil zicht op de verscheidenheid
aan frasen per afstudeerjaar.
De aanspreekfrasen hebben wij gesorteerd naar aanspreektoon of aanspreekwijze en per categorie de
strekking of aard van de frase (zie: figuur 11.5). Onder gebiedend en gesloten verstaan wij bijvoorbeeld
'bepaal:'; onder gebiedend en open redenerend 'motiveer'; onder neutraal en open 'waarvoor'.

AARD AANSPREEKFRASE

gesloten open open looptijd score aandeelin

TOON AANSPREEKFRASE (aantal) redenerend tjaar) I % de frasen

gebiedende                                        25                2                 6 61,6 164 57,5   55  %

uitnodigende of verzoekende                 6                4                3             26,3          58 20,4 21,7 %

neutrale of zakelijke                            7               0               3            69,6         50 17,5 16,7 %

persoonlIJke                         1          1          2         4       13   4,5    6,6 %

65 % 11,7 % 23,3 96

Figuur 11.5 Categorieen van aangetroffen aanspreekfrasen in eindexamens
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In de examens treffen wij geen frasen aan waarin de student persoonlijk wordt aangesproken, noch
dat de examinator tot de student spreekt. De frasen zijn kort. Zij hebben de vorm van imperatieven:
'schets', 'behandel', 'kies', 'hoeveel'. Zij hebben nooit de vorm: 'behandelt u', 'wil vragen' enzovoort.
Slechts in 66n laar treffen wij het gebruik van een persoonlilk voornaamwoord aan, namelilk 'ge' en
dat alleen in 1915. De persoonlijke aanspreekfrasen vinden wij allen terug in de examens van voor
1935.

Figuur 11.6 geeft een indicatief overzicht  van het aantal verschillende aanspreekfrasen per examen-
jaar. Het maximale aantal ligt in 1920 en is 24 verschillende frasen binnen 16 examens. Het minima-
le aantal ligt in 1989 en is 7 verschillende frasen voor 25 examens. Deze frasen zijn: bereken, bepaal,
schets, hoe, geef aan, waarom en hoeveel. De scores van 1970 tot 1984 zijn mogelijk te hoog in ver-
gelilking met het werkelilke aantal examens dat een afzonderlijke student onder ogen krijgt, omdat
het aantal examens in die jaren varieert tussen de 35 en 40 per studiejaar. Dit is een direct gevolg van
aanwezige afstudeerdifferentiaties met eigen examenvakken.

De grafiek laat een trend zien in een afnemende aantal frasen. Dit kan duiden op een grotere eendui-
digheid in benadering van vraagstukken en van studenten, en op een grotere standaardisering en dis-
ciplinering binnen een van de cognitieve kennisdomeinen. Een mogelijke hypothese hiervoor is het
convergeren van deze frasen of taalcodes, via een proces van spiegelidentificatie met hoge-status-vak-
ken, naar enkele waarden en normen, die als geldig worden verklaard. De kwantitatieve benadering en
het uitwerken van eenduidige gesloten opdrachten, de zogenaamde sommen, is binnen de examens
veruit dominant.

- onderzoek naar inhoud en vorm van de eindexamens
Bij het onderzoek naar inhoud en vorm van de examens zijn wij nagegaan waaruit het gehele eind-
examen bestaat, de naamgeving van de eindexamenvakken, het aantal ontwerpopdrachten of afstu-

deeropdrachten en de schriftelijke examens per student. Wil beperken ons in onze trendanalyses tot
de schriftelijke eindexamens, omdat deze over het gehele tijdstraject toegankelijk zijn.

De afzonderliike examens hebben wil vanuit een vijftal gezichtshoeken geanalyseerd:
1.   tentamenstructuur en -kenmerken. Wat kan een buitenstaander eraan zien?

2.   vaktypering. Wat voor soort vak wordt er geexamineerd?
3.   typering van de opdrachten.
4.   kennistypering. Welk soort van technisch weten wordt hier geexamineerd?
5.   dimensies of aspecten van de kennis of kunde. Wat is de aard van de getoetste kennis of kunde?

In  figuur 1 1.7 geven  wij het gehanteerde analysemodel waarin  deze vijf gezichtshoeken zijn uitge-
werkt  in 28 aspecten. De analyses resulteerden  in 15 worksheets  en 40 regressie-analyses. Wil beper-
ken ons tot enkele van deze grafieken. Wij geven een bondige toelichting op enkele aspecten.

Wij maken onderscheid tussen open reproducerende en gesloten reproducerende opdrachten. Beide

zijn reproductief, maar bij gesloten opdrachten gaat het bijvoorbeeld om het opsommen van een se-
rie kenmerken, het reproduceren van een definitie en dergelijke, overeenkomstig de tekst in het dic-
taat of boek. Bii open reproductie is de reproductieve vraagstelling breder, zoals een reproductieve be-
schrijving van een of ander (technisch) proces of model. Wij maken ook het onderscheid tussen ge-
sloten evaluerende opdrachten en open reflectieve vraagstellingen. Bil reflectieve open vraagstellin-
gen vraagt de examinator aan de student over onderwerpen of processen een eigen standpunt te be-
argumenteren, of men vraagt naar eigen «meta-inzichten».
Gesloten opdrachten ziln opdrachten met een vaststaande uitkomst, «de sommen», zoals rekenop-
drachten, het toepassen en invullen van de rekenmodellen, het geven van een (wiskundige) afleiding,
het leveren van een (wiskundig) bewijs, het oplossen van enkele onbekenden, het maken van een
schets, tekening of grafiek enzovoort. Bij gesloten evaluerende opdrachten moeten de (tussen)uit-
komsten ook nog gecheckt, gernterpreteerd of geevalueerd worden binnen het model, om te zien of
de uitkomst klopt. Opdrachten kunnen verschillende van deze aspecten bezitten.
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eindexamens en tentamens
verscheidenheid in aanspreekfrasen
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Leesvoorbeeld: in de examens van het examen jaar 1920 zijn 24 verschillende frasen aangetroffen.
Opmerking: het aantal (her-)examens vanaf 1974 is circa twee keer zo groot als voor 1935.

Figuur 11.6 Trend: verscheidenheid in aanspreekfrasen per afstudeerjaar

1 EXAMEN 2 VAKTYPERING 3 SOORT 4 SOORTTECH- 5 ASPECTEN van

KENMERKEN OPDRACHTEN NISCHE KENNIS KENNIS of KUNDE

tlidsduur - werktuigbouwkundig OPEN senso-motorisch  - toepassinggericht

- open/gesloten boek - technisch natuurk. - reproducerend - techn. stelregels - modelvorr·nend

- aantalopgaven of wiskundig vak - reflectief, mening -
descriptief/

- grensverkennend
- aantal deelopgaven - niet-technisch vak GESLOTEN nomografisch -

integratief

meerkeuzenvragen reproductief/definitie - technologische - interdisciplinair
- score/opg gegeven . afleiding geven theorieen

exaniinarot - bewiis geven
- hulpmiddelen - toepassen/berekenen

- tekening/grafiek maken
- evaluatie opdracht

Figuur 11.7 Analyse-model: schriftelijke eindexamens

Bil «vaktypering» maken wil een onderscheid in een werktuigbouwkundig vak, een technisch natuur-
kundig of wiskundig vak en een niet-technisch vak. Andere indelingen zijn goed denkbaar maar met
deze eenvoudige indeling ziln alle vakken te plaatsen en nemen wij een binnen de studierichtingen

gangbare indeling over. En binnen de door ons onderzochte instituten hebben wij bovendien alleen
vaktentamens en -eindexamens aangetroffen. Onder het begrip niet-technisch vak vallen: talen, be-
drijfskunde, recht enzovoort. Wij plaatsen hierbij de volgende kanttekening. Een vak als bedrijfseco-
nomie bijvoorbeeld wordt binnen werktuigbouwkunde als een niet-technisch of als maatschappijvak
gezien, maar het vak is inhoudelijk technisch en instrumenteel en het tentamen bestaat feitelijk ge-
heel uit sommen. De dimensies of aspecten van kennis of kunde zijn ontleend aan Blokhuizen (1986,
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1987, 1994). Zij maken deel uit van het profiel van de werktuigbouwkundige ingenieur zoals beschre-
ven in Kernkwalificaties Werktuigbouwkundig Ingenieur (HBO-RAAD, 1995: 246 e.v.).

Wij beperken ons tot een enkele trendanalyses per gezichtshoek. De examenkenmerken vertonen een
aantal constanten. Het aantal tentamens en examens (inclusief herexamens) per student per afstu-
deerjaar is vanaf 1915 nagenoeg constant,  dat wil zeggen ongeveer 21.  Ook de examenduur is de laat-
ste tachtig jaar nagenoeg ongewijzigd gebleven, namelijk van 1915 tot 1930110 minuten en van 1930
tot 1994 duurt een schriftelijk examen 100 minuten. De vorm is eveneens vrijwel ongewijzigd. Meer-
keuzetoetsen komen, op een enkele uitzondering na, niet voor. Tot voor tien laar waren hulpmidde-
len (open boek) nooit toegestaan. In latere examens is dit wel het geval in een of twee van alle exa-
mens per afstudeerjaar.
Kijkt men naar het aantal opdrachten per tentamen per tentamenjaar, dan is deze nagenoeg gelijk ge-
bleven, namelijk circa 3,7 opdrachten per tentamen. Deze opdrachten bestaan doorgaans uit deelop-
drachten. Het aantal deelopdrachten per tentamen is van gemiddeld 4,5 opgelopen naar 11  per exa-
men. Figuur 11.8 geeft de trendanalyse van de beschikbare tijd per deelopdracht. Deze loopt terug van
circa 24 minuten naar 7 minuten voor lezen, overdenken, uitwerken en opschrijven. De aanvankelijk
meer globale vragen worden steeds specifieker uitgesplitst. De uitwerking van de aanvankelijk globa-
le opdrachten is in toenemende mate voorgeprogrammeerd, geprocedureerd en gefragmenteerd.
Bij de vaktypering beperken wij ons tot de trend van het percentage niet-technische vakken in het
theoretische eindexamen. Hiermee is tevens de trend van het percentage technische vakken gegeven
(figuur 11.9). In de negentiger laren ziln de niet-technische examens vrijwel volledig uit de eindexa-
mens verdwenen.
In  figuur 11.10 geven  wij de trend  van het percentage van de examens per afstudeerjaar waarin  wij
open reflecterende (deel)opdrachten hebben aangetroffen. E6n zo'n deelopdracht in een tentamen is
al voldoende om dat tentamen in de score op te nemen. De mediaan van de scores ligt rond de 2 pro-
cent.

Op dezelfde wijze zijn wij omgegaan met de typeringen van kennis. De getoetste kennis laat eveneens
een trend zien, namelijk een toeneming van de ingenieurswetten (descriptief/nomografisch) en het
introduceren van technologische theorieen (figuur  11.11).
Van de aspecten van kennis tonen  wij twee grafieken (figuur  11.12  en  11.13) met trends  in  de  per-
centages in de aspecten of dimensies toegepaste kennis, modelvorming en integratief. In de trend van
toenemend percentage modelvorming zien wij omstreeks 1970 een uitschieter. Een verklaring hier-
voor hebben wij niet. De uitschieter valt wei ongeveer samen met de eerste afstudeerjaren van de stu-
denten van de «HTS-nieuwe still» die 1965 en 1966 van start is gegaan. De studie werd door de invoe-
ring van het voorbereidend jaar voor bijvoorbeeld mts-ers en het plaatsen van eindexamenkandida-
ten met hbs-b in het eerste jaar in plaats van de zogenaamde sterklas feiteli ik met een jaar verlengd.
Na invoering van de Mammoetwet in 1967 werd het toelatingsniveau voor het eerste jaar de havo. In
het begin van de zeventiger laren werd het voorbereidend jaar weer afgeschaft en kregen de mts-ers di-
rect toegang tot het eerste jaar. De kennisdimensie toepassinggericht kenmerkt vrijwel alle examens.
De kennisdimensie integratief neemt af. Voor het grootste deel is dit te wijten aan de afname van de
niet-technische vakken in het eindexamen, die op meestal technische onderwerpen betrokken waren.
De technische examens zijn vrijwel altild «mono-disciplinair» in de zin van vakspecifiek.
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eindexamens en tentamens
aantal beschikbare minuten per opdracht
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Leesvoorbeeld: in het examenjaar 1920 is gemiddeld 32 minuten beschikbaar per deelopdracht.

Figuur 11.8 Trend: aantal beschikbare minuten per deelopdracht

eindexamens en tentamens
werktuigbouw-technische en niet-technische vakken
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Leesvoorbeeld:  in het examenjaar 1915  is 62,5% van de eindexamens werktuigbouw-technisch
en 37,5% van de examens niet-technisch van aard.

Figuur 11.9 Trends werktuigbouwkundig-technische en niet-technische vakken
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eindexamens en tentamens
opdrachttypering: open reflectieve opdrachten
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Leesvoorbeeld:  in het examenjaar 1915 zijn  in 6% van de eindexamens een of meer deelopdrachten
van open reflectieve aard aangetroffen.

Figuur 11.10 Trend: open reflectieve opdrachten

eindexamens en tentamens
kennistype: technologische theorieen, descriptief/nomografisch
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Leesvoorbeeld: in het examenjaar 1920 is binnen 37,5% van de examens geexamineerd in
descriptief/nomografische (ingenieurs-)wetten.

Figuur 11.11 Trends kennissoorten: technologische theorieen en descriptief/nomografisch
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eindexamens en tentamens
kennisaspecten: toepassinggericht en modelvormend
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Leesvoorbeeld: het kennisaspect toepassigsgericht is in het examenjaar 1920 een kenmerk van  81 %
van de examens en tentamens.

Figuur 11.12 Trends kennisaspecten: toepassinggericht en modelvormend
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Leesvoorbeeld: het kennisaspect integratief is in het exemanjaar 1920 een kenmerk van 19%
van de examens en tentamens.

Figuur 11.13 Trend kennisaspect: integratief
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- sommencultuur
Op basis van boeken, dictaten, proefwerkbundels, practicumopdrachten, studiehandleidingen en
theorielessen binnen de onderzochte studierichtingen hebben wij een schatting gemaakt van de hoe-
veelheid sommen en opdrachten die een aspirant-ingenieur in zijn opleiding ontmoet. In de onder-
staande tabel staan schattingen van aantallen sommen en werkstukken, waar een werktuigbouwkun-
dige student mee wordt geconfronteerd tijdens ziln vierjarige opleiding. Wil gaan uit van 2,5 jaar theo-
rieonderwijs, 1 jaar stage, 0,5 jaar afstuderen en 15 theorielessen over 28 lesweken per jaar.

totaal tijdens de studie

sommen 5000   tot 6000

verslagen 210    waarvan zelf gemaakt ca: 100
tekeningen < 20
projectrapport                      1
stagerapporten                       3
afstudeerrapport                    1

Figuur 11.14 Overzicht: productie van de aspirant-ingenieur

Deze schattingen zijn plausibel vanuit de volgende overwegingen:
a.    v66rgemaakte en/of meegemaakte sommen in de les of colleges: 2,5*15*28*2,5= 2625. Bil 15 theo-

rielesuren per week en 28 lesweken per jaar en circa 2,5 voorgemaakte en/of meegemaakte som per
les.

b. aantal opgedragen sommen circa 3 sommen per les: 2,5*15*28*3= 3150. Per lesweek is dit inclusief
de oefensommen voor de tentamens 45 sommen per week. Dit is naar schatting ongeveer 9 uur
per lesweek aan het uitwerken van opdrachten. Een student «maakt» hiervan misschien 2/3 ofwel
2100 tijdens de studie. Dit komt dan overeen met 6 8 9 uur zelfwerkzaamheid in het uitwerken van
de sommen per lesweek.

c. aantal gemaakte tentamensommen tijdens de studie: 2,5*32*4 = 320 tentamensommen. Dit is ge-
baseerd op het (lage) gemiddelde van 32 tentamens (inclusief hertentamens) A 100 minuten per
jaar en vier sommen per tentamen. Tentamens bestaan gemiddeld uit 11 opdrachten ofwel in to-
taal 320*11 = 3520 deelsommen. Wij zullen verder de somproduktie uitdrukken in gehele sommen
en deze niet verder uitsplitsen in deelsommen.

d. aantal practicumverslagen 3*28*2,5 = 210 practicaverslagen tijdens de studie. Bil drie practica per
week en circa 4 rekenopdrachten per practicum is dit 840 sommen. Reeel maakt de student circa
50% van de verslagen zelf, de andere 50% wordt met medestudenten georganiseerd. Dit is 1,5 ver-
slag per week of circa 4 tot 6 uur reken- en schrijfwerk per lesweek.

Opmerking: de netto werklast per lesweek is dan ongeveer 34 - 39 uur per week. Dit is exclusief de cir-
ca  10   studie- en de tentamenweken. De standaardjaarlast is bruto  1680 uur waarvan de student netto
circa 1300 - 1400 uur aan zijn studie besteedt. Voor de bestudering van theorie, tentaminering (netto
circa 53 uur) en dergelijke blijven dan nog netto circa 350 - 450 uur per jaar over.

e. aantal stageverslagen circa 3 per studie en het aantal projectrapporten bij de onderzochte studie-

richtingen was gemiddeld minder dan l project tijdens de gehele opleiding.
f. aantal afstudeerrapporten 1.
g. aantal gemaakte oefentekeningen en tekenopdrachten minder dan 20 per studie.

Analyses van de sommenspecificaties laten zien dat de sommen:
1.   enkelvoudig zijn en binnen 15 tot 30 minuten te maken;
2.   soms (heel) moeilijk op te lossen zijn, maar nooit complex van aard zijn. Dat wil zeggen, het gaat

nooit over problemen met vele op elkaar ingrilpende variabelen;
3. allemaal nauwkeurig zijn voorgeprogrammeerd en dat de uitkomst van te voren vaststaat;
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4.   allemaal te mAken zijn; mocht dat soms in een enkel geval niet zo zijn dan is dit te wilten aan fou-
ten gemaakt in de opdrachtspecificaties;

5.  vrilwel alle in een wiskundige taal moeten en kunnen worden uitgewerkt, geregeld ondersteund
met schetsen, schema's of grafieken;

6. eenvoudig beoordeeld kunnen worden via een goed/fout beoordeling;
7.   niet naar een eigen mening, betekenis of interpretatie van de uitkomsten vragen. Een persoonlij-

ke kwalitatieve beoordeling wordt zelden gevraagd, noch warden de uitgangspunten van de theo-
rieen bevraagd.

Deze kenmerken typeren een omvattende en intensieve training van de aspirant-ingenieurs in de in-
genieurswetten en -instrumentarium en een technisch «symbolic universe». Deze kenmerken verte-
genwoordigen, zo veronderstellen wij, een inprenting van een werktuigbouwkundige of ingenieurs-
habitus, of in pedagogische zin een indoctrinatie in een wereldbeeld waarin men neigt problemen
voornamelijk te percipieren in bovenstaande kenmerken. Elders hebben wij en Van de Meent dit ge-
typeerd als een «sommencultuur» en van een afstand gezien lijkt de studierichting op een «sommen-
fabriek», waarin de medewerkers (docenten en studenten) meer dan 2 miljoen sommen fabriceren en
de docenten als productieleiders ieder voor zich proberen de productie van hun afdeling te verhogen.
(HBO-Journaal, november 1993)

Wij besluiten hiermee deze excursie en daarmee dit indicatieve onderzoek naar het operationele cur-
riculum in de vorm van tentamens, examens en opdrachten. In de volgende case keren wij terug naar
de retoriek en onderzoeken wij de waarderingen van kwaliteitsoptieken binnen de verschillende do-
centgroepen.

Case 4: Waarderingen van kwaliteitsoptieken

Onder de docentenpopulatie hebben wij een indicatief onderzoek gedaan naar kwaliteitsoptieken. Til-
dens de interviews hebben wij de docenten kaartjes met een definiering van kwaliteit van ondeiwils
voorgelegd en gevraagd deze kaartjes te rangschikken in overeenkomst met hun percepties van kwali-
teit van onderwijs. Het kaartle op de eerste plaats komt dan het meest overeen met hun persoonlijke
perceptie van kwaliteit van onderwils. Daarna wordt de geinterviewde gevraagd zijn volgorde toe te
lichten, wat op toonband wordt opgenomen. Tiidens het rangschikken van de kaartjes laten wil de
geinterviewden even alleen door koffie of iets dergelijks te gaan halen, omdat de geinterviewden de
neiging hebben, ondanks de uitleg van de bedoeling, het leggen van de kaarties als een soort test te
zien en over de te leggen volgorde met de interviewer in discussie te gaan of reacties van goedkeuring
of afkeuring uit te lokken. Om het interview niet van te voren te beinvioeden, gebruikten wij deze
kaartjes vrilwel aan het einde van het interview. De uitspraken op de kaartjes corresponderen (zie fi-
guur   1 1.1 5)  met  verschillende  kwaliteitsoptieken. Wil onderkennen 6 categorieen van kwaliteitsop-
vattingen en de uitspraak op het kaartje is exemplarisch voor de type kwaliteitsopvatting. Wij beper-
ken ons tot een korte toelichting.
De utilistische optiek gaat uit van het nut voor de gebruiker, het is een gebruikersgerichte benadering
(«fitness for use»). De formalistische benadering gaat uit van formele correctheid, het volgen of vol-
doen aan de formele regels. De substantialistische optiek is een productgerichte benadering, waarin
kwaliteitsverschillen worden uitgedrukt in verschillen in kwantiteit van een gewenst kenmerk. De
operationalistische optiek is een productiegerichte benadering. Kwaliteit is dan het voldoen aan ge-
stelde vereisten («zero defects», «do the job right the first time»). De economistische optiek is een waar-
degerichte benadering van kwaliteit, waarbij kwaliteit wordt herleid tot aanvaardbare prijs of kosten
(«total quality control»). Binnen de transcendente optiek laat kwaliteit zich niet definieren en daar-
mee ook niet precies meten, maar het is wel (her)kenbaar. Goede kwaliteit -goed is een transcendent
begrip- is in elke van deze kwaliteitsopvattingen het resultaat van normen en waarden en in die zin
een cultureel fenomeen.
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KWALITEITSOPVATTING CENTRALE WAARDE UITSPRAAK op kaartle Kwaliteit van onderwijs.

utilistisch «geschiktheid voor gebruiki is de mate van geschiktheid afgestudeerde voor
functioneren in bedrijfsleven

formalistisch .juistheid» . is de mate van juist kunnen toepassen van theorie, kennis
e.d. in de praktijk

substantialistisch «hoe meer hoe beter» . is evenredig met hoeveelheid geleerde kennis, kunde en

vaardigheden
operationalistisch .voldoen aan elsen» , is voldoen akin (de) eisen die door/aan het onderwijs

women gesteld
economistisch .aanvaardbare kosten» . hangt sterk af van de kosten die het onderwijs mag

maken
transcendent Iniet meetbaar» . is niet kwantitatief meetbaar maar weI kenbaaar

Figuur 11.15 Overzicht definities van kwaliteitsopvattingen

In  figuur 11.16 staan de gemiddelde prioriteiten  van de verschillende docentengroepen binnen  de
populatie weergegeven. De scores vallen uiteen in twee groepen met aan de ene kant de utilistische en
formalistische optiek met een hoge prioriteit en de operationalistische, de economistische en trans-
cendente optieken met een lage prioriteit. Daar tussen in ligt de substantialistische optiek. «Geschikt
voor het bedriIf» en «het juist kunnen toepassen» worden relatief hoog gewaardeerd.
De theoriedocenten werktuigbouwkunde en de technische natuurwetenschappelilke en wiskunde
theoriedocenten komen nagenoeg overeen. Alleen voor de werktuigbouwers is kwaliteit wat meer af-
hankelijk van de kosten dan voor de wis- en natuurkundigen. In vergelijking met de werktuigbouwers
neigen de wis- en natuurwetenschappelijke docenten meer naar een formalistische opvatting. Als wij
de wis- en natuurkundige theorie- en praktilkdocenten tezamen zouden tellen dan, zou de formalisti-
sche optiek een hoger prioriteit hebben dan de hoogste, namelijk de utilistische, bij de werktuigbou-
wers. Bij de wis- en natuurkundige praktilkdocenten is de formalistische optiek veruit dominant. Een
plausibele verklaring zou kunnen ziin hun plaats in het eerste en tweede studiejaar en de aard van de
discipline.
De utilistische optiek scoort ook bij de niet-technische docenten het hoogst in prioriteit, hoger zelfs
dan de werktuigbouwers, maar de economistische optiek geven zij de laagste prioriteit. Wij zien hier-
in een indicatie voor een externe legitimering van hun bestaan binnen het curriculum. Meer dan bij
de andere theoriedocenten vinden zij «hoe meer hoe beter». Wij zien dit laatste ook bij de praktijkdo-
centen. In formalistische zin lijken de niet-technische docenten op de werktuigbouwers.
Behalve bij de theoriedocenten werktuigbouwkunde heeft de economistische optiek de laagste priori-
teit. En het is niet zo verrassend dat binnen een ingenieurswereld de transcendente opvatting, die een
objectieve kwantificering verwerpt, gemiddeld over de gehele populatie op de laagste plaats staat.
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Waarderingen van onderwijskwaliteit
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Figuur 11.16 Relatieve waardering van kwaliteitsoptieken onder onderwilsgevenden

5  Drifts en tegenstellingen binnen het ideologische curriculum

Inleiding

1n de voorafgaande paragrafen ziln wil uitvoerig ingegaan op percepties van onderwilsdoelen en kwa-
liteit van onderwiIs en hebben wij dit beeld geplaatst binnen de horizont van percepties van Techniek
en Maatschappij. Deze tezamen noemden wij het ideologische curriculum van de werktuigbouwkun-
dige docenten, het curriculum van ideeen, opvattingen, doelen en bedoelingen. En passant maakten
we ook kennis met het perceived curriculum in de vorm van kritiek op de onderwijsinrichting en -uit-
voering. We zagen dat verschillende docentengroepen elkaar tegenstreven en in ideologische zin strijd
leveren over de inhoud van het curriculum. In case 1 maakten we een excursie door de tijd en door
het operationele curriculum. In hoofdstuk 9 hebben we tevens de opbouw van de docentenpopulatie
besproken.

Welnu de tegenstellingen binnen het ideologische curriculum laten zich, naar onze mening, be-
schrijven in de vorm van vier «dimensies» of tegenstellingen. Binnen zo'n tegenstelling kunnen wij
aangeven in welke pool van de tegenstelling de populatie van docenten werktuigbouwkunde geneigd
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is de nadruk te leggen en de inhoudelijke besluitvorming overeenkomstig te benvioeden. De tegen-
stelling, meer of minder asymmetrisch, blijft daarbij evenwel bestaan. Deze neigingen kunnen wij dui-
den als «drifts»; een voorbeeld daarvan is een «academic drift». Net zoals bij academic drift zullen wij
deze drifts in het engels benoemen. In onze beschrijving van de analyses en resultaten en nuancerin-
gen in de drifts zullen wij dezelfde indeling aanhouden (kennis, vaardigheden en beroepsprofiel) als
bij de percepties van de doelstellingen.

Wil zullen ingaan op de volgende tegenstellingen:
1. technisch weten versus niet-technisch weten
2. technische vaardigheden versus niet-technische vaardigheden
3. pragmaticus versus theoreticus
4. specialist versus generalist.

Per tegenstelling zullen wij nog nadere onderscheidingen naar voren brengen, overeenkomstig de be-
grippen die wil in de vorige paragrafen hebben gerntroduceerd.

technisch weten ++ niet-technisch weten

Binnen de tegenstelling technisch weten versus niet-technisch weten, voorgesteld als een as met aan het
linker uiteinde technisch weten en aan het rechter uiteinde niet-technisch weten, ligt de nadruk vrij-
weI geheel op het technisch weten van maken en gebruiken. De percepties vertonen een technologi-
cal drift, een neiging om in het denken en in de besluitvorming te kiezen voor een positie links op de
as technische weten ++ niet-technisch weten. De technische docenten scoren overwegend extreem
links op deze as.

Er is een verdere verfilning mogelijk binnen het technisch weten van maken en gebruiken, namelijk:
werktuigbouwkundige principes ++ concrete technische kennis. De theoriedocenten, de dominantste groep,
scoren links op de as. De praktijkdocenten, een minderheidsgroep, scoren eerder rechts op de as. Bin-
nen de richtingenstrijd tussen de «theoretici» en de «practici» lijkt er sprake van een verdergaande ver-
schuiving richting theorie en principes. Men zou kunnen spreken van een academisering in die zin dat
kennis van principes, empirische ingenieurswetten en het doen van technologisch onderzoek in toe-
nemende mate belangrijker worden geacht dan concrete kennis van maken en gebruiken. Wij zien
hier een academic drift.

Er is eveneens een verfijning mogelilk binnen het niet-technische weten, namelijk:
instnimenteel (niet-technisch weten) 4-* niet-instrumenteet (niet-technisch weten). De technische docenten
scoren uiterst links, dat wil zeggen nabij de instrumentele pool van deze as. De niet-technische theo-
riedocenten scoren eveneens links op deze as, maar iets minder extreem. Als men bijvoorbeeld taal be-
langrijk vindt, dan moet deze kennis van taal functioneel, instrumenteel en nuttig zijn, dat wil zeggen
direct instrumentele kennis opleveren. Dit geldt ook voor de inhoud van andere niet-technische vak-
ken en voor om het even elk soort niet-technisch vak of weten. En eveneens geldt dit voor de, door
ons al besproken strikt eenzildige ontwikkeling van het cognitieve weten tegenover het pathetische,
conatieve en transformatieve weten. Wij zien in de percepties een overwegende nadruk op posities
links op de as instrumenteel +-* niet-instrumenteel, dat wil zeggen een verdergaande verschuiving naar
instrumentele, direct functionele en nuttige niet-technische, cognitieve kennis van taal en andere
niet-technische vakken. Wij zien hier een instrumental drift. Niet-instrumentele, niet-functionele en
niet-technische vakken als essentiele onderdelen van het werktuigbouwkundige curriculum vallen
buiten de percepties van de werktuigbouwkundige docenten.

technische vaardigheden ++ niet-technische vaardigheden

Binnen de tegenstelling technische vaardigheden van maken en gebmiken versus niet-technische vaardighe-
den ligt de nadruk vrijwel geheel op technische vaardigheden. De percepties laten een neiging zien van
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een verdergaande verschuiving naar links, ofwel een neiging vooral de «technical skills» belangrilk te
vinden. Wij duiden dit als een technical drift.

Er is een verdere verfijning mogelijk binnen de technische vaardigheden, namelijk:
methodische vaardigheden - concrete teclmische vaardigheden. De theoriedocenten leggen de nadruk op
methodische vaardigheden links op de as. De praktijkdocenten, een minderheidsgroep, benadrukken
posities meer rechts op deze as. Er lijkt sprake van een verdergaande verschuiving op deze as naar links.
Men zou kunnen spreken van een methodisering van technische vaardigheden, waarbij methodische
vaardigheden in toenemende mate belangrijker worden geacht dan concrete inhoudelijke technische
vaardigheden. Wij zien hier een methodical drift. De drift van concrete technische vaardigheden
naar meer theoretisch-technisch weten hebben wij in de voorafgaande paragraaf al als academic drift
geduid.

Er is eveneens een verfilning mogelijk binnen de niet-technische vaardigheden, namelijk:
communicatieve vaardigheden 1- andere niet-technische vaardigheden. Als de technische docenten al op
deze as scoren, dan scoren zij op een enkele na uiterst links op deze as. Zij denken dan aan praktische
taalvaardigheden, die direct functioneel en nuttig zijn voor het schrilven van verslagen of het houden
van een voordracht. Ook de niet-technische theoriedocenten scoren overwegend links op deze as, al-
leen minder extreem. Andere niet-technische vaardigheden zoals sociale vaardigheden, reflexieve (fi-
losofisch-ethische) vaardigheden, vaardigheden van de kritiek, creatieve vaardigheden (in welke vorm
dan ook) of sportieve vaardigheden gericht op persoonlilke, mentale, maatschappelijke en creatieve
ontplooiing van studenten als mogelilke essentiele aspecten van het werktuigbouwkundig curriculum
en vorming vallen buiten de percepties van de technische docenten. Wij zien in de percepties een nei-
ging om direct nuttige (en functionele) vaardigheden binnen het curriculum te waarderen. Wil dui-
den dit als een utilitarian drift.

pragmaticus ++ theoreticus

Op het niveau van het gepercipieerde opleidingsprofiel onderkennen wil twee tegenstellingen. De
pragmaticus versus de theoreticus en de specialist versus de generalist. Binnen de tegenstelling prag-
maticus - theoreticus ligt de nadruk links op de as bij de pragmaticus. Dat wil zeggen de docenten be-
nadrukken het opleiden van een werktuigbouwkundig ingenieur als doener, een toepasser, een uit-
voerder in plaats van een theoretisch denker of bedenker of wetenschappelijk onderzoeker. De ge-
constateerde academic drift moet worden opgevat als een neiging zich te richten op de ingenieurswe-
tenschappen of praxiologie waarbij het gaat om het eigen maken en toepassen van werktuigbouw-
kundige principes en (nieuwe) empirische ingenieurswetten, en niet om deze principes en wetten te
formuleren. te generaliseren in technologische theorien. In de percepties van het onderwijs zien wil
een neiging om binnen het ingenieursonderwijs de theorie en theoretische «subtiliteiten» onderge-
schikt te maken aan het kunnen toepassen. Wij zien hier een application drift.

specialist *-+ generalist

Binnen de tegenstelling specialist - generalist spreken de docenten over een brede opleiding, maar zij
uiten zich in termen van een specialist met specifieke kennis en vaardigheden van maken en gebrui-
ken, dat wil zeggen zij scoren links op de as. Breed opleiden is vrijwel synoniem met de student meer-
dere technische specialismen bijbrengen, met het oogmerk dat de afgestudeerde op meerdere specia-
lismen direct inzetbaar is. Wij hebben dit geduid met de begrippen accumulatie en verdringing. Per-
cepties van integratie en samenhang van kennis en vaardigheden blilven impliciet en een conceptu-
alisering van een generalist is in de percepties eveneens niet voorhanden. Wil zien een neiging tot spe-
cialiseren ofwel een specializing drift. Er ziln technische docenten die de beide polen van de specia-
list - generalist tegenstelling afwilzen, maar blijven daarbij toch als het ware in deze tegenstelling ge-
vangen. Percepties van de ingenieur als integralist treffen we nauwelilks aan.
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Resumd

Samenvattend onderscheiden wij binnen de docentenpercepties op het niveau van het beroepsprofiel,
kennis en vaardigheden een achttal interne werkingen die elkaar wederkerig versterken. In figuur
11.17 staan zij als waarden in hierarchische samenhang afgebeeld. Men dient het schema als volgt te
lezen: de waardenhierarchie in de kolom van boven naar beneden; de waardenhierarchie in de rij van
links naar rechts.

op niveau van:

beroepsprofiel kennis vaardigheden

application drift technological drift methodical drift

specializing drift academic drift utilitarian drift
instrumental drift technical drift

Figuur 11.17 Werkingen binnen het werktuigbouwkundig curriculum

Tezamen zijn deze interne neigingen, analytisch gezien, onmaatschappelilk en dehumaniserend in die
zin dat techniek als menselijk bezig zijn binnen een samenleving en de student als persoon en de ont-
plooiing van de student geheel uit het vizier zijn verdwenen. De student als zich ontplooiend en vor-
mend persoon ontbreekt in de expliciete onderwijspercepties van de technische docenten en in de uit-
gangsdoelstellingen van de studie. De percepties van het curriculum geven een beeld van de student
als van een abstract en nuttig werktuigbouwkundig kennisprodukt.
Tezamen leiden deze neigingen tot een conceptie van een curriculum met een opleidingsprofiel dat
het opleiden van een strikt technische werktuigbouwkundig ingenieur beoogt. Ofwel tot een oplei-
dingsconceptie en de vorming van een ingenieur waarover Samuel Florman (1987, p. 174) opmerkt:
'Psychological research [in de jaren vij ftig] indicated that engineers were becoming 'narrow' in perso-
nality and outlook ... Constricted interests are apparent in their relative indifference to human rela-
tions, to psychology and the social sciences, to public affairs and social amelioration, to the fine arts
and cultural subjects and even to those aspects of physical science which do not immediately relate to

engineering'.

6. Besluit

Wil hebben het ideologische curriculum van de vorming van de ingenieur werktuigbouwkunde ge-
schetst en waardenhierarchieen aan de hand van drifts geduid. En passant zijn wij ingegaan op het per-
ceived curriculum. In het volgende en afsluitende hoofdstuk van het empirische deel over docenten-

percepties, gaan wij in op wat docenten vinden van de onderwijsinrichting en onderwijsuitvoering,
veranderingen van deze inrichting en uitvoering en stratificatie van vakken. Daarna zijn wij in staat
een gedifferentieerd stelsel van docentengedrag te beschrijven binnen de werktuigbouwkundige on-
derwijscultuur.
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Hoofdstuk 12

Onderwijsinrichting en werktuigbouwkundige onder-
wijscultuur

Zoals wil  in de inleiding van hoofdstuk  11 opmerkten omvat het deelonderzoek Percepties van On-
derwils zowel hoofdstuk 11  als  12.  In het vorige hoofdstuk verdiepten wij ons in het ideologische cur-
riculum en hebben wij een uitvoerig antwoord gereconstrueerd op de vraag: Wat zien docenten als
doel en bedoeling van hun onderwilsinspanningen? Er resten nog twee vragen, namelijk: Welke plaats
en rol kennen zij zich als opleider toe (percepties van rol en identiteit van de docent) en wat denken
zi j van de onderwijsinrichting en vormgeving (percepties van de onderwijsinrichting en werkwijzen)?
Bondig noemden wij dit het perceived curriculum. De andere vraag is: Welke processen en structuren
van ordening en zingeving treffen we aan, waarmee we het handelen binnen de werktuigbouwkundi-
ge onderwijscultuur beter kunnen begrilpen?  in de slotparagraaf van hoofdstuk 11, Drifts en tegen-
stellingen binnen het ideologische curriculum, lopen wil al op de uitwerking van deze laatste vraag
vooruit.
De benadering van percepties van de onderwilsinrichting is hetzelfde als in het vorige hoofdstuk. Eerst

blilven wij dicht bij de docent zelf en beschrijven zijn opvattingen over zijn onderwijsrollen en iden-
titeit als onderwijsgevende. Dan gaan wij over tot de bespreking van percepties van de onderwijsin-
richting en de onderwijsveranderingen. Daarna ziln wil in staat een gedifferentieerd stelsel van do-
centengedrag te beschrijven binnen de werktuigbouwkundige onderwijscultuur en de achterliggende
complexe processen en structuren te analyseren en te verhelderen. We zullen zien dat cultuurveran-
deringen structuurveranderingen betekenen en dat structuurveranderingen onvoorziene en diep-
gaande cultuurveranderingen met zich mee brengen die de «pedagogic authority», de vanzelfspre-
kende autoriteit van de onderwilsgevende, transformeren en moderniseren in de betekenis van toe-
nemende functionele rationaliteit, disciplinering en machtsuitoefening.

1  Onderwijsrollen en identiteit van de docent

Welke onderwilsrollen of functies denken de docerende werktuigbouwkundige ingenieurs als onder-
wilsgevenden zich toe en met welke onderwilsrollen identificeren zij zich in het onderwijsproces het
meest? Vrilwel alle respondenten scoren op het thema rollen en identiteit. Van de 47 thema's komt de
score van de gecodeerde tekstfragmenten op dit thema op de zevende plaats. Wat zij naar voren bren-
gen, reconstrueren wij als antwoord op de bovengenoemde en volgende richtinggevende vragen.
Waaraan ontleent de docent zijn gezag of «pedagogic authority»? Welke relaties legt hij tussen zijn rol
en de door hem naar voren gebrachte onderwi Isuitgangspunten? Hoe percipieert hij verschillen in rol-
opvattingen? Waar is hij als docent op gericht en wie of wat staat centraal in ziIn onderwilsbezighe-
den en strevingen?

Uit de analyse van tekstfragmenten van de interviews komen in analytische zin drie te onderscheiden
groepen van onderwijsrollen naar voren die functioneel te onderscheiden zijn in de begrippen «ge-
ven» of «overdragen», «uitvoeren» en «beoordelen».
De eerste groep van rollen kunnen we metaforisch kenmerken door de rol van gever of (in kennis)
brenger. Kennis en vaardigheden worden gezien als een product, een goed dat kan worden overhan-
digd en daarmee ook overgebracht. De gever is daarbil niet zozeer een onbaatzuchtig brenger, maar
eerder een wet-gever. In de tweede groep vinden we percepties van procesrollen of uitvoeringsrollen,
ofwel percepties van het hoe. Binnen deze groep komen in analytische zin nog drie subgroepen voor,
geordend van een meer productgericht naar een meer persoonsgericht uitvoeringsproces. De derde
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groep rollen ziln beoordelingsrollen, waarin de docent evalueert en oordeelt over product en persoon,
over goed en fout, geschikt en niet geschikt. Wil zien de docent dan in een rechterlijke rol.

rollen van brenger en (wet)gever

Technische docenten zien kennis als een object; zil retficeren kennis. Zij spreken niet over kennis in
termen van zich eigen gemaakt gedrag noch vanuit een handelingsperspectief. De docent geeft ken-
nis aan de student door en later kiikt hij of de student het heeft «be-grepen» of opgepakt en of hij het
nog bezit. Uit de percepties van rollen van brenger en gever komen vier typeringen naar voren, na-
melilk:
1.   de docent als kennis-gever;
2.   de docent als overdrager en behoeder;
3.   de docent als weter;
4.   de docent als eisensteller.

de docent als kennis-gever
De belangrijkste functie van de docent werktuigbouwkunde, zo veronderstellen we, is het lesgeven. Hil
geeft een vak of practicum en doceert vakkennis.

'lk ga niet op maaildagmorgen eerst zitten vertelle,1 wat allemaal moet en wat maj en wat niet mag.
We gaan dits niet begimien met een kringgesprek; ik begin met de lessen.'

Deze lessen zijn geen onderwijsleergesprekken, maar lessen of colleges waarin een grote hoeveelheid
stof moet worden behandeld.

'De  hoeveelheid  stof die  erdoor  moet  worden  gelitiald  is  toch  wel  van  dien  aard  dat  je  eigenlijk weinig
tiid hebt om je met andere zaken bezig te houden.'

En:

'We  praten  niet meer,net onze  sttidente,1.  Heel  weinig  nog.  De cultitur  is gewoon van  ik  geef dit  of dat,
ik doe m'n verhaal en ze zien maar. Kilk, alle,naal heel afstandelijk'.

De docent werktuigbouwkunde geeft een vak. Hij is vooral een vAkdocent, ingenieur-als-vakspecialist,
taaldocent, wiskundedocent enzovoort. Zij maken daarbii onderscheid naar het soort vak, zoals hoofd-
vakken, practicumvakken, ondersteunende of hulpvakken die, zoals wil later zullen zien, een strikte
hierarchische rangschikking naar belangrijkheid kennen. Een werktuigbouwkundige docent kan
meerdere vakken geven, maar het liefst geeft hil ziIn eigen (hoofd)vak in het vierde laar en zal hij een
ander vak er meer naast doen. Een respondent formuleert een algemeen principe:

'Men streeft eniaar om het (vak) alleen te geven.'

Nieuw binnenkomende ingenieurs krijgen wel eens een vak in hun maag gesplitst, waar zij weer zo
gauw mogelijk vanaf willen, omdat zij zich daarin niet thuis voelen en er niet voor gemotiveerd ziln
We volgen een stukle dialoog:

'Het vak  productietediniek,  dat  is  hier een hete aardappel.  Dat is in  15  jaar achter elkaar  in  het eerste
jaar althans door verschillende docenten gegeven.'

Interviewer: 'Is er iets mis met het vak?'
'Het is moeilijk voor docenten die daar niet in tliuis ziin. Dat moet een vakspecialist doen. Het is een
vervelend, lastig vak om te geven, o,ndat het een weetiesvak is.'

de docent als overdrager en behoeder
De docent geeft kennis door. Hil geeft niet alleen les of doceert een vak, hij draagt naar ziIn zeggen
kennis en vaardigheden over. Via overdracht zorgt de docent ervoor dat kennis niet verloren gaat. De



382 Docentpercepties

docent is ook beschermer en behoeder van delen van de vakkennis en draagt deze kennis over aan de
jongere generatie ingenieurs werktuigbouwkunde.

'Ik probeer ke,mis op een zodunige manier over te brengen, dat de student na alloop die vaardigheden
heeft ontwikkeld die ik met mi in overdracht van kennis heb geprobeerd te bereiken.'

En:

'Ik ga uit van het feit dat elke kennis die niet wordt overgedragen verloren kennis is:

De docent draagt vakkennis over, maar doorgaans bedoelt hij daarmee specifieke kennis van een van
de werktuigbouwkundige vakken en niet werktuigbouwkunde als discipline. Daarnaast wil hil niet al-
leen vakkennis overdragen, hij wil ook motivatie voor dat vak overdragen. Kennis- en motivatieover-
dracht gaan samen.

'Aan studenten moet le een vakmotivatie overdragen. Als  le als  docent dat soort vakmotivatie niet hebt,
dan heb le een probleem. Want dan kun ie die vakmotivatie ook niet overdragen.'

In het volgende interviewfragment wordt het bovenstaande eveneens verwoord, maar wordt er een re-
latie gelegd tussen het overdragen van een motivatie voor een werktuigbouwkundig vak, het stellen
van eisen en het belang van het stimuleren van studenten om voor een vak warm te lopen.

'Wat ik als docent moet proberen is om studenten tot een bepaaide hoogte het vak te laten leren ken-
nen.  Daarvoor moet ik zorgen dat ze plezier in het vak hebben. Daarvoor moet ik aangeven wat ze moe-
ten  doen.'

Interviewer: 'Het vak is welk vak?'
'Ik  geef regeltechniek.  Goed,  ik moet  dus  proberen  om  studenten  in  feite  een stukie  plezier voor  het vak
regeltechniek aan te praten, want daar koint het eigenlijk op neer. Het vakgebied is zo abstract dat geen
student ket in het hoofd zat halen om het zelfstandig te gaaii bestlideren. Dus ik zal als docent moe-
ten proberen om die sttidenten gevoel te geven voor wat die regeltechniek inhoudt.'

Samengevat: de werktuigbouwkundige docent ziet zichzelf als overdrager van specifieke vakspecialis-
tische kennis en motivatie. Daarnaast is hij beschermer van dat vak(specialisme) en behoeder tegen
het teloorgaan van bepaalde vakkennis en vakvaardigheden. Werktuigbouwkunde docerende ingeni-
eurs vereenzelvigen zich in eerste instantie als ingenieur met een vakspecialisme en veel minder met
het geheel van het werktuigbouwkundige curriculum of het leermeesterschap. Werktuigbouwkundige
docenten hebben of streven naar een niche binnen het werktuigbouwkundig curriculum, dat wil zeg-
gen een differentiatie binnen de «koude» of de .warme» werktuigbouw, die elk weer een eigen sub-
cultuur kent.

de docent als weter
Docenten zien zich in de rol van weter, van vraagbaak. Hil beleeft daar genoegen aan. Wij beperken
ons tot een citaat dat verder voor zich spreekt.

'Als ik zie hoe sommige st:udenten worstelen met problemen, dan voel ik me als een koning te rijk als
zij  vragen  hebben  en  ik  kan  daar  allemaal  vlot  op  antwoorden...  En  als  dat  gaat,  nou  dan  voel  ik  me
echt  blij.  Dan  zeg  ik,  dat  heb  ik  er  mooi  vanaf gebracht:

de docent als eisensteller
Zelf eisen kunnen stellen vinden docenten werktuigbouwkunde belangrijk. In de interviews uiten zil
zich normatief, wat volgens ons op woordniveau zichtbaar is aan het veelvuldig gebruik van het werk-
woord «moeten» en «zeggen». In het vocabulaire van de gecodeerde interviews komen de hulpwerk-
woorden «zijn» en «hebben» het meeste voor. Daarna komt het werkwoord «moeten» met een fre-
quentie van 1652, waarvan 1017 keer in de vorm van 'moet' en 454 in de vorm van 'moeten'. De daar-
opvolgende meest voorkomende werkwoorden ziin «zeggen» (1346), «kunnen» (1252), «gaan» (1081).
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Vergelijkend onderzoek over werkwoordfrequenties binnen interviews over onderwiis is ons onbe-
kend. Vergelijking van de gecodeerde interviews van de technische docenten met die van de talendo-
centen laat zien dat de technische docenten gemiddeld het woord'moet' meer dan drie keer zoveel ge-
bruiken als de talendocenten. Gemiddeld per interview gebruiken de technische docenten ongeveer
negentig keer vervoegingen van het werkwoord moeten. (Nog ter illustratie uit het vocabulaire de fre-
quenties van de volgende werkwoorden: «komen» (932), «zullen» (833), «denken» (787), «geven» (623),
«weten» (521), «leren» en «studeren» scoren tezamen 201, «mogen» (121), «begrijpen» (100) «voelen»
(58), «begeleiden» (17); de begrippen «begeleiding» (14), •onderwilsproces» (7) of «leerproces» (0).)

De docent doceert wat hij weet, of wat hij, docendo discimus, lerend door zelf te onderrichten, zich
eigen heeft gemaakt. Hij is de impliciete maatstaf, de wetgever van het onderwijsproces. Het meren-
deel van de respondenten laat zich expliciet uit over het stellen van eigen inhoudelijke eisen ten aan-
zien van de te beheersen stof.

'ledere student krijgt [voor hetzelfde vak] dezelfde docent en dezelfde beoordeling en daarbij is iedere
docent min of meer vny om uit die toetsen het eindpunt te bepalen.'

Docenten waarderen hun autonomie in hun klas of college in de omgang met studenten, hun auto-
nomie in het stellen van vakeisen en toetsingseisen of het leggen van accenten in een vak. Lesstof-
omschrijvingen zijn daarin geen belemmering.

'Als op een gegeven moment in een lesstofomschrijving van een technisch vak 20 onderwerpen staan,
dan  kan  ie 62,1  onderwerp  heel  diep beliandelen  en  19 andere vrij  opperviakkig,  dan  heb  ie  het over  een
stukie hobby.'

En:

'Ik denk dat het qua beoordeling en qua invulling van het vak en dergeliike het het beste is om dat in
82,i hand te hotiden.'

Eisen stellen zien docenten ook als middel om respect af te dwingen.

'Ze krilgen alleen respect voor ie als ie flinke eisen stelt. Goede flinke eisen stellen en als ze problemen
hebben  te halen wat  ie  vraagt,  dan  nioet  ie  ze  actief stemien.  Maar  ie  moet wel  flink wat eisen.  Liever

te veel dan te weinig.'
Of:

'Ik zeg: iongens, dit jaar wordt er gewerkt. Hier moeten resultaten geleverd worden.'

Het reguliere middel om de eisen te bekrachtigen is het tentamen. Docenten met hoge eisen ofwel
moeilijke vakken en met hoge percentages onvoldoendes zijn gevreesd en weten studie-energie van de
student voor hun vak af te dwingen. Binnen processen van accumulatie binnen een vak en van ver-
dringing van vakken onderling is liever te veel dan te weinig eisen stellen een standaardstrategie om
zich te verzekeren van het kunnen doorgeven van specifieke vakkennis. Wil komen hier later in dit
hoofdstuk nog uitgebreid op terug.
Wij zien een direct verband tussen de status van een docent, de status van zijn vak en de mate waarin
hij onvoldoendes mag (en vaak ook zal) uitdelen en daarmee de eisen die hij kan laten gelden. Bij vak-
ken met een lage status is het niet ongebruikelijk dat de onvoldoendes niet meetellen in de eindbe-
oordeling van de student; of het komt voor dat de betreffende docent tildens een tentamenvergade-
ring wordt verzocht van zijn onvoldoende beoordelingen af te zien, omdat deze niet als echt essen-
tieel worden gezien voor de eindbeoordeling. Hiermee wordt dan impliciet ziln legitimiteit ontkent
om eisen te stellen.
Docenten lijken ieder voor zich hun eisen binnen de bovengenoemde beperkingen en tegen de te ver-
wachten weerstand van collega's en studenten in te maximaliseren. En het haalbare maximum is af-
hankelijk van zijn status en (on)gevoeligheid voor studentenklachten en kritiek van collega's. Docen-
ten van vakken met een lage status zullen daardoor kwetsbaarder zijn voor verdringingsprocessen.
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rollen van uitvoering

In deze tweede groep komen percepties van uitvoeringsrollen naar voren. Het kenmerk van deze groep
is de gepercipieerde rol in het onderwilsproces, kortom het hoe. Binnen deze groep treffen wi j in ana-

lytische zin drie subgroepen aan, namelilk
1.   de docent als verklaarder;
2.   de docent als opleider;
3.   de docent als stirnulator en coach.
De achterliggende ordening is die van een verscliuivende optiek van een meer kennisgerichte naar een
meer studentgerichte benadering.

de docent als verklaarder
Als lesgever is de werktuigbouwkundige docent vaak en graag verklarend bezig. Hil legt uitvoerig uit,
hil instrueert, hil doet voor, hi j probeert inzichtelilk te maken, hi j illustreert, hij maakt sommen voor,
hij draagt voor, zoals docenten wel eens met gevoel voor zelfspot zeggen, uit andermans werk. In me-
taforische zin heeft hil de rol van exegeet.
Didactiek vinden docerende ingenieurs van ondergeschikt belang. In de gecodeerde teksten treffen wil
66n tekstfragment aan, waarin een respondent expliciet een relatie legt tussen zijn werk als onder-
wilsgevende en de kunst van het onderrichten.

'Ik  hotid me  bezig met  het  uitlegge,1 van  (...)  pri,icipes en daar ben  ik,iatuurlilk tot een  bepaalde  hoog-
te ook wei bezig met wat didactiek. De manier van het overbrengen probeer ik te optimaliseren. Maar
ja, ik denk naarmate ie hoger in dat onderwiisstelsel komt -hetzij als universitair docent, hetzij als ho-
geschooldocent-   ben  je  meer  vakgericht  bezig  en  minder  alfa-gericht  om   het   zomaar  eens  te  zeggen.'

de docent als opleider
In slechts enkele tekstfragmenten laten respondenten zich uit over hun rol of verantwoordelijkheid,
die verder gaat dan alleen die van kennisoverdrager of uitlegger. Normen, waarden en attitude beho-
ren tot de zogenaamde «tacit knowledge» en ziin vooral impliciet.

'Op de lits zie ik hem Ide docentl ziliver als overdrager vaii keilliis op teclinisch gebied en wanneer lift
dus guat over het gebied van normen of' zeden of maitieren  blibreigen, dan hoti ik me daar eigentilk
itiet mee bezig.'

lien ongebruikelilke perceptie is de volgende.

De jnterviewer: 'Hoe ziet u zelf uw rol als docent?'
I eclinische dckent: 'Dat i  iiatlitirlijk toch wei iii grote milte persoonlijkheden opleiden.'

de docent als stimulator en coach
Fen derde uitvoeringsrol die uit de percepties naar voren komt, is de rol van stimulator, vaak in com-
binatie met de rol van kennisoverdrager. De docent als helper, stimulator of motivator is binnen de
percepties een terugkerend thema. Maar de score op de rol van coach of begeleider is marginaal. Bij de
rot van stimulator wordt enerziIds het enthousiasme van de docent en anderziIds de motivatie van de
student van belang geacht. Technische docenten uiten zich nogal eens met een ondertoon van dwang,
alsof het bij de studenten aan enthousiasme ontbreekt.

'Ik  ben  ervan  overtitigd  dat  de wijze waarop wii  stof overdragen, voor emi  groot  gedeette  lid  ami  het  en-
thoilsiasme en het vermoge,1 van de doceilt om dat goed te kilnne,1 1,itleggen en over te drage,1 en de
stlidenten  daarin  te  motivermi.'

Ook de toon waarop docenten zich uitlaten over hun wijze van stimuleren verschilt tussen technische
docenten onderling en tussen technische en niet-technische docenten. Een wat oudere docent con-
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strueren geeft aan dat hil aan de rol van begeleider niet toekomt. Hij schetst daarbii een ontwikkeling
waarin ziIn vak van 9 uur per week via 5 en nu naar 3 uur per week is teruggebracht en dat daarbil ook
nog de docentbegeleiding is gehalveerd.

'le zoit liet liefst zien dat ie iedere student apart een eigen boodschap mee kan geven, die hij ook zelf
moet zien te verwerken, terwill dat eigentijk niet tot de mogeliikheden behoort.'
'Ik probeer er uit te halen wat er in zit. Ik wil ze een stimulans geven. Ik probeer ze een bettie te laten
nade,iken over him ideeen over bepaaide dingen. Ik denk dat als ie uitdagend bezig bent, dat -ze zijn
,tog jong- ze kunnen veranderen, niets is vastgeroest.'

En:

'Ik denk dat wii een bepaalde categorie studenten aangeboden krilgen, st,identen die het nodig hebben
om  inderdaad af en  toe een schop onder de kont te  knigen. Die moeten gestimitleerd worden om zich
eat bepaaide theorie eigen te maken. Zonder litilp van de docent denk ik dat studenten dat niet zouden
doen.'
'Te moet studenten entholisiast make,1 voor het vakgebied werktltigbouwkunde, dat moeten ze een lelik
vak gaan vinden.'

rollen van beoordeling

De laatste groep rollen zijn beoordelingsrollen, dat wil zeggen de docent als beoordelaar van de resul-
taten van het onderwilsproces, van goed en fout, geschikt en niet geschikt. Naar voren komende rol-
len zijn
1.     de docent als tentamenopsteller en corrector;
2.   de docent als beoordelaar.

de docent als tentamenopsteller en corrector
Het bezig zijn met toetsen, tentamens en het corrigeren van tentamen- en examenwerk is een aan-
zienlilke en «verborgen» taak van een docent. Het is niet ongebruikelilk dat de tentamenvoorberei-
ding, tentamenuitwerking en -afneming, de correctie en de afhandeling evenveel uren of zelfs meer
uren van de docent in beslag nemen dan het lesgeven zelf. Als een docent in collegevorm lesgeeft,
overtreft het aantal correctie-uren al snel het aantal contacturen met de studenten. Zowel in docent-
wervingsadvertenties als tijdens gesprekken met solliciterende ingenieurs is dit een vrijwel onbespro-
ken onderwerp. De rol van tentamenopsteller en corrector is het minst in trek en wordt nogal eens ge-
zien als een noodzakelilk kwaad.

'le zit biina altijd proefwerken voor te bmiden, te maken. Op zich is dat voor stlidenten goed, maar of
dat voor docenten goed is?'
'Als ik die verslagen moet corrigeren bijvoorbeeld, dan zit ik gewoon wekentang, elke dag, elke avond,
min het weekend te werken.'

de docent als beoordelaar
In de rol van vakbeoordelaar toetst hij studenten, vergelijkt hij de resultaten. Doorgaans doet hij dat
in de vorm van het schriftelijk tentamen. De werktuigbouwkundige theoriedocenten hebben zitting
in een examenjury die afstudeerwerk beoordeelt. Wij zien de docent dan in een rechterlijke rol, waar-
bil hil uitspraak doet en een oordeel velt over de student.
In de rol van beoordelaar ziet de docent zich als deskundige die een kwaliteitsoordeel uitspreekt over
studenten tijdens tentamen- of examenvergaderingen en een garantie geeft dat de student aan een
aantal, meestal niet omschreven, maar impliciet en intutief gehanteerde kwalificaties voldoet. Ziln al-
gemene oordeel of de student een echte hts-er is of niet heeft invioed op het eventueel welwillend toe-
passen of verruimen van uitzonderingsclausules. Beoordeling van studenten met meer formele proce-
dures, waarbij alleen de gehaalde studiepunten en modulen per student worden gesommeerd en afge-
zet tegen een studiepuntennorm voor slagen of zakken, maakt de persoonlijke en inhoudelijke me-
ning van de docent over zijn studenten grotendeels overbodig. De maatstaf voor de selectie is het be-
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halen van een formele norm van een bepaald aantal studiepunten. Bij een geobserveerde beoorde-
lingsvergadering, waar de formele beoordelingsystematiek voor het eerst wordt toegepast in plaats van
een oudere, gebaseerd op proefwerken en voortschrildende beoordelingen door het jaar heen, uiten
docenten hardop hun ongenoegen met '/e ziet  niets  inter,  je  krijgt geen  overzicht'  en 'Alleen  lesgeven  en
ve·rder niet zeuren!'

resum6 en besluit: onderwijsrollen

In de percepties van rol en identiteit van de docent onderkennen wij drie groepen van rollen, name-
lijk: «geven» of «overdragen» gericht op het wat, «uitvoeren» gericht op het hoe, en «beoordelen» ge-
richt op het resultaat. Docenten zien zichzelf in hun lesdomein als (wet)gever, uitvoerder en beoorde-
laar. Dat wil zeggen als wetgevende macht, als uitvoerende macht en als rechterlijke macht: de trias
politica in 66n persoon verenigd. In hun lesdomein is dit per definitie «absolute macht». Hij heeft het
voor het zeggen en wat hij zegt, staat in zijn dictaat. Binnen de les stelt hil de eisen op, voert hil het
onderwiIs uit en spreekt hij recht over product en persoon. Docenten dragen in deze de autoriteit en
zekerheid van de wet en in het theorieonderwijs is dit de zekerheid van de werktuigbouwkundige wet-
matigheden.
Uit de percepties van de docerende ingenieurs blijkt een preoccupatie met het resultaat en de te stel-
len eisen. Hil is vooral gericht op input en output, het wat en het resultaat. Van de negen beschreven
rollen vereenzelvigt hij zich het meest met de rol van kennisoverdrager van ziIn specifieke vak en ver-
klaarder, iemand die geeft en verklaart, en vervolgens met de rol van beoordelaar. Met andere woor-
den, hil vereenzelvigt zich het meest met de «wetgevende rol» en de «rechtersrol».

De uitvoeringsrollen binnen het onderwijsproces, zijn didactische of pedagogische gerichtheid op het
hoe, blijven veel meer impliciet, of om in technische termen te spreken, blijven black boxes. De tech-
nische docenten en met name theoriedocenten leggen zelf nauwelijks directe relaties naar ervaringen
van studenten, noch naar het opdoen of vermeerderen van ervaringen. Ervaringen doet men op na of
buiten de schoolse opleiding. Een pedagogische, een op vorming gerichte rol blijft nagenoeg impliciet
of wordt expliciet afgewezen. Verwondering over en aandacht voor de zich steeds weer anders mani-
festerende individuele ontwikkeling van een individuele student hebben wij in de tekstfragmenten
van de docerende ingenieurs niet aangetroffen. Een enkele respondent spreekt zijn tevredenheid uit
over de studenten als zij het goed hebben gedaan, dat wil zeggen als zij ruim aan de eisen hebben vol-
daan. Zij uiten zich nooit als leermeester; zij stellen zich niet als voorbeeld waarmee studenten zich
zouden kunnen identificeren of waaraan studenten zich kunnen spiegelen, zij laten zich daar ten-
minste op geen enkele manier over uit. In de percepties van onderwijsrollen is de docent als persoon
net zo verborgen als de student als persoon. Zijn identiteit is vooral een functionele identiteit en zijn
typering van de rollen is een functioneel-rationele typering.
Uit de percepties komt de werktuigbouwkundige docent naar voren als overwegend productgericht,
weinig procesgericht en nauwelijks persoonsgericht. We zien in deze percepties de technische habitus
terug die wii in hoofdstuk 4 beschreven hebben aan de hand van de ingenieursrationaliteit en de ra-
tionaliteit van het werktuigbouwkundig onderwilzen. Enige nuancering is hier op ziIn plaats. Docen-
ten van de niet-technische vakken hebben een wat andere orientatie op hun rol. Daar treedt naast het
gedoceerde meer een stimulering en uitdaging van de student en diens voorbereiding op de toekomst
op de voorgrond. Zij zijn in hun orientaties meer persoons- en procesgericht dan vakgericht.
Ook de technische docenten hechten veel belang aan het stimuleren en motiveren van de student,
maar deze stimulering wordt bijna altijd in verband gezien met (hard werken voor) de eigen les, het
eigen vak, en veel minder in het kader van de gehele werktuigbouwkundige studie, vorming of het be-
roep, en zelden in het licht van de algemene en generieke doelstellingen van het werktuigbouwkun-
dig onderwijs als hoger onderwijs.
Percepties van onderwijsrollen leveren een beeld op van de docent als iemand die een centrale positie
inneemt in een proces van culturele reproductie, waarin vakkennis, vakvaardigheden en «tacit know-
ledge» worden doorgegeven. Metaforisch gezien lijken docenten op priesters, in het bezit van esoteri-
sche kennis, die zil overdragen op novices. Zij dragen de sleutel om het boek met de zeven zegelen te
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ontsluiten. De volgende vergelijkingen liggen voor de hand: het college als preek ex cathedra, de in-
structie als exegese, het practicum als inleiding in rituele handelingen, het afstuderen als initiatierite
tot het ingenieursberoep en de diploma-uitreiking als rite de passage.

2. Onderwijswerkwijzen

Hoe denken docenten over de onderwijswerkwijzen? Hoe denken zil over de inrichting van de onder-
wilsuitvoering en welke opvattingen hebben zij over didactische werkvormen? Alle respondenten sco-
ren uitgebreid op dit thema. Eerst analyseren wij de percepties van de onderwijsinrichting, dat wil zeg-
gen de onderwijsstructuur, de faciliteiten, de structurering van het curriculum, de groepering van stu-
denten enzovoort, kortom de organisatie van de onderwijsuitvoering. Daarna analyseren wil percep-
ties van didactische methoden, gewenste onderwijsvormen en motiverings- en beheersingsacties. Van
de 47 thema's scoort «onderwilsuitvoering» in de gecodeerde tekstfragmenten de tweede en «werk-
wijzen» de achtste plaats.
We maken een opmerking vooraf. De begrippen die de docenten werktuigbouwkunde doorgaans ge-
bruiken in hun percepties van de onderwijswerkwilzen ziin verwarrend in die zin dat theoretische be-
grippen uit het onderwijskundige jargon en de leer van de onderwijsorganisatie, zoals typeringen van
didactische werkvormen, onderwijsprogramma of curriculum, onderwilsprogrammering, onderwijs-
organisatie, jaarklassensysteem, modulair onderwijs, semestersysteem enzovoort, soms door elkaar
worden gebruikt als synoniemen. We zien bijvoorbeeld dat onderwijsvormen en onderwilsinhouden
binnen de percepties vaak niet worden onderscheiden en als eenheid worden gezien. Begrippen van
een theoretisch verschillend ordeningsniveau worden niet als zodanig gepercipieerd en op hetzelfde
niveau met elkaar vergeleken of aan elkaar gelijkgesteld.

inrichting van het onderwijs

Welke opvattingen hebben werktuigbouwkundige docenten over de inrichting van hun onderwijs? In
de percepties op dit thema onderkennen wij drie niveaus van abstractie, namelijk: opmerkingen over
algemene kenmerken van de onderwijsinrichting, de structurering van de onderwijsinrichting en mo-
tieven die zij naar voren brengen voor een bepaaide vorm van structurering, en opmerkingen op con-
creet uitvoeringsniveau. Wij beschrijven het perceived curriculum aan de hand van deze drie sub-the-
ma's als gereconstrueerde antwoorden op de volgende vragen:
1.   Wat ziln de algemene kenmerken van de onderwijsinrichting?
2.   Hoe percipieren docenten de onderwijsstructuur, het onderwilssysteem en de -vormen?
3. Waarin schiet het curriculum tekort en waaraan is er een teveel?

algemene kenmerken van de onderwijsinrichting
In de tekstfragmenten over algemene kenmerken van de onderwijsinrichting komen drie trefwoorden
naar voren, die op hetzelfde duiden, maar verschillende aspecten van de onderwijsinrichting belich-
ten. Deze trefwoorden zijn «conservatief», «verander langzaam» en «schools». Deze drie begrippen ver-
wijzen naar traditie en het willen bewaren, conserveren en de onderwijsinrichting laten zoals die is.
De waardering van deze kenmerken verschilt aanzienlijk. Wat de technische respondenten zien als een
goed, als het vervullen van de rol van behoeder, zien niet-technische respondenten nogal eens als een
vorm van behoudzucht en angst voor veranderingen.

- conservatief
Dat docenten zich een rol toekennen in het behoeden van de werktuigbouwkundige «body of know-
ledge» hebben wil zojuist besproken. In de interviews vroegen wij respondenten als gedachtenexperi-
ment, wat zij aan de opleiding zouden veranderen als zij volledig de vrije hand zouden hebben in het
naar eigen inzichten inrichten van een nieuwe opleiding. Geld, ruimte, mensen enzovoort vormden
daarbil geen beperkingen. De technische docenten reageren op deze vraag vrijwel alleen technisch in-
houdelijk en niet onderwijskundig; voor niet-technische docenten is dit niet zo, zij reageren zowel
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vanuit de inhoud als vanuit de onderwijsvorm.
Tekstfragmenten van de docenten werktuigbouwkunde geven een beeld van accentuering van tradi-
tie en status quo. Enkele citaten:

'Zoals de situatie nu nog is bij werktitigbouw, zie ik de noodzaak niet.'
'Ik denk toch dat ik niet veel zou afwilken van de huidige opleiding.'
'le mott niet alles weggooien.
'Er ziin hiaten, maar ik denk grosso modo dat ze ide studenten] niet veel tekortkomen.'
'Ik  zou  het  niet  zo  weten,  misschien  wat  meer  aan  hydratiliek  en  pneumatiek  doen:

'Toen hebben wij dat curriculum van X naast dat van ons gelegd en toen bleek dat er weinig verschil
was, als je dat zo beschouwt, op een paar kleine nuances na.'

Een respondent vertelt over zijn vak mechanica dat het al jaren zo op die manier gegeven wordt en dat
hij in het vak de erfenis, dictaat en boeken van zijn voorganger heeft overgenomen. Het is niet zo on-
gewoon dat een theoriedocent met een hts-opleiding les geeft uit een boek dat hij tijdens zijn eigen
hts-opleiding heeft moeten bestuderen. Zo'n standaardwerk maakt deel uit van de werktuigbouwkun-
dige «body of knowledge».

Een tevredenheid met de status quo wordt door niet-technische respondenten niet zo gedeeld.

'Het is een conservatieve club hier.'
'De werktuigbouw is jaar in iaar uit allemaal precies hetzelfde. Niks verandert, alles blijft hetzelfde (...)
Er  is een  leerplan,  het  leerplan bestaat at jaren en elke  1  of 2 jaar worden een  paar kleine  dingeties ver-
anderd.  Een  uurtie meer hier of een  uurtie daar minder,  of een vak.'
'Nu is dit jaar werktuigbouw met een nieuwe opzet begonnen, tenminste qua indeling wat het jaar be-
treft, maar het is zo weinig mogelilk, om het oude niet te moeten veranderen:

Niet-technische respondenten schilderen een houding van werktuigbouwkundige docenten, die afge-
stemd is op de bekende, beproefde gang van zaken en die zich verzet tegen risico's en onderwilskun-
dige en inhoudelijke koerswendingen. Zij tekenen een behoudende en beherende houding die gericht
is op onderwiIs laten zoals het is.

- verander langzaam
Een tweede algemeen kenmerk of motief is: «verander langzaam». De werktuigbouwkundige docenten
opteren voor een beheerste verandering zonder turbulentie en onverwachte ontwikkelingen die moei-
lijk te overzien zijn. Het beproefde heeft zijn degelijkheid bewezen door een lange traditie van gebruik
(en evolutie) in de praktijk. Voor nieuwe ontwikketingen is dit niet het geval waardoor deze kunnen
rekenen op scepsis en weerstand.

'Ik vind dat als ie iets anders wilt proberen, dan moet ie dat gedeeltelilk invoeren. Ie kunt niet ineens
van het me jaar op het andere alles anders gaan doen. Er moet een bepaalde continuteit ziin.'

Voor pragmatische werktuigbouwers geldt het natura non facit saltus. De techniek ontwikkelt zich via
beproefde wegen van gebruiken en niet via abrupte sprongen. We zien een pragmatisch wantrouwen
en een fouten- of risicomijdende denkwilze. Men wil van tevoren zeker weten of veronderstellingen
worden waargemaakt. (Zie hoofdstuk 5: ingenieursrationaliteit en vestingmentaliteit) Deze houding
vinden wij terug bil de werktuigbouwkundige docenten ten aanzien van de inhoud en de vormgeving
van het onderwijs. Dit wantrouwen echter Iaat zich ook kennen als welbegrepen eigenbelang en angst
voor verlies van werkgelegenheid en voor (nog meer) extra inspanningen bil verandering van taak- en
lesinhouden.

'Moet ie dan uren in gaan leveren? Want dat zit er misschien gelijk wel in. En dat betekent vooT me-
zelf of voor  mij,1  collega:  hoe  zit  het  als  de  wren  af moeten  vioeien,  wie  moet  uren  inleveren?'
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- schools?
In de onderzochte instituten troffen wij verschillen in onderwijsprogrammeringen. De door ons on-
derzochte studierichtingen werktuigbouwkunde scoren binnen het onderzoek Studentpercepties
(hoofdstuk 8) links tot uiterst links in de tegenstelling schools versus zelfstandig, ongeacht de wilze
van onderwijsprogrammering. Binnen alle door ons bezochte studierichtingen heerst het duidelijk
hoorbare belregiem van het middelbare onderwijs. Hervorming van het laarklassensysteem naar een
modulair onderwi issysteem met tentamens, het toekennen van studiepunten, onderwijsextensivering
enzovoort ondervinden verzet. In de regel zien de geinterviewde werktuigbouwkundige docenten zo'n
onderwijssysteem als letterlijk door hogerhand afgedwongen en opgedrongen. Op deze onderwerpen
komen wij in de volgende paragrafen meer uitgebreid terug.
Binnen de werktuigbouwkundige studierichtingen ziln oude schoolse trekken nog volop te herkennen
in de benamingen van de docentenkamer, toetsen en proefwerkperioden, de wijze van bejegening van
studenten, waarbij men jonge volwassenen aanspreekt als jonge middelbare scholieren, of de reserve-

ring van de lift alleen voor docenten, met opschrift 'niet voor studenten'. We zien het ook in de nei-
ging veel voor de student te regelen (klas, vak, tild enzovoort) en vast te leggen of te controleren. Een
van de onderzochte studierichtingen kent een formele presentieplicht en registratie voor theorieles-
sen. Binnen het studentenonderzoek komen schoolse trekken en (weerstand tegen) schoolse gedrags-

patronen naar voren (zie hoofdstuk 8). De werktuigbouwkundige docenten laten zich nauwelijks ex-
pliciet uit over het wei of niet schoolse karakter van hun onderwils.
Een parttime bij werktuigbouwkunde werkende, niet-technische docent meent:

'En ik denk dat het systeein bij werktitigbouwkunde veel schoolser is.'

Een al geciteerde respondent die beweert dat werktuigbouwkundige studenten uit X in de regel ge-
hoorzamer, volgzamer zijn en een goede theoretische achtergrond hebben, legt een oorzaak in wat hil
noemt het wat meer schoolse systeem.

perceptie van de onderwijsstructuur
Wat vinden werktuigbouwkundige docenten van de onderwijsstructuur, welke argumenten brengen
zil daarbil naar voren? Binnen de percepties komen twee tegenstellingen tot uitdrukking, namelijk het
jaarklassensysteem versus het modulaire systeem en de klassikaal les versus het college. Controle en
beoordelen zijn hierbij sleutelbegrippen. Deze onderwerpen zijn bij de respondenten vervlochten. Een
studierichtingsleider over het modulaire onderwijs binnen ziin studierichting:

'Wat liet leersysteem betreft ben ik voorstander van een klassegrootte van maximaal 30 studenten.
Geen colleges, want die leiden tot niets in miin ogen. Dat is alleen geschikt voor heel slimme studen-
ten  die ook nog  in staat ziin om  zonder  dat college  zich  die stof eigen  te  maken. Daar hecht ik niet  zo-

veel waarde  aan,  eerlilk gezegd.  En  dan  heb  ie nog  het modulaire systeem, wat  min of meer aan het col-
legesysteem gekoppeld is. Als ie met het modulaire systeem werkt, dan kom ie automatisch met grote-
re groepen te werken.'

In het navolgende zullen wij eerst de percepties van de respondenten over het geven van een klassi-
kale les tegenover een les in collegevorm beschrilven. Vervolgens verwoorden wij hun waardeoorde-
len over veranderingen naar een modulair onderwijssysteem met de systematiek van studiepunten
vanuit het iaarklassensysteem. Ten slotte zullen wij expliciet ingaan op de betekenis van deze over-
gangen voor de docent als beoordelaar en selecteur.

- klassikale les of college
Tijdens ons empirisch onderzoek hebben wil de ruimtelijke ordening van de onderwilsruimten vast-
gelegd en gedragingen geobserveerd. De door ons waargenomen klassikale lessen zijn doorgaans te ka-
rakteriseren als doceerlessen. We zien een monoloog, waarin de docent praat, op het bord schrijft of
zijn sheets toelicht met af en toe een (retorische) vraag. De studenten luisteren (of niet) en maken aan-
tekeningen. Bij een college zien wij een ogenschilnlilk zelfde patroon, maar dan met een groep van ge-
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woonlijk minder dan zestig studenten tot maximaa] ongeveer negentig studenten, ofwel meestal twee
en soms drie klassen tezamen. Grotere groepen kunnen voorkomen, maar massacolleges met honder-
den studenten komen op de kleinschalige werktuigbouwkundige studierichtingen niet voor. Voordat
wil de percepties van de klassikale les bespreken, maken wij een kleine omweg via de observaties van
de ruimteliIke ordening bij de theorielessen.

•  ruimtelilke ordening van de lessen
Een meerderheid van de onderwijsruimten voor lessen en practica binnen de door ons onderzochte
studierichtingen zijn glazen lokalen, met glazen gangzilwanden, soms tot op de vloer. Vanuit bepaal-
de posities in de gang heeft men een panoptisch overzicht over wat er in de klassen gebeurt. Jassen,
tassen, schoenen, benen, het gehele lichaam van de studenten is te zien. In een studierichting geeft de
glazen zijwand bij een omgebouwde collegeruimte zildelings zicht op de schuin oplopende vloer. Bij
het langsgaan in de gang krilgt men de indruk langs de zijkant van een halfopen tribune te lopen en
passeert men de studenten achter het glas op achtereenvolgend kruinhoogte, kruishoogte en voet-
hoogte. In de schuinoplopende ruimten voor onderwijs aan grote groepen heeft de student goed zicht
op de docent en het bord en is elke student tevens maximaal zichtbaar voor de docent.
De ruimtelilke ordening en bewegingsruimte ti Idens de theorielessen en de practica is opmerkelilk ver-
schillend. Tijdens ons empirisch onderzoek staan bij de onderzochte studierichtingen alle stoelen en
tafels in de onderwilsruimten in rijen en rotten en georienteerd richting bord en docent. Binnen de
door ons onderzochte studierichtingen hebben wij geen instructie- of lesruimte aangetroffen, met als
enige uitzondering het leslokaal van een docente communicatie, waarin de ruimtelijke ordening van
de individuele zitplaatsen is gericht op een onderlinge communicatie en interactie. U-vormige, 0-vor-
mige of andere rangschikkingen waarbij de studenten elkaar en de docent kunnen zien of met elkaar
en de docent kunnen interacteren, hebben wilbil werktuigbouwkunde niet gezien. Ook de plaatsen
waar de studenten zitten hebben een karakteristiek patroon. Studenten lilken de afstand tussen hen-
zelf en de docent zo groot mogelilk te willen maken. Als het aantal studenten in de les het toelaat, dan
zijn vrijwel altijd de eerste rijen op een enkele pIaats na leeg. Binnen verschillende studierichtingen
hebben wij lessen geobserveerd, waarbil de docent les geeft aan enkele studenten die zich in de uit-
hoeken van het leslokaal bevinden.
Op afstand lilkt een college een uitvergrote klassikale les, waarbij de persoonliike afstand tot de stu-
dent nog verder is vergroot en de interactie met studenten overeenkomstig verkleind. Een niet-tech-
nische respondent observeert binnen zijn studierichting:

'De stude,iten zitten de hele dag op dezeltile plaats, in dezelfde klas, in hetzelfde hok. Alleen als ze

practicum hebben, dan lopen ze daar nuar toe eit konie,1 ze terug. Ze zitten daar, docenten lopen iii en
ilit en geven frontaai klassikaal les.'

De ruimtelijke ordening tildens de practica geven een totaal ander beeld. De groepen zijn veel kleiner.
Studenten werken daar doorgaans met z'n tweeen samen aan een tafel of opstelling, lopen rond, zijn
met elkaar in discussie enzovoort. De practicumdocenten lopen eveneens rond, stellen of beantwoor-
den vragen, geven aanwijzingen enzovoort. De werktuigbouwkundestudenten volgen, volgens ons
studentenonderzoek, liever practica dan theorielessen.

•  voorkeur voor de klassikale les
Binnen alle onderzochte studierichtingen treffen we theoriecolleges aan. Het merendeel van de gein-
terviewde docenten spreekt de voorkeur uit voor de klassikale les. Binnen de groep van respondenten
is er een verschil in argumentatie. De pas binnengekomen en jonge docenten, die een klein gedeelte
vormen van de docentenpopulatie, laten zich gevarieerd uit over het college en leggen een verband
met het didactisch vermogen van degene die ervoor staat, maar spreken een voorkeur uit voor kleine
groepen vanwege het meer informele karakter van de klassikale les, de lage drempel of de korte afstand
tussen student en docent en de mogelijkheid tot contact. Er is een zekere symmetrie van macht tus-
sen de docent en student. Als docent staan zil in hun beleving nog dicht bij de student.
Oudere respondenten wijzen het college veel resoluter af en spreken zich uit voor de klassikale les. Te-
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rugkerende argumenten daarvoor zijn de volgende: Het college is ongeschikt voor hun vak, ongeschikt
voor vakken die de studenten niet aanspreken, maar die de studenten er toch in moeten stampen. Stu-
denten zijn niet intelligent genoeg, want het college is alleen geschikt voor de slimme student. De stu-
denten kunnen de vrilheid niet aan. In het college kan je de student niet meer controleren; tijdens de
klassikale les kan je de zaak gemakkelijker strak houden of beheersen.
Wij geven een aantal karakteristieke argumentaties voor de gewenste zichtbaarheid en aanspreek-
baarheid van de individuele student.

'Wij zijn echt van mening dat klassikaat onderwiis gewoon veel beter werkt. Dat ie de mensen kent,
dat ze gewoon vragen kimnen stellen en dat ie daar tildens de les op kunt ingaan en dat ie kunt con-
troleren of ze het snappen:
'le moet contact met de studenten krilgen, ie moet ze ook laten denken en dat gaat in het college niet.'

En:

'De  drempel  om  niet  af te  ku,inen  gaan  bij  ie medestudenten,  die  is  lager.'
Een terugkerend motief is «controle».

'Ik kan begriipen dat die exacte docent de les in een strakkere vorm giet, want zijn bedoeling is precies
te weten hoe die machine werkt.'
'Kilk, ie moet die mensen controteren, lessommen, opdrachten geven, controleren en dat kun ie in een
collegezaal niet meer. Veel shidenten verdrinken daar volgens mii  in, die kitnnen dat niet aan, die vrij-
heid.'
'Het voordeel met de lits is dat ie met vny kleine groepen werkt en een goede controle hebt. Dat hebben
ze  gewoon  nodig. Als  ze geen controle  knjgen dan maken ze  de opdrachten niet of ze  bestuderen  de stof
niet.'

En:

'Bii een vak dat ze wat meer aanspreekt, ligt datinisschien wat makkelijker, maar echt zo'n vak dwat
ze erin moete,i stampen en waarbij ze vragen moeten stellen omdat ze het niet begrijpen, dat gaat in
een college niet meer.'

Docenten vinden het wederzijds contact en het kunnen stellen van vragen in de klas makkelijker, de
mogelijkheid tot aanspreken groter en directer, en zij vinden het college niet zo effectief of ongeschikt
voor het voormaken van sommen en het geven van instructie. De nadruk op de mogelijkheid tot con-
trole, wat direct verbonden is met de mogelilkheid tot directe machtsuitoefening, is een motief dat ons
inziens tevens verbonden is met een beheersingsideaal, met een vrees voor ordeproblemen en met dis-
ciplinering. Het werken in projectgroepen, waarbij de individuele handelingen en resultaten onzicht-
baar worden en opgaan in het groepsresultaat, troffen we binnen de onderzochte studierichtingen
nauwelijks aan. Ook docenten laten zich daar nauwelijks over uit.

- jaarklassen- en modulair onderwijssysteem
Binnen de door ons onderzochte instituten is er organisatorisch veel in beweging. En een van de or-
ganisatorische veranderingen is de zogenaamde modularisering van de onderwilsinrichting. Modula-
risering als onderwilsstructuurverandering induceert verandering in de cultuur, dat wil zeggen dat
waarden, normen, betekenissen en handelingsmotieven veranderen. Voor docenten komen rollen,
identiteit en autonomie in het geding.

•  bedreiging van de autonomie en zeggingsmacht
Naast het proces van het modulariseren en het verlaten van het model van het jaarklassensysteem zien
de respondenten een proces van extensiveren, het invoeren van lessen aan grote groepen. Deze orga-
nisatorische veranderingen grilpen in op het niveau van het vak, de fasering van de studie en de daar-
bij horende beoordelingssystematiek, en op het niveau van het lesgeven. Door het verlaten van het
model van het jaarklassensysteem en de klassikale les zijn andere onderwijsvormen en controlesyste-
men in principe en ook daadwerkelijk mogelilk geworden. De werktuigbouwkundige docenten bin-
nen de instituten van ons onderzoek zien modularisering als een opgelegde organisatorische maatre-
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gel en uiten zich in termen van verzet over de inmenging van het instituutsmanagement dat voor-
stander is van een modulaire structuur. Ook zien zij een bedreiging in het openbreken van de gefa-
seerde samenhang in de leerstof. Twee citaten:

'We zitten nu met zo'n overgangssituatie van een zuiver kiassikaal systeem naar een wat meer flexi-
bel systeem. Waarbil het probleem eigenlijk meer is dat men bang is dat het bestimr te veel handen
achter de deur krijgt '

En:

'Ik  zes,  dat  is  een  mooi  systeem,  alleen  dat  is  zo  star  als  de  pest,  ie  kunt  er geen  kant  mee  uit.  Als  een
docent ziek is dan is die module weer eventies uitgeschakeld. Is de student ziek dan moet hii het ook
overslaan en het de volgende keer weer doen. Aan de andere kant heeft het watmogelijkheden voor stu-
denten om hup, hup, hier en daar springend wat modules bij elkaar te grabbelen en zodoende toch aan
hun diploma te komen.'

Het modulaire systeem vermeerdert de programmatische flexibiliteit van de student, maar vermindert
de flexibiliteit, de manoevreerruimte van de docent; de docent wordt meer aan banden gelegd. Bil de
studierichtingen wordt in een module de stof in eenheden van 40 uur (studiepunt) programmatisch
vastgelegd en over een tijdsperiode van een kwartaal gegeven. Bij een jaarvak (een twee-uursjaarvak is
ongeveer vier studiepunten) heeft de docent een grote mate van vrilheid (flexibiliteit voor de docent)
om naar de omstandigheden het tempo aan de klas aan te passen. Is de docent of een student een tild-
le ziek, dan hoeft dat niet zoveel uit te maken. Hij verandert gewoon het programma, zoals dat hem
het beste lijkt.
Voor de docenten betekent het naast een formalisering van de lesstof, ook een formalisering van de
toets en een uitwisselbaarheid van de docent.

'Ik moet hed anders werken. Hetzelfde vak geef ik daar leen andere grote studierichting] exact aan de
hand van het boek, want dat,noet ik wel doen. Want le hebt drie parallelklassen, drie andere klassen
van andere docenten die allemaal hetzelfde niveau moeten halen voor de toets.'

Hii heeft zich min of meer te houden aan een strikter omschreven formeel programma, dat losstaat
van de individuele docent en toevallige omstandigheden. Deze formalisering ontneemt de docent te-
vens een mogelijk machtsmiddel om studenten te dwingen ziIn lessen te volgen. In principe wordt de
student op het tentamen niet meer verrast met nieuwe onaangekondigde leerstof, omdat het modu-
leprogramnia en de tentamenstof voor de studenten al van tevoren bekend ziln.
Het gepercipieerde modulaire onderwijs geeft de student meer programmatische vrilheid en modula-
riseert de docent. Vergroting van de extern gerichte programmatische flexibiliteit gaat ten koste van
de vrilheid binnen het vak. Het tast de autonomie en daarmee de macht van de docent aan. De be-
slissingsmacht over de inhoud van het vak verschuift richting het management. Het ontneemt de do-
cent latente machtsmiddelen om studenten bij de les te houden. Het bedreigt de rol en identiteit van
de docent als eisensteller.

•  bedreiging van de rol van kennisoverdrager
Volgens docenten hangt het modulaire systeem onmiddelijk samen met de extensivering van de on-
derwijsuitvoering. Hun rol van kennisoverdrager wordt daardoor bedreigt. In het modulaire systeem
is het extensiveren roostertechnisch gemakkelilker dan bil het laarklassensysteem, omdat een gecon-
centreerde kwartaalmodule met bilvoorbeeld de stof van een 66nuurslaarvak -dit is een laar lang een
uur les in de week of een kwartaal lang vier lessen in de week- eenvoudig te reduceren is van 4 naar 3
contacturen per week. De weekcycli binnen het kwartaalrooster blijven dan gelilk. Het reduceren van
zo'n eenuursjaarvak met 25% geeft al gauw ongewenste onregelmatige laarroosters omdat de leseen-
heid zelf niet gereduceerd kan worden. Binnen een jaarrooster is dat voor enkele vakken goed moge-
lilk. Doorgaans ziln alle vakken een- of tweeuursvakken. Dergeliike reducties voor alle vakken ziin bij
een jaarklassensysteem roostertechnisch veel gecompliceerder. Het geeft een onoverzichtelijk jaar-
rooster en weken die steeds verschillen.
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'We hebben een heel strak programma, dat is helaas een naded van een modulair systeem. Dan is al-
les ingedikt, minder contacturen. Dat wit zeggen, je hebt natiwelijks kans om een mir te missen en als
ie  een itur mist,  moet le dat uur  inhalen want anders gaot dat ten  koste van  de Stlidenten  of moeten  ze
te veel  zelf doen.  Ze  moeten at  veel  zelf doen,  Ie  hebt gewoon te weinig tijd om ie stof er  doorheen te
rammen zoals ie wel eens hoort, en dan gauw opgaven maken en van de meeste opgaven de uitwerking
maar van tevoren geven, dat ze Imt niet op hoeven te schrijven.'

Dat docenten ver kunnen gaan in het behouden van hun rol als kennisoverdrager illustreert de vol-
gende case. Een technische theoriedocent verzet zich tegen verdere extensivering van een bij zijn theo-
rie behorend practicum door studenten, buiten het formele rooster en programma om, te verplichten
zijn practica onverkort te volgen. Voor de begeleiding tildens deze practica en het beoordelen van de
verslagen offert hil ziIn eigen vrile tild op.
Het modulaire systeem is, in de percepties van docenten, synoniem met het terugbrengen van het aan-
tal lesuren en het lesgeven aan grote groepen. In kortere tijd willen docenten -'we noemen het soms
wel eens turbolessen'- toch dezelfde stof behandelen of dezelfde opgaven voormaken; ze gaan dan
sneller en intensiever lesgeven. In de percepties van docenten betekent extensivering minder kennis-
overdracht, kwaliteitsverlies en slechter werktuigbouwkundig opleiden.

•  bedreiging van de rollen van beoordeling

De wilze van beoordelen binnen het modulaire systeem verloopt essentieel anders dan in het jaar-
klassensysteem. Het model van getrapte (laarlilkse) selectie is bij het modulaire programmering verla-
ten. De student rondt modules af en verwerft daarmee de betreffende studiepunten. Bij alle onder-
zochte instituten wordt de cilferafhandeling door een centrale cijferadministratie verricht met behulp
van een gecomputeriseerd studentenvolgsysteem. Docenten ziln daarbij gehouden aan procedures en
formulieren voor cijferinlevering en mutaties. Over verschillen in de wijze van beoordeling vertelt een
respondent het navolgende:

'Als ie steeds 25 dezelfde personen krijgt, dan zeg ik als docent, ik kan die 25 mensen wel in de gaten
houden. En ik volg ze. Bij  iedere beoordelingsvergadering zie ik de cijfers en ik ken Pietje precies.  Dat is
die en die staat er zo voor en dan zie ie, zo loopt dat met die jongens. Ie volgt ze veel beter'.

Modularisering verbreekt volgens percepties de betrekking tussen docent en student en daarmee de
persoonlijke ervaring van de docent met de student en impliciet daarmee de legitimeringsbasis voor
het beoordelen van een student.

'le  geeft eens  een  week of zes  les  aan  die  groep  en  dan  zie  ie  ze een  half jaar  niet meer.  Dan  kom  ie  een
tijd later en geef je dezelfde les weer, maar dan aan een min-halve groep, aangevuld met anderen en-
zovoort. Dan ontgaan ie die kerels. Ie hebt ze niet meer in de gaten. Het gaat allemaal de computer in.

De computer tikt dan wel uit dat een zekere Piet Jan op een gegeven moment daar en daar gekomen is,
die le intlissen allang vergeten bent.'

Voor de docenten heeft de beoordelingsvergadering zijn oorspronkeliike beoordelende functie verlo-
ren en is hun persoonlijke mening over een student van minder betekenis. De docent als beoordelaar
beperkt zich veel meer tot de module, die gehaald of niet gehaald is. De beoordelingsvergadering als
overgangsvergadering en ritueel heeft deze betekenis verloren. De rechterlijke macht om als docenten
een gezamenlijk oordeel over een student uit te spreken en over een student te beslissen, heeft binnen
het modulaire systeem veel minder betekenis.

'(...) dus geen clifervergadering meer want ie ziet niets meer:

Ook het machtsmiddel van de verborgen plussen en minnen in de agenda heeft zijn werking groten-
deels verloren, evenals het «matsen» met het eindcijfer aan het einde van het jaar op basis van formele
en informele informatie van de student.
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De modularisering en de formele beoordelingssystematiek vermindert de reikwijdte van de beslis-
singsmacht van de docent en daarmee ook de reikwijdte van ziIn machtsmiddelen.

- resum6: modularisering en extensivering
In de bovenstaande percepties zien we dat modularisering en extensivering van de onderwijsinrich-
ting verder gaat dan alleen het anders organiseren van de onderwijsuitvoering. Het modulaire systeem
als een vorm van functioneel-rationeel handelen en, in de onderzochte studierichtingen, als een van-
uit de faculteitsmanagement top-down opgelegde structurering heeft directe gevolgen voor de geper-
cipieerde rollen en identiteit van de docent. We zien dat modularisering en extensivering het meest
ingrilpen in ziln rol en identiteit, die hij als het belangrilkst percipieert, namelijk «(wet)gever» en
«rechtersrol» (overdrager en beoordelaar), en de rollen van uitvoering, waarmee hij zich het minst ver-
eenzelvigt, ongemoeid laten. Naast verhoging van een programmatische of externe flexibiliteit voor
de student ziet hij een vermindering van ziin autonomie, ziln zeggings-, beslissings- en beoordelings-
macht, zijn interne flexibiliteit of manoeuvreerruimte. Dit betreft zowel de intensivering van het les-
geven, het tempo als de groepsgrootte, en de formalisering en fragmentering van de betrekking tussen
docent en student.

Percepties van het curriculum

Wat vinden docenten van het operationele onderwijsprogramma, wat komt te weinig en wat komt te
veel in het curriculum aan de orde en waar leggen docenten hun prioriteiten? De studierichtingen
werktuigbouwkunde zijn binnen wettelilke kaders in grote mate vrij om het onderwijs inhoudelijk
vorm te geven. Het ingenieursexamen is immers een schoolexamen. De studierichtingen zijn niet ge-
bonden aan zoiets als een centraal landelijk eindexamen. Verschillende docentengroepen staan voor
verschillende waarden, zoals we al bii de analyse van hun percepties van onderwijsdoelstellingen heb-
ben gezien. Processen van vernieuwing, accumulatie en verdringing en drifts worden binnen het ope-
rationele curriculum geconcretiseerd. Zo krilgen wil beter inzicht in waarderingen van docenten en de
richting van hun handelen en besluitvorming. Wil zien het curriculum als de resultante van onder-
linge overeenstemming en strild tussen actoren binnen de studierichting en, met een verwijzing naar
Weber, als gestolde waarden van de onderwijsgevenden. Het curriculum reflecteert rangen en standen
binnen het docentenkorps. Voordat wil daar uitgebreid op ingaan, zullen wij eerst percepties van te-
korten en van een teveel in het curriculum beschrilven en daarmee de inwendige druk binnen het cur-
riculum en spanningen binnen de werktuigbouwkundige onderwijscultuur.

gebrek aan tiid
Docenten zien de lesstof toenemen en de doceertiid afnemen. We onderkennen drie algemene aan-
passingsstrategieen onder docenten. Een gangbare aanpassingsstrategie van werktuigbouwkundige
theoriedocenten is de strategie van de versnelde voordracht. Zii passen zich aan door sneller en glo-
baler door de stof heen te gaan.

72 komt krapper te zitten met dezelfde lesstof, die moet toch onderwezen worden. Dus wat doe ie, ie
gaat er wat sneller doorheen.'

Een docent zegt ironisch dat hij het wereldrecord sheetopleggen steeds weer verbetert. Sheets werken
sneller voor het toelichten van theorie en de uitwerking van sommen dan het bord en het krijtje. Som-
mige docenten vinden dat daarmee het leerzame en rustige opzetten van een uitwerking verloren gaat.
De strategie van versnelde voordracht werkt binnen het theoretisch onderwils, maar nauwelijks bin-
nen de practica, waarin studenten handelingen verrichten. Een tweede strategie is specialiseren, wat
wij eerder geduid hebben met specializing drift en de derde strategie is onderlinge verdringing wat ei-
genlijk een verbilzondering is van de specializing drift.

Het meest schaarse goed in de onderwijsuitvoering is ruimte binnen het rooster, practicumtijd, do-
ceertijd. Technische theoriedocenten kampen met een gebrek aan tijd, maar dan meer in algemene
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zin. De urenverminderingen lijken hen minder te treffen dan de practicumdocenten. Zij weten beter
hun vakdomein in het curriculum te behouden. In algemene zin vinden zij ook dat het niveau van de
opleiding de afgelopen twintig laar eerder is toegenomen dan afgenomen. Minder onderwijs heeft niet
geresulteerd in een niveauverlaging van het theorieonderwijs. Het onderwils is academischer, theore-
tischer en gespecialiseerder geworden. Het zijn vooral de praktijkdocenten en de docenten van niet-
technische vakken die zich nadrukkelijk beklagen over de geringe tildsruimte die voor hun onder-
wijsuitvoering beschikbaar is.
Aan een werktuigbouwkundige theoriedocent die niet-technische (taal)aspecten in de studie van be-
lang acht, vraagt de interviewer waar er ruimte in het curriculum vrij te maken is. Karakteristiek is het
volgende stukje dialoog.

'Dat is moeilijk, want we  zitten al helemaal vol. Het le iaar zit al vol,  dat is  behoorlijk zwaar voor stti-
denten, het tweede ook, Ik zou niet weten waar ik in zou moeten snoeien, het is allemaal even belang-
rilk.'

Interviewer: 'Maar zou je, als je gevraagd werd, je eigen vak ook willen reduceren?'
'Nee, ik kom al tijd tekort. Ik kan niet beliandelen wat ik graag zou willen. En ik,noet al snoeien in de
stof die  ik  graag  zou willen  geven.  Ik  zou  liever  nog  erbii  willen  hebben  dan  dat  ik  er  uren  afhaal.  Dat

zou eigenlijk de kwaliteit van het onderwils naar beneden halen, de kwaliteit van het technisch onder-
wils.'

De enige docent communicatie binnen een studierichting zegt over zijn totale aanstellingsomvang bij
de studierichting werktuigbouwkunde en de totale aandacht voor zijn discipline binnen het curricu-
lum:

'Ik heb op jaarbasis 2,5 uur. En dan is het ook nog verdeeld over 3 klassen.'

Een practicumdocent telt zelfs de minuten die verloren kunnen gaan in ziin krappe programma. Hij
berekent dat het practicum toch moet beginnen met een beetje uitleg en naderhand moeten de stu-
denten toch ook nog opruimen:

'En zit je dan nog een keer per ongeluk met een patizetijd in die 3 lesuw, dan gaat daar ook allicht wel
eens 5 minuten meer mee verloren. En dan bliift er weinig over.'

gebrek aan niet-technische scholing?
Het werktuigbouwkundige curriculum bij de onderzochte instituten kent geen vormen van niet-func-
tionele of niet direct-functionele scholing. Binnen de curricula is niet voorzien in een bredere kennis-
making met of een scholing in niet-technische disciplines. Een oudere praktijkdocent:

'Ik persoonliik vind dat het mens-zijn,  het sociate gedrag hier niet meer aan de orde komt. En dat lieeft
ook misschien iets te maken met het technische. Ik vind,  het is iets wat in mi in ogen erbil  hoort.  Ik vind,
het een  is  niet  af zonder  het  ander.  Het zit niet in  de  leerstof.'

Meer gangbaar is de opvatting dat dit buiten de school plaats moet vinden.

Binnen het curriculum is er geen plaats voor de humaniora, voor onderwijs in sociale en/of culturele
wetenschappen waaronder geschiedenis, literatuur of filosofie ten behoeve van een introductie in een
gevarieerd gedachtengoed, het verkrijgen van een bredere generalistische basis, het vormgeven van de
eigen besluitvorming, oordeelsvorming en het waardensysteem. Noch is er plaats voor orientatie op
technische innovatie en creativiteit, technology assessment enzovoort. Het curriculum is daarover ex-
pliciet; het is niet gericht op, zoals we al eerder hebben gezien, persoonlilke, fysieke, mentale, maat-
schappelijke en creatieve ontplooiing van de studenten. Techniek staat in de perceptie van de werk-
tuigbouwkundige docenten los van cultuur, kunst en literatuur.
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gebrek aan samenhang?
Bezuinigingen, de afname van het aantal contacturen met ca. 409*1 binnen de laatste viiftien jaar, ver-
sterken de eerder geconstateerde neiging van de (theorie-)docerende ingenieurs tot een academic drift
en een spezializing drift. Een metafoor voor het curriculum is de gereedschapskist met een veelheid
aan gereedschappen. Docenten zeggen weleens dat zi j de student een bagage willen meegeven waar-
mee zil later de problemen in het bedri j f kunnen tackelen. Binnen de curricula komen deze gereed-

schappen, de vakken, naast elkaar aan de orde. Het curriculum lilkt op een verzameling. De vakken
zi in niet met elkaar verbonden via expliciet beoogde integratie en dwarsverbanden. I)ie samenhangen
maken de studenten zich impliciet eigen en ook, zo is de veronderstelling, gedurende de stages en in
de praktijk. De les is gericht op het verwerven en overhandigen van de gereedschappen en minder op
het oplossen van echte complexe praktijkproblemen, waarin een veelheid van verschillende instru-
mentaties gelntegreerd, naast en door elkaar, worden gebruikt.
Het karakter van het curriculum als verzameling wordt binnen een van de studierichtingen op bil-
zondere wijze geillustreerd door het geven van sollicitatietraining aan studenten halverwege het twee-
de laar van de vierjarige studie. Deze sollicitatietraining wordt als nuttig en functioneel ervaren, maar
in die studierichting vindt men het niet nodig om voor dit onderdeel in de afstudeerfase, als het on-
derwerp actueel is, ruimte te maken.

De gebruikelijke ordening of samenhang binnen de curricula is een vakkenclustering of verkokering
door de studiefasen heen via seriele, randvoorwaardelijke ordeningen. De student moet eerst in mo-
dules lineaire differentiaalvergelilkingen hebben leren oplossen en matrixberekeningen kunnen uit-
voeren voordat hij, in oplopende moeilijkheidsgraad, een massa-veer systeem, massa-veer-demper sys-
teem en gekoppelde massa-veer-demper systemen kan doorrekenen enzovoort.
Het gebrek aan (doceer)tijd heeft deze verkokering eerder versterkt dan verzwakt. De afstemming van
vakonderdelen in de theorieles op het practicum van hetzelfde vak is moeililker geworden. Theorie en
practicum kunnen ook geheel los van elkaar staan.

'Vroeger had je veel meer uren. Dan kon je ook le theorielessen en je praktijklessen makkeliiker op ei-
kaar afgestemmeti.'

Overladen lessen techniek begeleiden overigens de ontwikkeling van de hbo-studie werktuigbouw-
kunde vanaf het allereerste begin. Deze inwendige druk binnen het curriculum is een constante fac-
tor. De hoeveelheden stof die er volgens werktuigbouwkundige docenten doorheen moet, het terug-
dringen van het aantal lesuren per week en daarmee samenhangend het gebrek aan tiid worden ge-
bruikt als argument om zich louter op ttchniek te concentreren. Al vanaf het allereerste begin van het
hbo-studie werktuigbouwkunde in 1910, toen Middelbaar Technisch Onderwijs geheten, staat deze

grote hoeveelheid te behandelen stof ter discussie. Ir. A. Lichtenbelt van de 'Ineenschakelingscom-
missie' waarschuwde toen tegen 'de overdreven progranima'5 vati biina alle scholeti voor z.g. middel-
baar vakonderwijs. De programma's worden door ongebreidelde, onderlinge concurrentie overladen
en opgedreven.' (Lichtenbelt, 1910, pag 695; cit. Mertens, 1981: 12). Het vak in de vorm van de grote
hoeveelheden stof in de krap toegemeten tijd schuift als het ware tussen docent en student als perso-
nen in, waardoor zij beiden als persoon uit het zicht verdwilnen.

een teveel binnen het curriculum?
Het aantal respondenten op dit thema is klein. Onder de respondenten zijn de praktijkdocenten over-
vertegenwoordigd. De reacties van de praktijkdocenten verwijzen direct naar hun verminderde in-
breng en belang in de studie. Zij kwalificeren de opleiding als te veel theorie, te veel universiteit en te
veel computer.

'Ik vind dat op een school zoals deze, hoger beroepsonderwils, en zeker i,1 de werktitigbotiw, dat er wat
concreter  gewerkt  moet  worden  en  dat  er wat  meer  tijd  over  moet  blilve„  oin  ie  praktijk  te  beoefelle,1.
En niet alleen steeds verder ingaan op de theorie en die theorie zover ontwikkelen dat ie zo dadelijk op
ee„ academisch nivemt zit. Zoals het nu guat, gaat  liet wat de  hbo betreft te reel ricliting liniversiteit.'
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Reacties van theoriedocenten wijken hiervan af, zoals wil al eerder bespraken. In de perceptie van do-
centen vertoont het curriculum eerder tekorten dan een teveel. Zij vinden het programma niet over-
laden in de zin dat er te veel in zit. De beschikbare tijd is ontoereikend om zelfs maar het huidige pro-
gramma rond te krijgen.

formeel curriculum en perceived curriculum
Het curriculum als formeel leerplan is in de percepties van docenten een papieren document dat zo
nodig wordt gebruikt als fa9ade. Voor de werktuigbouwkundige docenten zegt dit document niet zo-
veel. Een respondent zegt dat als hij het curriculum opnieuw mocht inrichten:

'Dan was ik snel klaar. Dan pakte ik dat oude leerplan weer en ik gooide alle rompstomp die eromheen
gefonmileerd stond, die gooide ik entit en ik hield er alleen maar in datgene wat de verschillende vak-
ken  menen te moeten  aanbieden.  Rompslomp  is  de mate waarin vakken  beheerst moeten worden...  Al-
lemaal organisatorische zaken worden daar omheen geschreven. Ik zeg, al die organisatorische zaken
hoeven in mijn ogen niet in dat leerplan te staan.'

Hij doelt hiermee op de beschrijving van het leerplan volgens de richtlijnen van hun onderwijsbureau
die eisen dat in de vakbeschrijving zaken als vakinhoud en doelstellingen, plaats van het vak in het
programma, de mate van beheersing enzovoort worden omschreven.
Binnen een van de door ons onderzochte studierichtingen krijgt een pas aangenomen jonge techni-
sche maar niet-werktuigbouwkundige docent de taak om de studiegids voor werktuigbouwkunde op
te stellen. Daarvoor wordt een formulering van de vakdoelstellingen gevraagd. Hij heeft toen naar zijn
zeggen de meeste van deze vakdoelstellingen zo goed mogelijk zelf maar geformuleerd.

Werktuigbouwkundige docenten hechten niet zoveel waarde aan een formeel kerplan. Zij richten hun
onderwijs in volgens hun perceived curriculum dat geworteld is in de werktuigbouwkundige «body of
knowledge», traditie en vanzelfsprekendheid 6n.. de ruimte op de lessentabel.

3 Status en stratificatie

de studiejaren

Het formele curriculum van alle studierichtingen kent een seriele opeenvolging in studiejaren, name-
lilk: de propedeuse, het tweede laar, het stagejaar of praktijkjaar en het afstudeerjaar. Docenten perci-
pieren de opleiding niet alleen serieel, maar vooral ook hierarchisch. Het jaar met de hoogste status is
het afstudeerjaar, waarin vakspecialisten hun afstudeerspecialisaties vormgeven. Het geven van een ei-
gen vak in het vierde laar is een verworven recht dat hij niet vrijwillig uit handen geeft. Het jaar met
de laagste status is het eerste jaar. Het «jaar zonder status» is het stagejaar. Van de studiejaren krilgen
het afstudeerjaar en de afstudeerdifferentiaties tijdens de interviews veruit de meeste spontane aan-
dacht. Vakken met een lage status, waarover meer in de volgende paragrafen, worden naar de lagere
jaren verdrongen ten gunste van hoge statusvakken.

het eerste en tweede jaar
Het eerste jaar is meer gericht op basiskennis en het tweede jaar meer op oplossingsmethodieken. De
eerste twee jaar zijn eerder generiek dan specialistisch van aard. Lesgeven en selectie in het eerste jaar
hebben ondankbare kanten. Het steken van energie in afvallers zien werktuigbouwkundige docenten
eigenlijk als verspilde moeite. Het percentage van de studenten met havo vooropleiding dat de pro-
pedeuse haalt, is volgens docenten niet zo hoog, sommige schatten dit landelilk op 30 96. Bij een van
de onderzochte studierichtingen haalt 60% van hen het eerste jaar.

'Maar je kunt er niet teveel reclame voor maken, want dan zeggen ze wat houdt die werktitigbouw in
X dan in, als 60% van de havisten eigenlijk z'n propedeuse haalt.'
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Het eerste laar is vooral, zoals een respondent het noemt een cognitief laar. Een jaar met veel kennis-
aspecten, wat bilde theoriedocenten, zoals we hebben gezien, minder hoog in aanzien staat. Het twee-
de laar is het jaar van het rekenen.

'In het eerste jaar heb ie mensen die gemotiveerd bezig zijn en mensen die minder gemotiveerd bezig
ziin, die val len dan af. Wat ie in het tweede, derde en vierde jaar tegenkomt die ziin vrij gedisciplineerd,
die willen het ook almaken en die zorgen ook dat ze de stof op tild kennen.'

Een andere respondent ziet de laatste jaren een verschuiving (zie ook hoofdstuk 8, Studentenpercep-
ties):

'De  mentaliteit van  de  4de  jaars  is  een  stuk beter dan van  de   l ste  en  2de  jaars  studenten.  Want de  2de
jaars  die ziin af en  toe  de  laatste  jaren  gewoon gigantisch  slecht  (gemotiveerd),'

de stages
Het praktilk- of stagelaar is het jaar met de minste inhoudelilke aandacht. Alleen niet-technische re-
spondenten laten zich op een onderwijsinhoudelijke manier uit over de stages en stageverslaglegging.
Er zi jn in de gecodeerde tekstfragmenten geen fragmenten waarin werktuigbouwkundige docenten in-
gaan op de theoretische of praktische voorbereidingen van de student op het stagejaar. Ze geven ook
niet aan dat ze hen bij terugkeer aanspreken op hun ervaringen of daarop inhaken. Er is ook geen frag-                           
ment waarin zij zich uiten over de wijze van begeleiden. Volgens percepties van studenten beperkt de
begeleiding ti jdens de stage zich tot een kort bezoek per half jaar, of geen bezoek, en een beoordeling
van het stageverslag (hoofdstuk 8). De stages lijken volkomen los te staan van de rest van het curricu-
lum van de studierichtingen en voor docenten en instituut vooral andere belangen te dienen.
Dat de werktuigbouwkundige docenten de stages waardevol vinden lilkt vanzelfsprekend. Indirect ge-
ven zij aan dat de stage de mentaliteit en motivatie van de student verandert. In het hieronder geci-
teerde tekstfragment wordt naar voren gebracht dat de student kwalitatief beter wordt door de stage.
Bij een van de onderzochte studierichtingen is het mogelijk om nA het afstuderen stage te lopen.

'lk vind een groot onderscheid  tussen  een  sttident  die  at'studeert voor  ziin stage  of na  ziin  stage.  Een  stu-
dent welke regulier de Mee jaren doorloopt dan een stagejaar gaat doen en terugkomt voor afstuderen,
rind  ik  persoonlijk  kwalitatief wat  beter  dan  een  student  welke  eerst  afstudeert en  dan  alsnog  een  sta-
Ie gaat  doe,1.'

Vanuit de niet-technische ziIde wordt daarover opgemerkt:

'Ic bc,it afge0tititeer,1 en dan loop le nog cens een half jaar stage. Niemand kan mij wijsmaken dat dat
goed  is.'

Bil ziln werktuigbouwkundige collega's zien wil deze opvatting niet terug; over de stage zijn de werk-
tuigbouwkundige docenten inhoudelilk nagenoeg stilzwilgend.
Stagebezoeken vinden werktuigbouwkundige docenten weI belangrijk, maar daarin speelt de student
een afgeleide rol. In stagebegeleiding zien zij een mogelijkheid om in het bedrijfsleven contacten te
houden.

'Ik vind dat eigenlijk alle docenten ook stage en afstudeerbegeleiding zouden moeten doen. Niet alleen
vanwege die stticlenten maar ook vanwege jezelf, dat je in het bedrijfsleven dat contact blijft houden.'

En:

'De stagebezoeken, dat is erg leuk, dan kom le met bedriiven in contact, ie proeft de sfeer weer in de be-
drijven, ie ziet wat probleempies. E,i vanuit die contacten proberen we natuurlijk ook om wat op-
drachten bintle,1 te lialen voor de 3de geldstroom:

Aandacht voor de stages en het ervaringsleren lijkt binnen de werktuigbouwkundige curricula niet zo
hoog te scoren en het begeleiden van stages geeft nauwelilks status.
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het afstudeerjaar
Het belangrilkste laar in de perceptie van de werktuigbouwkundige docenten is het afstudeerjaar. Stu-
denten kunnen dan afstuderen binnen een van de afstudeerdifferentiaties met eigen theoriemodules
ten behoeve van een specialistische theoretische verdieping. Deze afstudeerdifferentiaties zijn vaak ge-
concretiseerde persoonlijke ambities van toonaangevende theoriedocenten, die doorgaans een labo-
ratorium of werkplaats beheren. Afstudeerders worden gezien als 'de krenten in de Pap'.
Aan het hebben van afstudeerders en hun aantal ontleent de werktuigbouwkundige docent status,
maar minder aan het begeleiden van afstudeerders. Achter de verdeling van afstudeerders gaat een
concurrentiestrijd schuil. Bil sommige studierichtingen wordt de verdeling door een afstudeercoordi-
nator geregeld of zijn er afstudeerquota die bedongen zijn door secties op basis van hun behoefte aan
ontwikkelcapaciteit binnen het lab, contracten met bedrijven en docentencapaciteit. Soms wordt het
hebben van afstudeerders door een beperkte groep gemonopoliseerd.

'Wij met ons vieren ziin de vier docenten van de afstudeergroepen.'

Docenten met een vak dat laag staat in de rangorde komen niet of nauwelijks in aanmerking om af-
studeerders te begeleiden; zij worden voor het begeleiden van afstudeerders uitgesloten. Ook voor pas
binnenkomende jonge docenten is het begeleiden van afstudeerders niet altijd vanzelfsprekend, maar
dat verschilt per studierichting en is afhankelijk van de behoefte aan afstudeerbegeleiders in een be-
paalde afstudeerrichting. De wijzen waarop studenten afstuderen en de manier waarop zij worden be-

geleid vertonen zelfs binnen eenzelfde studierichting grote verschillen, net zoals de afsluitende exa-

menzittingen waarvan wij bij een van de onderzochte studierichtingen op een dag een zestal ver-
schillende versies van examineren observeerden. (Zoals: gesloten werkbespreking, gesloten ondervra-

ging met of zonder voordracht, openbare afstudeerzittingen met voordracht en openbare of gesloten
ondervraging, met of zonder begeleiders uit het stageverlenende bedrijf die wel of niet cijfers toeken-
nen, wel of geen uitleg, openbaar of besloten, over het eindresultaat). Onderwijs in het vierde jaar
heeft de hoogste status en sommige docenten geven dit expliciet aan door te benadrukken dat zij geen
les meer geven in het eerste of tweede jaar. Iemand zijn vierdejaarsvak ontnemen, dat doe je niet, daar-
op rust een taboe.

Statushidrarchie van vakken

Binnen het perceived curriculum bestaat er naast een statushierarchie van studiejaren een verfilnd
stelsel van differentiaties die we kunnen duiden als een onderlinge pikorde van vakken. Deze hierar-
chie van vakken weerspiegelt dominante denkwijzen en waarden. Zil weerspiegelt een sociale stratifi-
catie ofwel structuren van ongelijkheid binnen de studierichtingen en daarmee ook verwachtingpa-
tronen van docentgedrag, legitimiteit van handelen en vanzelfsprekend gezag. Zij toont ons eveneens
vormen van functioneel en hierarchisch denken in boven- en onderschikking en daarmee specifieke
zingevingspatronen.
Eerst zullen wij in grote lijnen deze «stratificatie van vakken» beschrijven aan de hand van de indeling
van het rooster, de samenstelling van het docentenkorps, percepties enzovoort. Daarna zullen wij per
laag differentieren en de structuur van waarden achter deze statushierarchie beschrijven.

strata van vakken

Neutraal gezien volgen studenten een totaal studiepakket aan vakken dat moet leiden tot de gewens-
te kwalificatie. Maar binnen de door ons onderzochte studierichtingen hanteren docenten geen neu-
trale ordening van vakken of modulen volgens bijvoorbeeld een alfabetische of numerieke volgorde.
De gevonden ordeningen van vakken zijn vrijwel altijd een ordening in meer of minder belangrilk;
deze ordening is hierarchisch en in een beperkte mate nevenschikkend. Deze hierarchie is des te dui-

delijker als het gaat om Andere dan de werktuigbouwkundige vakken in engere zin, maar in zekere
mate ook nevenschikkend als het gaat om een ordening binnen deze werktuigbouwkundige vakken.

Bij benamingen en percepties van vakken als hoofdvakken en nevenvakken vindt men dit in de naam
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heei duidelijk terlig, waarbij het onderscheid niet zozeer met de omvang van het vak te maken heeft,
maar of de docent vindt dat het vak tot de «kern van de werktuigbouwkunde» behoort en daarmee de
kwalificatie .belangrilker. meekrilgt Binnen de normering voor het eindexamen kan men dit terug-
vinden in bilvoorbeeld studierichtingsafhankeliIke regels voor afstuderen en diplomering, waarbil
voor  hoofdvakken geen onvoldoendes ziIn toegestaan  en voor nevenvakken  wel.  We  zien  ook  daar
waar men het begrip nevenvakken niet hanteert, dat die vakken niet (meer) tot de eindexamenvakken
worden gerekend en een meer ondergeschikte plaats kriigen toebedeeld, bijvoorbeeld in het derde stu-
diejaar, of worden verdrongen naar het eerste of tweede jaar. Zij staan niet meer op de cilferlilst van
het diploma.
In lessentabellen vindt men zuivere ordeningen van vakken naar belangrilkheid. Binnen lessentabel-
len staan de theorievakken vaak bovenaan met daarin een ordening van technisch of fundamenteel
naar niet-technisch, daaronder de lijst van practica geordend van werktuigbouwkundige practica naar
practica van een andere discipline, en als sport nog deel uitmaakt van het curriculum, staat die vrijwel
altild onderaan op de lijst. Maakt men onderscheid in categorieen, zoals algemene vakken, exacte vak-
ken, beroepsgerichte vakken, dan staan binnen de categorie de vakken in rangorde van belangri Ikheid.
Ook in de naamgeving van de secties, zoals sectie ondersteunende vakken of fundamentele werktuig-
bouwkunde, of bij secties met de naam van de afstudeerrichting vindt men deze hierarchie terug. On-
der ondersteunende vakken kunnen technische vakken vallen als informatica en technische bedrijfs-
voering en onder fundamentele werktuigbouwkunde het vak wiskunde. Overzichten van vakken bin-
nen de hoofdfase of van modulenpakketten binnen afstudeervarianten zijn expliciet over welke vak-
ken zii het belangrijkst vinden. Voorop en bovenaan de lilst staat het belangrijkste vak dat vaak de
naam van de afstudeervariant draagt. Daarna volgen de andere vakmodulen die functioneel in de va-
riant passen in volgorde van onderschikking. Voor de onderste vakken in de lijst geldt meer een ne-
venschikking. We zien daarbij dat een module binnen verscheidene of alle afstudeervarianten ver-
plicht kan zijn, maar binnen de overzichten per variant een andere relatieve plaats toebedeeld krilgt
We zien analoge rangschikkingen bil het onderscheid in verplicht vak, een verplichte keuze uit een
aantal gegeven vakmodulen en vri je keuzevakken die geen deel uitmaken van het betreffende afstu-
deerprogramma en die de student meestal erbil mag doen bovenop de nominale studielast.

Bij de overkoepelende analyses van percepties van werktuigbouwkundige doelstellingen, onderwils-
werkwi izen, onderwilsrollen en studiefasen, bij de trendanalyses van de eindexamens en bovenstaan-
de analyses valt het volgende op. Paradoxaal genoeg lijkt de status van een vak lager naarmate het
meer betrekking heeft op de feitelilke wereld van (technische of andersoortige) ervaring en minder ex-
clusief is. Binnen de tegenstelling theorie-praktijk heeft het ideele en meer abstracte een hogere status
en de menselijke ervaring of praxis een lagere. (En dit is niet strijdig met de bewering voor de praktijk
(van het bedrilfsleven) op te leiden, zoals wil al hebben gezien.) Theorie is goed, schoon en waar, zou
men met een verwijzing naar Plato en het platonisme kunnen opmerken.
Wij herkennen deze ordening binnen de hierarchie van technische kennis (zie paragraaf 5.2: techniek
als kennis en kunde) en tussen groepen of klassen van vakken. Ook binnen deze groepen vinden wij
op analoge wijze een hierarchische ordening volgens een klassieke theorie-praktijk tegenstelling. Als
wij de vakken rangschikken van hoge status naar lage status, dan vormen zij de onderstaande «strati-
ficatie» (figuur 12.1).

hoog

A                1  klasse van technische. met name werktuigbouwkundige vakken
2. klasse van technische natuurkundige en wiskundige vakken
3. klasse van bedrijfskundige of economische vakken
4. klasse van talige en sociale vakken

                  5. klasse van fysieke en sensitieve vakken
laag

Figuur 12.1 Statushierarchie van vakken
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Allereerst gaan we in op de algemene kenmerken voordat wil in detail binnen de lagen differentieren.
Vakken uit klasse 1 hebben de hoogste status, vakken uit klasse 2 ziet men als noodzakelijk en func-
tioneel ten behoeve van vakken uit klasse 1; zil ziIn meer generiek en komen meestal niet voor in het
vakkenpakket voor het afstuderen. Over vakken uit klasse 3 zijn werktuigbouwkundige docenten eer-
der terughoudend tot afhoudend, afhankelilk hoe hard of technologisch ze ziIn. Vakken uit klasse 4,
de zogenaamde alfa-vakken, ontmoeten een zeker d6dain, afhankelilk van hun mate van instrumen-
taliteit. Vakken uit klasse 5 zoals sport, dans of andere lichamelijk expressieve disciplines horen vol-
gens werktuigbouwkundige docenten niet in het curriculum thuis. Zij vinden deze vakken overbodig.
Al deze klassen worden gekenmerkt door een eigen vorming en «een eigen taal», een eigen communi-
catiemedium. Hoe «menselilker» of reflexiever, hoe generalistischer het medium, des te lager is de sta-

tus. Op de onderste trede staat de «lichaamstaal» of lichamelijke vorming of ontplooiing, dan komt de
«spreektaal» of sociaal-maatschappelijke vorming of ontplooiing, de «bedrijfstaal», «de algemene in-
genieurs-taal wiskunde»  en  dan de specialistische, de •werktuigbouwkundige taal». De taal uit klasse
1 is het meest onderscheidend en uitsluitend. De modelvorming, de afleidingen en uitwerkingen, de
rekenopdrachten worden in de ingenieurs-taal, dat wil zeggen wiskundig uitgewerkt. Een systemati-
sche observatie van wat technische docenten als tekst op het bord schrijven of achterlaten, geeft voor
bilna honderd procent het beeld van in wiskundige notatie neergeschreven formules, grafieken en
schema's. Voor een niet wiskundig onderlegde zijn deze symbolenreeksen zowel onbegrilpelilk als in-
drukwekkend. Voor iemand die wel toegang heeft tot wiskundige symbolenreeksen is het vaak onbe-
grijpelijk over welke techniek het gaat. De syntaxis kan hil dan plaatsen, de semantiek niet. De vak-
ken uit klasse 3 zoals bedrilfskunde, bedrijfseconomie en dergelilke dragen zowel btta- als alfa-ken-
merken. De modelvorming is daar meer conceptueel en verbaal en minder strikt wiskundig. De vak-
ken uit klasse 4 behoren tot de klasse van taal- en menswetenschappen. En de vakken uit klasse 5 ziin
fysieke of «sensitieve» vakken zoals sport, lichaamsbewustzijn, dans, dramatische expressie of esthe-
tiek.

structuur van statustoekenning
De bovengenoemde rangorde van klassen vindt men op vele plaatsen binnen de onderwijsuitvoering
terug. Deze rangorde weerspiegelt een fijnzinnig gedifferentieerd sociaal stelsel van docentenkasten,
waarin wij de werktuigbouwkundige docent leren kennen als een homo hierarchicus, waarop wij hier-
na uitgebreider ingaan. Deze rangorde van meer naar minder status, van boven naar beneden, komt
overeen met geoormerkte studiebelastingsuren in het curriculum, het aantal lesuren, het aantal en
soort docenten en de mate van legitimiteit binnen het curriculum. De rangorde weerspiegelt eveneens
de mate van invloed op het curriculum, de mate van afnemende gerichtheid op het strikt technische
vakmanschap of toenemende expliciete gerichtheid op persoonsvorming, professionele attitudes en

generalistische vaardigheden, en van beneden naar boven afnemende expliciete gerichtheid op indi-
viduele ontplooiing. Evenzo weerspiegelt de rangorde van boven naar beneden de mate van specifiek
naar generiek onderwijs, van gesloten onderwijsvormen naar meer open onderwijsvormen, van meer
beheersbaar naar minder beheersbaar door de docent. En als laatste van boven naar beneden een voor
het voortbestaan in het curriculum toenemende externe afhankelijkheid van een hogeschool- of fa-
culteitsdirectie.
Langs deze hierarchie van vakken vinden wij ook van boven naar beneden de rangorde van het gericht
zijn op successievelijk de Technische Factor, de Maatschappelilke of organisatorische Factor en de Cul-
turele Factor, dat wil zeggen de bureaucratische variant van de technocratische optiek. (Zie hoofdstuk
5.6, figuur 5.len hoofdstuk 4.7)
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HOGERE beheersbaar

STATUS =I--- gesloten 4*- (onderwils) 4$- specifiek 1&- theorie 1#- TECHNISCH
onderwijs proces

ttt
LAGERE meer minder meer NIET-

STATUS *I--- open 1&--  beheersbaar =*-- generiek 44- praktijk *F- TECHNISCH

onderwijs proces

Figuur 12.2 Structuur van waarden en statustoekenning van vakken en onderwijsvormen

Op basis van het voorafgaande kunnen wij het schema in figuur 12.2 reconstrueren, waarin het kwa-
litatief toekennen van een lagere of hogere status aan een vak of onderwijsvorm in relatie tot waarden
of kenmerken is te duiden. Wij zien in deze rangorde en statustoekenning het beheersingsideaal, het
beheersingsstreven van ingenieurs, structureel tot uitdrukking komen.
Binnen deze zingevingstructuur komt het ingenieursdenken van de docerende ingenieurs tot uit-

drukking. Het schema laat de spanningsverhouding zien tussen de technocratische optiek op het on-
derwijs van de docent als ingenieur en de pedagogische optiek van de docent als pedagoog (zie ook:
hoofdstuk 4.7 en 5.6)
Deze structuur van waarden en statustoekenning maakt vanuit de docentenpercepties gezien inzich-
telilk waar binnen de studierichtingen prioriteiten liggen en orientaties in beslissingen over de inhoud
van het curriculum en vormgeving van de onderwijsuitvoering. Het schema geeft ook aan dat bil-
voorbeeld een bedrijfskundig onderwijsproject bij de werktuigbouwkundige docenten kan rekenen op
een lage status en gematigd enthousiasme.

4 Onderwijskasten

inleiding
De «stratificatie van vakken» weerspiegelt een «tacit body of knowledge» en een fiIn gedifferentieerd
stelsel van gedragingen van docenten die in wederkerige afhankelijkheidsrelaties tot elkaar verkeren
en in beperkte mate expliciet met elkaar op val<inhoudelilk niveau communiceren of integreren.
Voor de eerste- en tweedejaarscurricula constateert de Visitatiecommissie Werktuigbouwkunde ( 1994)
in algemene termen over het gehele werktuigbouwkundige onderwijs: 'Het curriculum hangt als los
zand aan elkaar. De vakken hebben geen relatie met elkaar, soms zijn ook de theorie en practicum niet
afgestemd, docenten kennen elkaars vak niet. Er wordt nogal eens gewezen op het modulessysteem als
de oorzaak, maar het vroegere vakkenpakket leed aan het zelfde euvel (...) In veel situaties is het twee-
de iaar traditioneel ingevuld. Het lijkt qua inhoud en vakkenpakket (te) veel op het eerste jaar, in de
zin van meer van hetzelfde (...) Bijna uiteraard is de integratie afwezig.' (Eindrapport Visitatie Werk-
tuigbouwkunde, 1994: 70, 73) Het normatieve aspect van deze uitspraken van de Visitatiecommissie
laten wij hier verder buiten beschouwing. Wat wij van belang achten is de manier van doen, die voor
werktuigbouwkundige docenten blijkbaar een vanzelfsprekende realiteit of traditie vertegenwoordigt,
want in de docenteninterviews vinden wii geen percepties met bovengenoemde strekking. Deze ma-
nier van doen was ook al zo toen zij als aspirant-ingenieur hun vorming tot ingenieur ondergingen en
als werktuigbouwer encultureerden. Kortom, wij hebben ons inziens te maken met traditie en «tacit
knowledge».
Dit gedifferentieerde stelsel van docentengedrag duiden wij metaforisch als onderwijskastenstelsel.
Wij introduceren dit als een analytisch begrip. Het is niet zo dat docenten zichzelf zien als lid van een
kaste. Ons gaat het om ideaaltypische gedragskenmerken van docenten, die analytisch worden uitge-
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licht. Een kaste is een sociaal-culturele eenheid en tegelilkertiId een groep binnen een omvattend sys-
teem dat organisch gegroeid en voortgekomen is uit onderwijspercepties van werktuigbouwkundige
docenten. Een kaste is niet hetzelfde als een organisatorische eenheid, hoewel zij kunnen samenval-
len. Kaste verwijst naar groepsidentiteit, exclusiviteit en geinstitutionaliseerde ongelijkheid. 'Caste
underlies every form of refinement: it is a man's best prophylactic against that mass feeling which
would make a cypher of him.' (Lannoy, cit. Douglas, 1971: 138) In deze sociale eenheid, deze «thuis-
groep» spiegelt de docent ziIn identiteit, zijn denkbeelden over onderwijs, inzet, verantwoordelijkheid
en kwaliteit van het onderwijs aan zijn gelijken. Voor de leden van een kaste laat de kaste zich kennen
door een netwerk van verwantschapsrelaties. Deze verwantschapsrelaties ziIn, zoals we zullen zien,
niet alleen gekenmerkt door het doceren van verwante vakken, de «taal» die er wordt gesproken en de-
zelfde soort talent, werkervaring en opleiding, maar ook door relaties van wederkerige afhankelijkheid,
status en specialisatie tussen de kasten onderling. We zullen zien dat een onderwijskaste niet homo-
geen is, maar op haar beurt weer uit sub-kasten bestaat, die dezelfde structuurkenmerken dragen en als
stelsel, als alle menseliike stelsels, onvolmaakt is.
Het onderwilskastenstelsel draagt drie samenhangende structurele kenmerken die wij hiervoor al heb-
ben besproken, namelijk:

1.      de tegenstelling theorie-praktijk;
2. hierarchie;
3. specialisatie.

Deze kenmerken gelden zowel voor het kastenstelsel in zijn geheel als voor de sub-kasten waarin zij is
opgedeeld. We zullen zien dat binnen dit kastenstelsel de onderwijskasten en de «kastenlozen», dege-
nen die geen onderwijs geven, structurele wederzijdse afhankelijkheidsrelaties hebben en het stelsel
een grote mate van onveranderlijkheid kunnen gegeven. Ook zullen we zien dat er een beperkte uit-
wisseling is tussen de verschillende onderwijskasten. In analogie met de strata van vakken onderken-
nen wij een hierarchie van onderwijskasten (figuur 12.3).

hoog

1. docenten werktuigbouwkundige vakken
2. docenten technische natuurwetenschappen en wiskunde
3. docenten bedrijfskunde, economie en rechten
4. docenten taal en sociale wetenschappen (humaniora)
5. docenten sport en muzische vakken

laag -------------------

kastenlozen

Figuur 12.3 Hierarchie van onderwijskasten

Wij zullen dit stelsel en deze onderwijskasten in de navolgende paragrafen omschrijven.

onderwijskaste van docenten werktuigbouwkundige vakken
De werktuigbouwkunde docerende ingenieurs vormen de hoogste onderwijskaste; zij verzorgen de
klasse van werktuigbouwval<ken. Hun initiele vorming tot werktuigbouwkundig ingenieur impliceert
de kennis van een hecht netwerk van verwantschapsrelaties en «tacit knowledge». Zij vormen veruit
de grootste groep binnen de docentenpopulatie. Deze onderwijskaste bestaat zelf uit een aantal sub-
kasten, soms secties of vakgroepen genoemd. We noemen «koude» en «warme» werktuigbouwkunde,
of constructietechniek, productietechniek en energietechniek, of fijnere verdelingen naar bijvoor-
beeld differentiaties (zie ook hoofdstuk 7, Instituutspercepties). Tot zo'n sectie of vakgroep behoren
docenten van direct verwante vakken, dat wil zeggen specialistische vakken van dezelfde soort. Bij-
voorbeeld, de «koude» werktuigbouw, waaronder vakken zoals mechanica, constructieleer, ontwer-
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pen, mechatronica en productietechniek enzovoort, gericht op «echte werktuigbouw» heeft althans
binnen de door ons onderzochte studierichtingen een hogere status en trekt meer studenten dan de
«warme» werktuigbouw. De warme werktuigbouw, waaronder energietechniek, calorische werktuigen,
installatietechniek, procesbeheersing en onderhoud van installaties, ligt dichter bij natuurkundige
vakken uit een lagere onderwijskaste. We zien dit terug in de drie laatste grote landelijke pogingen van-
uit hbo-werkgroepen tot inhoudelilke hervormingen van de werktuigbouwkundige curricula, met
name door het GHUHET, leerplan ontwerpen in de werktuigbouwkunde (1988), de docenten nascho-
lingscursus van de  WOM  ( 1991)  en de GUHET-groep, werktuigbouwkundig ontwerpen binnen een ge-
automatiseerde omgeving (WOGO, 1992), waarin de energetici nagenoeg ontbreken en waarin de «war-
me» werktuigbouw summier of impliciet aanwezig is of in het modulenpakket voor de ingenieursfase,
het vierde jaar, ontbreekt.
Binnen de «koude» werktuigbouw vertegenwoordigen de ontwerpers of constructeurs de hoogste sub-
kaste, daaronder komt productie of productieautomatisering. Docenten zien in de keten van voort-
brenging ontwerpen functioneel en feitelilk gescheiden van produceren en produceren weer geschei-
den van onderhoud en beheer. Het ontwerp is een normatief handelingsvoorschrift voor de wijze van
feitelijk produceren enzovoort. Het vak mechanica uit de vakgroep fijn mechanisch ontwerpen, dat
vooral wiskundige modelvorming inhoudt, heeft een hogere status dan een vak als productietechnie-
ken, dat meer technisch beschrilvend en praktisch van aard is. Binnen een sectie productietechniek
zijn docenten van vakken als plasticiteitstheorie, productieautomatisering, verspaningstechnologie,
omvormtechnieken, verspanende technieken en bewerkingen en dergelijke globaal in deze status-
volgorde te rangschikken. Het kan goed zijn dat een docent meerdere van deze vakken doceert; dan
ontleent hij status aan het hoogste statusvak, dat wil zeggen een vak in een eigen differentiatie of af-
studeervariant. Materiaalkunde -'Daarvoor kan le zo moeilijk sommen maken.'- heeft weer een lagere
status dan productietechnieken. Het is ook zelden een eindexamenvak, tenzij er sprake is van een spe-
ciale afstudeervariant. Docenten van vakken met een hoge status ziln theoretisch en specialistisch, do-
centen van vakken met een lagere status ziin meer praktisch. Constructieleer, machinebouw of me-
chatronica als specialistisch afstudeervak heeft een hogere status dan mechanica in het tweede stu-
diejaar enzovoort.

Docenten van de verschillende sub-kasten rivaliseren met allerlei (machts)middelen of sluiten wisse-
lende coalities naargelang het eigen vakdomein of het gemeenschappelijke werktuigbouwkundige do-
mein in het geding komt. Natuurlijk kunnen per studierichting de verhoudingen binnen deze onder-
wijskaste anders liggen en spelen persoonlilke voorliefdes voor bepaalde vakken op het niveau van de
individuele docent een belangriike rol. Status is onderhevig aan conjuncturele bewegingen, maar
steeds zien we binnen deze onderwijskaste een ordening volgens de tegenstelling theorie-praktilk,
hierarchie en specialisatie terug en vinden we hechte verwantschapsrelaties en wederzijdse afhanke-
lijkheidsrelaties. Inhoudelijke communicatie tussen de vakken is daarbij doorgaans impliciet.
1-let £3 niet zo dat docenten, zoals we al opmerkten, zichzelf als lid van een kaste beschouwen, maar
het onderscheid tussen de werktuigbouwkundige ir (theoriedocent) en de werktuigbouwkundige ing.
(prakti Ikdocent) is in de interviews een terugkerend thema. We zien dit in het woordgebruik van een
ionge theoriedocent die het volgende zegt over zijn collega's:

'Ze zijn ook vril collegiaal, gewoon in de persoonlijke sfeer, dus zowel persoonlijk als zakelilk gaat het
toch als een team /tier.'
Interviewer: 'En hoe kilk le in dat verband aan tegen de ongelilkheid tussen theorie- en

praktilkdocenten, of A- en B-docenten?'.
'

Ia,  dat  maakt  in  principe  geen  verschil.  le  hebt  natutirtilk  theoriedocenten  en  le  hebt  mensen  die  de
practica geven, maar er is toch een wisselwerking.'

Het is een gebruik van docenten met een ir- 6n een ing-titel, zoals wij expliciet hebben onderzocht,
om de ing-titel, die verbonden is met een lagere status, niet te voeren.
Tijdens het empirisch onderzoek vertellen oudere praktiikdocenten anekdotes uit eigen ervaring over
de hierarchische verhouding tussen de ir en de ing. Zij hebben het nog meegemaakt dat praktijkdo-
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centen niet naar de wc van de theoriedocenten mochten. Zij hadden een aparte wc. Of dat zij niet tot
de docentenkamer werden toegelaten. Dit behoort tot het verleden. Maar binnen de verschillende stu-
dierichtingen zien wij nog steeds trekken van deze hierarchie tussen ir en ing, theorie en praktilk te-
rug in door ons geobserveerd docentengedrag, en wel waar en hoe praktijkdocenten in de docenten-
kamer en openbare ruimten plaatsnemen en wie zich dan met wie verhoudt.
Enerzijds vormt de onderwijskaste van werktuigbouwkundige docenten een eigen kaste met een im-
pliciete «body of knowledge», die voortkomt uit hun socialisatie en enculturatie als werktuigbouwer,
tegenover de andere onderwijskasten, maar anderzijds is deze kaste intern hierarchisch gedifferen-
tieerd en gespecialiseerd. De werktuigbouwkundige docenten en vakken zijn daarbij onderling van el-
kaar afhankelijk en hun integratie is eerder een vorm van «tacit knowledge» dan expliciete beoogde
kennis.

onderwijskaste van docenten technische natuurwetenschappen en wiskunde
De natuurwetenschappeliIke vakken en wiskunde vinden wij terug in categorieen hulpvakken, on-
dersteunende, basis- of algemene vakken. Door de werktuigbouwkundige docenten worden zij als
noodzakelijk gepercipieerd. Zonder deze kennis ontberen de werktuigbouwkundige studenten de wis-
kundige taal waarin de theoretische modellen zijn vormgegeven, en het rekeninstrumentarium waar-
mee de modellen kunnen worden doorgerekend. Dit geldt ook voor de natuurkundige principes, die
noodzakelijk worden geacht voor het begrilpen van materiaaleigenschappen, energetische processen,
elektrische, magnetische en optische verschijnselen, of fysische transportverschijnselen voor zover die
voor de werktuigbouwkundige vakken van belang zijn. Deze natuurwetenschappelijke vakken worden
doorgaans gegeven door natuurkundigen, elektrotechnici en scheikundigen. De wiskunde en infor-
matica zijn nagenoeg het exclusieve domein van de wiskundigen.
De natuurkundigen, elektrotechnici en scheikundigen, vaak ook ingenieurs, vormen een aparte groep,
waarvan veel docenten een deeltijdbetrekking hebben bij de studierichting werktuigbouwkunde (zie
hoofdstuk 9). Dit is ook het geval voor de laagste statusvakken uit de wiskunde etechnische natuur-
wetenschappen. Deze docenten doceren dan deficientievakken of bijspijkervakken in het eerste jaar,
bijvoorbeeld voor bepaalde studentengroepen waarbij deze stof in het examenpakket van hun mid-
delbare (technische) opleiding ontbreekt.
De natuurkundigen hebben in deze onderwijskaste de hoogste status. Zij verzorgen de onmisbaar ge-
achte fysische vakken. Binnen de onderwijskaste van werktuigbouwkundige docenten treft men na-
tuurkundigen ook aan in de meer fysische, energetische of procesgerichte meet-en regelvakken en af-
studeerprojecten.
De wiskundigen zijn docenten in toegepaste wiskunde en informatica; zij geven deze vakken niet als
een theoretisch object. Bil wiskunde gaat het meestal om het instrumentarium, om basisvaardigheden
in het rekenen, de statistiek, de wiskundige analyse, het oplossen van differentiaalvergelijkingen, ma-
trixrekening, Fourier-analyse en dergelijke, en bij informatica om computergebruik, programmeren,
het gebruik van programma's en simulatiepakketten en dergelijke. Computerkunde is een practicum-
vak. Theoretische wiskundige verkenningen, niet-eudidische meetkunden, formele logica, topologie
enzovoort komen niet in het curriculum voor. Wiskunde en informatica worden gegeven in de eerste

twee jaar van de opleiding. Zij komen als vak niet in de afstudeerfase voor, tenzii als informatica of
computerkunde in toegepaste vorm in bilvoorbeeld (productie)automatisering. De wiskundigen bege-
leiden doorgaans geen afstudeerders.
Wiskunde is het medium van de (wiskundige) modelvorming in zowel de natuurkundige als de werk-
tuigbouwkundige vakken, en informatica het instrumentarium voor het rekenen. Het is een hulpvak,
maar wiskunde is binnen het curriculum onomstreden, want een gedegen wiskundige kennis en de
vormende werking van wiskunde worden als onontbeerlijk gepercipieerd. Een ingenieur die niet kan
rekenen is een contradictio in terminis. Soms wordt wiskunde door natuurkundigen gegeven, vaker
door een wiskundig doctorandus of docenten met een Mo-akte en af en toe door een wiskundig inge-
nieur. De wiskundigen stellen zich terughoudend op als het om de inhoud van het werktuigbouw-
kundige curriculum gaat. De kritiek op te veel computer komt vooral van de werktuigbouwkundige
praktijkdocenten en niet van de theoriedocenten. Informatica en computerkunde faciliteren de theo-
retische modelvorming en rekenkundige uitwerking.
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De verwantschap en de wederzildse afhankelijkheid tussen de twee hoogste onderwijskasten is funda-
menteler en hechter dan met de andere lagere kasten. Zij kunnen niet zonder elkaar. Tevens zijn de
docenten allen of ingenieur of zil hebben een bJta-discipline gestudeerd. Deze twee onderwijskasten
vormen tezamen de vaste staf van de studierichting werktuigbouwkunde.
Docenten uit de technisch natuurwetenschappelijke en wiskundige onderwijskaste bekleden in de
door ons onderzochte studierichtingen in verhouding tot hun aantal een groot aantal hogere en lage-
re coerdinatieposities zoals studierichtingsleider of studiefasecoordinator, dat wil zeggen machtsposi-
ties binnen de organisatie. Zij kiezen posities van «kastelozen». Zij compenseren als het ware hun la-
gere status binnen de werktuigbouwkundige hierarchie en de geringere kansen op een hoog statusvak
en op grote informele invloed door het innemen van een hogere formele machtspositie binnen de or-
ganisatie en ontlenen daaraan aanzien en de mogelijkheid tot het uitoefenen van formele invloed.
Voor beide onderwijskasten geeft dit voordelen. Als het gaat om vakinhoudelijke beslissingen over het
curriculum, dan zijn de wis- en natuurkundigen afhankelijk van de «body of knowledge» van de werk-
tuigbouwers, waarvan zij partieel op de hoogte zijn en daarmee ook direct afhankeliik van de mede-
werking van de werktuigbouwers, die het merendeel van de docentenpopulatie uitmaken, binnen de
vormen van (informele) democratische besluitvorming. Voor de werktuigbouwers betekent dit dat zij
zich van het handwerk van het managen en organiseren kunnen distantieren en zich met hun eigen
inhoudelilke zaken bezig kunnen houden. De onderlinge verwantschap garandeert een bescherming
tegen bedreigingen vanuit de organisatie. Het was tot voor enkele jaren nog een gebruik dat een stu-
dierichtingscoordinator bijvoorbeeld niet door een directie werd benoemd, maar vanuit de docenten-
vergadering werd gemandateerd.
Een omgekeerd proces, waarbij formele macht wordt ingeruild voor informele status en gezag, con-
stateren wij in ons empirisch onderzoek eveneens, namelijk bil docenten die organisatorisch net zo-
lang actief zijn totdat zil een niche of afstudeervariant voor zich hebben gecreeerd. Daarna trekken zij
zich uit de formele coOrdinatiefuncties terug. Ook hier zien wij een hecht netwerk van wederzildse af-
hankelijkheidsrelaties, hierarchisatie en specialisatie.

onderwijskaste van docenten bedrijfskunde, economie en rechten
De vakken uit deze onderwijskaste behoren tot de niet strikt technische scholing en vorming. Zij moet
zorgen voor de introductie van een ander gedachtengoed dan de werktuigbouwkundige disciplines.
De vakken uit deze klasse zijn minder domeinspecifiek. De orientatie van deze vakken is, in tegenstel-
ling tot de technische, meer naar buiten gericht op bedrijfseconomische instrumentaties, logistieke
systemen, de interne organisatie en vormen van samenwerken en planning, en de externe omgeving
van een bedrijf. Bedrijfskunde komt in de percepties van de werktuigbouwkundige docenten relatief
nog het meest voor, dan volgt (bedrilfs)economie en rechten, dat in de gecodeerde interviews precies
een keer wordt genoemd.
Het onderwilsaandeel in studiepunten in het curriculum is gering, gemiddeld circa 3 tot 4% bil de on-
derzochte studierichtingen, afhankelijk of men het berekent op basis van de totale opleidingstudielast
inclusief de stages of van de totale studielast zonder stages, dat wil zeggen het aandeel in de onder-
wijsmodulen. Verschillende studierichtingen hebben een werktuigbouwkundige afstudeervariant die
meer bedrijfskundig georienteerd is, maar tegelijkertijd ziet men dan in de andere afstudeervarianten
deze niet-technische modules verdwijnen. Bij zo'n variant ziet men deze vakken dan terug in circa 2%
van de studielast.

Bedrilfskundige en bedrilfseconomische vakken en recht worden door veel werktuigbouwkundige do-
centen niet tot het geeigende domein van de werktuigbouwkundige opleiding en vorming gerekend.
Het kunnen berekenen van kostprijzen en projectmanagement worden door sommigen als belangrijk
naar voren gehaald. De status echter is doorgaans gering. Sommige technische docenten zien deze vak-
ken als facultatief in plaats van als een vast onderdeel van het curriculum of extra vakken bovenop het
reguliere programma. Binnen het zware technische curriculum is het facultatief maken van een be-
drilfseconomisch of bedrijfskundig vak nagenoeg synoniem met het afvoeren van zo'n vak voor de
meerderheid van de studenten.
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'Er zit iets van bedrijfsmanagement in de opleiding. Er zit iets in, maar in miin ogen gelukkig weinig
Ik denk voor anderen veel te weinig. Ik zeg gelukkig weinig.'

En:

'Scholing in managerskwaliteiten moet je niet van tevoren aan die man geven want dan wordt hij  nooit
een goede technicus:

Volgens percepties van werktuigbouwkundige docenten hebben studenten geen interesse voor niet-
technische aspecten.

'Bedri#sorganisatie, recht, taalvaardigheid waarvan bekend is dat studenten  in de eerste jaren van hun
studie daarvoor geen interesse kunnen opbrengen, omdat de relatie met hun opleiding tot werktuig-
bouwkundig ingenieur voor hen niet zichtbaar is.'

Deze percepties komen niet overeen met percepties van docenten die bedrij fskunde, economie of recht

geven.

'De meeste technische docenten weten volgens mil echt niet wat het vak inhoudt. Mensen vinden toch
hun eigen vakken belangrijk en als ze de kans zouden kri/gen, zouden ze de uren van economie naar
nul brengen bi/ wi/ze van spreken. Want dan kunnen ze meer doen aan stromings/eer Ofaan energie Of
meer aan constructietekenen,  want dat zijn  tock de vakken waarom het gaat.  Want /a, dat economi-

sche  dat  zegt  ze weinig  omdat ze  zelf nooit  economie  hebben  gehad.  Of minimaal  (...)  Ze weten  dat  ze
het niet weg kunnen laten, omdat het gevraagd wordt. Anders zouden ze het wei weg laten.'

Bij sommige studierichtingen is bedrilfskunde een bijvak dat door een van de werktuigbouwkundige
docenten wordt gegeven; bij andere studierichtingen huurt men uurdocenten in voor het verzorgen
van deze modules. De aanstellingsomvang van deze niet-technische docenten bil de studierichtingen
is gering en hun invloed op de inhoud van het curriculum is navenant klein.
De verwantschapsrelaties tussen de docenten uit deze onderwijskaste is gering. Zil zien elkaar nauwe-

lijks. Zij hebben binnen de onderzochte studierichtingen geen eigen ruimten, noch eigen laboratoria,
zoals de twee hogere onderwijskasten. Soms woont men in bil een technische vakgroep omdat het een
technisch docent is die bedrijfskunde ernaast doet. Binnen studierichtingen betreft het echter door-
gaans ingehuurde docenten die soms maar 66n module geven met een looptijd van acht weken.
De door ons aangetroffen wederzijdse afhankelijkheid met de onderwilskaste van werktuigbouwkun-
dige docenten is zwak en met de onderwijskaste van wis- en natuurkundige vrijwel afwezig. Op vak-
niveau is de wederzijdse onderlinge afhankelijkheid marginaal. Ook het verruilen van de lage status-

positie voor een hoge machtspositie ziet men nauwelijks. Binnen de door ons onderzochte studie-

richtingen zitten taalkundigen, meesters in de rechten, bedrijfskundigen of economen niet op coor-
dinerende posities.
Toch vervult deze onderwijskaste een belangrijke functie. Door hun aanwezigheid kunnen de werk-
tuigbouwkundige docenten zich volledig richten op de techniek. De niet-technische aspecten in de
opleiding ziIn functioneel afgesplitst en ondergebracht in de marge. Tegenover het bedrij fsleven en de
buitenwereld kan men staande houden dat deze niet-technische aspecten van de opleiding en vor-
ming in het curriculum zijn opgenomen.

onderwijskaste van docenten taal en sociale wetenschappen (humaniom)
De klasse van talige en sociaalwetenschappelijke vakken is nagenoeg leeg. In de onderwilsuitvoering
zijn zij van marginale betekenis. Van enige introductie voor aspirant-ingenieurs in aspecten uit gam-
ma-achtige disciplines, zoals sociologie, sociale psychologie en sociale vaardigheden of aspecten van
alfa-achtige disciplines zoals (technische) cultuur, geschiedenis, literatuur of filosofie enzovoort, is
binnen de onderzochte studierichtingen geen sprake. Expliciete aandacht in het curriculum voor een
meer gevarieerd gedachtengoed en voor een bredere generalistische basis ten behoeve van de oor-
deelsvorming, de eigen besluitvorming en de ontwikkeling van het eigen waardensysteem is nihil.
Binnen ons onderzoek hebben wij geen docenten aangetroffen die een sociaal wetenschappelilk vak,
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eventueel facultatief, voor de werktuigbouwkundige studie verzorgen, noch vakken gevonden die een
andere orientatie hebben dan alleen de cognitieve ontplooiing van de student in een technisch-in-tru-
mentele richting. Binnen een van de onderzochte instituten bestaat een Studium Generale. lien van
de organisatoren, en tevens een niet-technische docent bil werktuigbouwkunde, constateert dat werk-
tuigbouwkundige studenten en docenten zelden het Studium Generale bilwonen.

Binnen de studierichtingen is er enige ruimte ingeruimd voor talig onderwils. Dit talig onderwils valt
uiteen in Engels als apart vak en Nederlands of taalvaardigheden. Voor vakken uit deze klasse zijn in
de gehele opleiding tezamen gemiddeld circa 4 studiepunten beschikbaar en wei circa 2 voor Taalbe-
heersing en 2 voor Engels, verspreid over het eerste en/of het tweede studiejaar.
Wat over de vorige onderwijskaste is opgemerkt geldt hier in versterkte mate. De status is laag. Op-
merkelilk is dat binnen alle onderzochte studierichtingen deze vakken door vrouwen worden gegeven.
Zil zijn tevens de enige vrouwelijke docenten binnen het werktuigbouwkundige docentenkorps. Hier-
door wordt de lage status van taal op bijzondere en dubbele wilze geattribueerd, wat expliciet wordt
uitgesproken in denigrerende etiketteringen als de «talenjuf». Deze etikettering staat overigens los van
een persoonliIke bejegening van of oprechte waardering voor een specifieke talendocent; in ons on-
derzoek blijken de technische docenten de talendocent vaak niet eens te kennen. Talendocenten mer-
ken op over de waardering van hun technische collega's:

'Ik heb nooit het gevoel gehad dat mijn vak gewaardeerd werd, niet alleen door studenten, maar ook
door collega's en zeker bil werktuigbouw.'

En:
'Ik heb altijd moeten vechten, alle taaidocenten zullen dat denk ik toegeven, tegen een afkeer voor het
vak (Engels) of een desinteresse:

Een enkele werktuigbouwkundige docent houdt, zoals wij at hebben gezien, een pleidooi voor meer
aandacht voor communicatieve vaardigheden. Maar bil technische docenten overheerst het beeld dat
het gaat om deficintie-onderwijs in het eerste jaar, waarin studenten worden bilgespilkerd, beter leren
spellen of nogmaals teren hoe het algoritme van «het fokschaap» werkt en iets leren over het schrij-
ven van verslagen.

De meest gevolgde overlevingsstrategie is, zoals wil al hebben laten zien, om zoveel mogelijk op een
technisch vak te lilken en werktuigbouwkundige of bedrijfskundige onderwerpen te behandelen. De
taalvaardigheid richt zich expliciet op instrumentele schrifteliike vaardigheden. Voor het trainen van
mondelinge vaardigheden is er geen ruimte in het curriculum en faciliteiten daartoe ontbreken. De
lesgroepen zi In zo groot en het beschikbare aantal lessen zo klein dat het niet niogelilk is om elke stu-
dent 6611 keer iii ziin studie aan het woord te laten. Dat zc,u per collegegroep al meer lesuren vergen
dan het aantal voor taal vri jgemaakte lesuren binnen de gehele studie. In de door oils onderzochte stu-
dierichtingen komen voordrachten binnen andere vakken niet voor. Het belang van het vak wordt
door de technische docenten gezien in het licht van het schrijven van het afstudeer- en stageverslag
en het houden van een afstudeervoordracht. Deze voordracht is echter niet algemeen, bil de ene stu-
dierichting hoeft het niet en bil de andere wel. Bil verschillende studierichtingen hoeft het bij de ene
afstudeerzitting niet en bij een andere weer wel.

Wij constateren onder de talendocenten een hoog frustratieniveau en een sterk verloop. Binnen een
van de onderzochte studierichtingen is men binnen tien jaar toe aan de zesde neerlandicus. De talige
respondenten, nagenoeg allen universitair geschoold, werken vrilwel allemaal pas enkele jaren voor
de studierichting en opereren daar als eenlingen zonder pied A terre in de studierichting. Zij worden
bij werktuigbouwkunde vrijwel alleen ingezet voor instrumentele praktische vaardigheden in de lage-
re studiejaren. Dit vinden zij doorgaans de minst interessante kant van het vak. Binnen de organisa-
tie van de studierichting spelen zii geen rol van betekenis. Als academisch geschoolden zoeken zij, als
de mogelijkheid zich voordoet, taken in de voorlichting, het decanaat of werk binnen een niet-tech-
nische of commerciele studierichting.
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onderwijskaste van docenten sport en muzische vakken
Op de laagste plaats in de statusrangorde komen vakken gericht op de «fysieke», «sensitieve» of «mu-
zische» ontplooiing van de student. Wij bedoelen hiermee vakken zoals sport, lichaamsbewustziln,
drama, ontwikkeling van gevoel voor schoonheid van ontwerpen en dergelijke. Binnen de door ons
onderzochte studierichtingen staat sport nog bij twee studierichtingen op het programma. In de tijd
v66r de Wet op het HBO was sport een verplicht onderdeel van het curriculum. Een gangbare mening

over sport:

'Sport dom ze maar in hun vrile tild, ze komen hier om techniek te studeren'

De andere vakken zijn «not done», muzische vakken staan volkomen buiten de werktuigbouwkundi-
ge orde. Binnen ons onderzoek treffen wij nog een enkele sportdocent, waarvan maar 66n als zodanig
werkt. Deze docent ziet zijn vak niet als sport, gymnastiek of zoiets en zichzelf niet als sportleraar, maar
als docent sociale vaardigheden die binnen zijn vak de studenten door middel van fysieke inspanning
en teamsporten inzicht probeert te geven in groepsdynamische processen en te leren reflecteren op lei-
derschapstijlen, en het omgaan met elkaar in een team tijdens een taakgerichte opdracht. Volgens ziIn
zeggen:

'Iemand motiveren iets te doen is heel wat anders dan een opdracht geven.'

Hij vindt dat zijn onderwijs een vaste plaats dient te hebben in het tweede en het vierde jaar, in de la-
ren waar de hogere statusvakken zich bevinden. Binnen ons onderzoek treffen wil nog twee oud sport-
docenten. De ene is omgeschoold tot studentendecaan en de is faculteitsdirecteur geworden, maar
voor de werktuigbouwkundige docenten heeft hij nog steeds de lage status van de sportleraar. Gere-
geld zijn wij tildens de interviews door docenten op ziIn «lage komaf» en «omhooggevallen» machts-

positie gewezen.
Ook hier zien  wii: hoe lager de status van  het vak,  des te afhankelijker zijn deze docenten van  de be-

scherming van het management van een hoger echelon dan die van de studierichting. Ook hier zien
wij, in dit enkele geval, dat het lage statusvak aansluiting en legitimiteit probeert te krijgen door te
gaan lijken op vakken uit de erboven gelegen onderwijskaste. De verwantschaps- en afhankelijk-
heidsrelaties hiermee zijn echter zwak, en met de technische onderwijskasten zijn deze nagenoeg af-
wezig. Door het ontbreken van directe wederzijdse afhankelijksrelaties en de technische orientatie van
de technische docenten verdwijnt deze onderwijskaste door neerwaartse verdringing. Ook binnen de

tegenstelling theorie-praktilk neemt sport de laagste trede in, want sport sluit aan bij de meest prakti-
sche kennis, dat wil zeggen het senso-motorische weten hoe dingen te doen en te gebruiken dat bin-
nen de hierarchie van het technisch weten en kunnen op de onderste plaats staat.

de kastenlozen
De analyse van de werktuigbouwkundige onderwijscultuur als kastenstelsel brengt ons tot groeperin-
gen die we metaforisch de «kastenlozen» zullen noemen. In culturele termen bedoelen wij hiermee

niet diegenen die een mogelijke marginale positie innemen in de werktuigbouwkundige hierarchie,

maar diegenen die bOiten het curriculum, de werktuigbouwkundige «body of knowledge» en de daar-
mee verbonden statushierarchie staan. Tot de kastenlozen behoort al het niet-onderwijzend personeel
in die zin dat men niet tot het Onderwijzend Personeel (O.P.) behoort, maar specialistische functies
vervult en posities bekleedt in het secundaire proces van het onderwijs. De gangbare benaming is Al-
gemeen Ondersteunend Personeel (A.O.P.). Volgens de naamgeving ziln zil er ter ondersteuning van
de docenten en het onderwilsproces in de mime betekenis van het woord. In de werktuigbouwkundi-
ge statushierarchie zijn zij «de kastenlozen», die dienend het dagelijkse verzorgende werk doen.
Tot hen behoren de poetsvrouwen, de concierges, de administraties, de secretariaten, de facilitaire
diensten, het studierichtingsmanagement, de faculteitsdirecties en hun staven, het college van be-
stuur met haar staf enzovoort. Varierend van aanzienlijke en machtige tot onaanzienlijke leden ont-
wikkelen, regelen en onderhouden zii de onderwijsorganisatie in de breedste betekenis van het woord.

Zil bekleden in de organisatie de machtsposities en verdelen de budgetten. Zil vertegenwoordigen de
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organisatie en de formele macht in vele geledingen. Mogelilke uitwisselingen tussen status en forme-
le macht en prestige hebben wij al eerder besproken en ook dat docenten uit eigen gelederen die macht
en prestige verkrijgen door hoge posities in het management, het etiket van hun oude statuspositie
meedragen. Machtposities brengen prestige met zich mee en in de nieuwe hogeschoolorganisatie ho-
gere salarisschalen voor het management.
In interviews met poetsvrouwen in alle door ons onderzochte studierichtingen percipieren de poets-
vrouwen de docenten en studenten als rnensen die niet eens weten dat zij bestaan. Zil worden weinig
persoonlilk aangesproken, nooit genoemd of erbij betrokken als er bedankles worden uitgedeeld en
dergelijke. Zij, en dat geldt ook voor de concierges, komen in tegenstelling tot het management niet
in teksten van de docenteninterviews voor. Zil hebben een laag prestige en staan op de onderste trede
van de organisatiehierarchie.

De wederzijdse afhankelijkheid van de onderwilskasten enerzilds en de kastenlozen anderziids is dui-
delljk. De onderwijskasten geven inhoud aan het onderwijs en de kastenlozen zorgen ervoor dat dit zo
goed mogelijk kan gebeuren. Uitwisselingen van status, macht en prestige zorgen ervoor dat persoon-
lijke ambities gekanaliseerd kunnen worden ten dienste van het geheel.
De getalsverhouding tussen de onderwijsgevenden en de niet-onderwijsgevenden is hierbij van be-
lang. Mintzberg heeft onderwijsorganisaties ideaaltypisch beschreven als een professionele bureau-
cratie. 'What frequently emerge in the Professional Bureaucracy are parallel administrative hierarchies,
one democratic and bottom-up for the professionals, and a second machine bureaucratic and top-
down for the support'. (Mintzberg, 1983: 198) Onderwijsgevenden hebben een andere rechtspositie,
autonomie van werkinvulling en status dan het niet-onderwilzend personeel. De docenten kenden
voorheen geen strikt plaatsgebonden taakinvulling, hadden andere vakantievoorzieningen dan bij-
voorbeeld secretariaatsmedewerkers of diensten, die meer een kantoorregime kennen binnen een or-
ganisatie met machinebureaucratische kenmerken. Werkverhoudingen, werkinrichtingen, orintatie
en wijze van coordineren verschillen essentieel.
Als case zijn wij bij een van de onderzochte instituten nagegaan hoe deze getalsverhouding tussen on-
derwilsgevenden en niet-onderwijsgevenden is veranderd. Omstreeks 1984 is binnen dat instituut het
percentage onderwijzend personeel ongeveer 89% en het percentage niet-onderwijzend personeel on-
geveer 1196. De verhouding personeelsleden/studenten is 1 op 10. Onder het aantal personeelsleden
wordt het totaal van alle voltijd- en deeltildbanen verstaan. (Dit volgens opgaven van het hoofd per-
soneelszaken uit die periode en een van de huidige personeelsfunctionarissen.) Ruim tien jaar later is,
volgens het laarverslag van dit instituut, de verhouding personeelsleden/studenten nog steeds onge-
veer 1 op 10, maar het percentage onderwijzend personeel is 62,4% tegenover 37,6 % voor het niet-
onderwilzend personeel. (Voor de casebeschrijving van allocatie van mens en middelen verwijzen we
naar hoofdstuk 7: Instituutpercepties)
Dit is van betekenis voor het onderwijskastenstelsel. De getalsverhouding tussen docent en niet-do-
cent van 9 tegenover 1 verandert in 6 tegenover 4, waarmee de onderwijsgevenden hun evidente ge-
talsdominantie binnen het instituut hebben verloren, en daarmee hun gepercipieerde dominantie in
het kunnen inrichten en vormgeven van hun onderwijs. Tekenend voor de veranderde machtsver-
houding is de opmerking van een werktuigbouwkundige docent over het verlies van autoriteit.

'Ik scliat  in  dat  de  studenten aanvoelen  dat er van bovenaf over de  docenten  keen gelopen wordt:

Voor nadere analyses van hoe docenten hun onderwijsinstituten en de bureaucratiseringsprocessen
percipieren verwijzen  wij  naar het betreffende deelonderzoek in hoofdstuk 10. Vanuit de werktuig-
bouwkundige statushierarchie, en dus vanuit cultureel standpunt gezien, kunnen wij dit duiden als
«de opkomst van de kastenlozen». Niet de statushierarchie, impliciet doorgegeven waarden of «tacit
knowledge», maar de formele machtshierarchie en organisatorische condities worden beslissend in de
vormgeving van het werktuigbouwkundig onderwijs. Docenten ziIn niet meer vanzelfsprekend de be-
langrijkste groep die de organisatie ondersteunt, en het begrip onderwilsondersteunend personeel be-
gint zijn letterlijke betekenis en functie te verliezen. Binnen de instituten zien we dat deze naamge-
ving door het management wordt verlaten.
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bes/uit
In de voorafgaande paragrafen hebben wil een gedifferentieerd stelsel van docentengedrag aan de
hand van rilk geschakeerde percepties van het onderwils beschreven en metaforisch geduid als on-
derwijskastenstelsel. Een onderwilskaste is daarbij een sociaal-culturele eenheid, een leefwereld. Zij
verwijst naar groepsidentiteit, exclusiviteit en status. Het kastenstelsel als uitingsvorm van collectieve
werktuigbouwkundige gewoonten en werktuigbouwkundige instituties vertegenwoordigt in organisa-
tietermen de zogenaamde informele organisatie. We zien dat grote organisatorische veranderingen en
de permanente groei van de instituten voor de werktuigbouwkundige docenten fundamentele ge-
daantewisselingen met zich meebrengen, waardoor docenten hun vanzelfsprekende identiteit, auto-
riteit en autonomie ten aanzien van inrichting, vormgeving en uitvoering van het onderwijs verlie-
zen. De overdracht van de werktuigbouwkundige cultuur als «body of knowledge» aan de nieuwe ge-
neratie ingenieurs komt hierbij in het geding.

5 Besluit

Hiermee besluiten wij Deel 2: Empirische onderzoekingen. In dit deel hebben wij vanuit drie actor-

perspectieven de werktuigbouwkundige onderwilswerkelilkheid geanalyseerd en beschreven aan de
hand van onze cultuursociologische en organisatiesociologische onderzoekingen. Zil laten drie ver-
schillende werkelijkheden zien binnen de werktuigbouwkundige handelingspraktijk, dat wil zeggen
de werkelijkheid gezien vanuit de actor Instituut, Student en Docent. Dit resulteerde in drie empiri-
sche delen met elk een eigen methodische benadering. Voor alle empirische onderzoekingen echter

geldt hetzelfde conceptuele kader ten behoeve van vergelijking en triangulatie.
In Deel 3: Slotbeschouwing komen wij een integrale interpreteren van deze varieteit aan belangen, po-
sities en preferenties en interpreteren wij transformatie, bureaucratisering en crises binnen de werk-
tuigbouwkundige onderwijscultuur.
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Hoofdstuk 13

Werktuigbouwkundige onderwijscultuur
transformatie, bureaucratisering en crises

'Ingenieurs, scholing en onderwijscultuur' is een studie naar de betekenis van cultuur en kwaliteit voor
de opleiding en vorming van ingenieurs, toegespitst op docerende ingenieurs en aspirant-ingenieurs

werktuigbouwkunde binnen werktuigbouwkundige ingenieursscholen verbonden aan (technische)
hogescholen.  In dit hoofdstuk zullen  wi j de onderzoeksresultaten (hoofdstuk  7  tot  en  met  12),  waar-
in wij via kwaliteitspercepties van de onderwilsparticipanten een gedetailleerde beschrijving van de
werktuigbouwkundige onderwijscultuur hebben gegeven, interpreteren en confronteren met de theo-
retische verkenningen (hoofdstuk 3,4 en 5). Hierbij gaat het ons uiteindelijk om het cultuurweten-
schappelilk kennisdoel rationeel «Verstehen» en daarmee om heuristisch nut.
Wil refereren hierbij aan het in hoofdstuk 1 geformuleerde onderzoeksthema en de specifieke onder-

zoeksvraag. In het kort luiden deze: Wat zijn voor de onderwijsorganisatie en onderwijscultuur de im-
plicaties van de gewijzigde opvattingen over het sturen van het onderwijs en hoe bezien de onder-

wijsparticipanten en met name de opleiders binnen de werktuigbouwkundige ingenieursscholen de
kwaliteit van hun onderwijs?
De slotbeschouwing bestaat uit de delen: transformaties, bureaucratiseringsprocessen en crises. Met de
eerste twee delen keren wil terug naar ons onderzoeksthema en met het derde deel naar onze specifie-
ke onderzoeksvraag. Bij transformaties gaat onze aandacht naar de externe actoren Overheid, Tech-
niek en Maatschappij; bij bureaucratiseringsprocessen verplaatsen wij onze aandacht naar de interne
actoren Instituut en Professional. In het deel crises zijn onze interpretaties betrokken op de actor Do-
cent in relatie tot de actor Student en Instituut. Onder een crisis verstaan wij blijvende en snelle ver-

anderingen die leiden tot een fundamentele gedaantewisseling waarin het werktuigbouwkundig on-
derwijzen zijn vanzelfsprekendheid verliest.

1 Integraal interpretatiemodel

Als leidraad en referentie voor onze interpretaties gebruiken wij figuur 13.1. In deze figuur geven wij
het integrale analyse- en interpretatiemodel van deze studie op schematische wijze weer. De werk-
tuigbouwkundige handelingswerkelijkheid zien wij als de drievoudige handelingspraktilk van institu-
tionaliseren, organiseren en technisch handelen (hoofdstuk 2). Daarmee overeenkomstig onderken-

nen wij het culturele, maatschappelilke en technologische aspect van deze werkelilkheid. De aspecten
van de werktuigbouwkundige onderwijscultuur, de conceptualiseringen van de Culturele, Technolo-

gische en Maatschappellike Factor en aangetroffen ideaaltypische handelingsperspectieven binnen de

onderwilspraktilk hebben wij in de theoretische en empirische delen uitvoerig en in detail beschreven.
De structuurelementen en domeinen van de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid geven wil
weer in de vorm van een driehoek. Zo'n driehoek stellen wij ons voor als een krachtenveld waarmee
het handelen binnen een ingenieursschool aanschouwelijk kan worden gemaakt door het binnen dit
veld kwalitatief te positioneren. Figuur  13.1  kan dus ook in de vorm van 16 driehoeken worden weer-

gegeven. Als voorbeeld laten wij hier rij of driehoek 5 zien, met de structuurkenmerken: ideostructuur-
sociostructuur-technostructuur. Met driehoek 8 met de hoekpunten persoonsvorming-maatschappe-
lijke vorming-technische vorming is bijvoorbeeld de expliciete aandacht van actoren voor deze as-

pecten aanschouwelijk te maken. Het schema heeft drie kolommen die overeenkomen met de aspec-
ten of waardencomplexen van de werktuigbouwkundige onderwilscultuur. De kolom geeft de be-
gripsmatige samenhang, context en connotaties van een begrip uit een rij.
Hiermee is bijvoorbeeld de aard van zingevingspatronen in de onderwilscultuur in theoretische zin te
duiden. Dit geldt eveneens voor het interpreteren van ondenvilsopvattingen. Wil geven hiervan een
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beknopt voorbeeld: als een onderwijsactor het begrip «studentgericht onderwijs» gebruikt, zonder ex-
pliciet te verwiizen naar persoonsvorming, persoonlijke ontplooiing of persoongerichtheid enzovoort
en de gevolgen daarvan voor de onderwijsvormgeving, maar alleen verwilst naar bijvoorbeeld onder-
wijsprocessen en methodieken (begrippen uit de andere kolomrnen), dan ligt de interpretatie «de stu-
dent als systeemkenmerk» of «de student als product» meer voor de hand dan de interpretatie «de stu-
dent als persoon». En daarmee ligt de interpretatie dat de betreffende actor een technocratisch of bu-
reaucratisch zingevingspatroon ten aanzien van het onderwijs en de daarmee verbonden onderwijs-
conceptie en vormgeving verwoordt, meer voor de hand dan dat hij uitgaat van een pedagogische op-
tiek. Onder het kopje transformaties in de figuur karakteriseren en interpreteren wij de veranderings-
processen. Wij lopen hiermee vooruit op de slotbeschouwing.

2 Transformaties

Sinds het begin van de jaren tachtig wordt het werktuigbouwkundig onderwijs geconfronteerd met
maatschappelijke, technologische en onderwijskundige transformaties of aanzetten daartoe. Onder
transformaties verstaan wij veranderingen die wij interpreteren als omzettingen of gedaanteverande-
ringen. Wij maken onderscheid tussen transformatie en accommodatie of aanpassing. Bij transforma-
tie wordt als het ware de dieptestructuur omgezet, terwill bil accommodatie eerder sprake is van een
geleidelijke aanpassing en inpassing.
Deze transformaties,  zie ook figuur 13.1, vatten wij samen  in:
•  de modernisering van het hoger technisch onderwijs;
•  de informatisering van de werktuigbouwkunde;
•  de kwalitisering van het onderwijs.
Wij zullen deze transformaties toelichten en de betekenis voor de werktuigbouwkundige ingenieurs-
scholen aan de hand van onze onderzoeksresultaten duiden. In het vervolg van dit hoofdstuk inter-
preteren wij de betekenis en doorwerking van deze transformaties voor de interne actoren, die teza-
men het schoolklimaat of onderwijscultuur constitueren.

modemisering van het hoger technisch onderwijs
De hts werktuigbouwkunde bestaat niet meer. Zij is opgegaan in grote multisectorale hogescholen
waar zil als werktuigbouwkundige ingenieursschool veelal deel uitmaakt van technische faculteiten.
Ook de hts-er bestaat in formele zin niet meer. De hts met connotaties als schools, kleinschalig en on-
dergeschikt vinden wij weI terug binnen de retoriek van ingenieurs en technische universiteiten, maar
deze opvattingen gaan voorbij aan de transformaties in het hoger technisch onderwijs, die zich bin-
nen het laatste decennium hebben voltrokken (zie hoofdstuk 5). Wij spreken van een maatschappe-
lilk geslaagde maar cultureel niet voltooide emancipatie van het hoger beroepsonderwijs (en van de
«hts-er») tot een gelijkwaardige beroepsgerichte variant naast de wetenschappelijke variant binnen het
stelsel van hoger technisch onderwijs.

De modernisering van het stelsel van hoger onderwils, en daarmee de modernisering van het hbo,
wordt gekenmerkt door processen van concentratie van macht en middelen via processen van schaal-
vergroting, integratie en concentratie van voorheen kleine lokale hbo-scholen tot regionale hbo-con-
glomeraten. De overheid stimuleerde deze schaalvergroting, vergroting van autonomie van de onder-
wijsorganisaties, professionalisering van het management en het ontwikkelen van instrumenten van
kwaliteitsbeheersing vanuit de ondervinding dat een aantal traditionele opleidingen weinig toege-
sneden is op de behoeften van met name het bedrijfsleven, de snelle ontwikkeling van nieuwe tech-
nologieen, de overheidsbezuinigingen en de noodzaak voor instellingen van hoger onderwiIs om
nieuwe inkomstenbronnen aan te boren. De maatschappelijke functies die het onderwijs geacht wordt
te vervullen krilgen onvoldoende vorm. Deze distinctie tussen onderwilswerkelijkheid en onderwijs-
wenselijkheid wordt, zoals wij in hoofdstuk 5 hebben gezien, door de overheid als problematisch er-
varen. In het zojuist genoemde stimuleringsbeleid probeert de overheid een antwoord te vinden op de
vraag naar kwaliteitsverhoging en een flexibele aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, dat



Werktuigbouwkundige onderwijscultuur: transformatie, bureaucratisering en crises 423

ideostructuur sociostructuur

technostructuur

Structuur: werktuigbouwkundige onderwijswerkelilkheid

1. Culturele Factor Maatschappelijke Factor Technologische Factor
2. cultureel aspect organisatorisch aspect technisch aspect
3. actor script instrument

4. assumpties rollen/functies artefacten

5. ideostructuur sociostructuur technostructuur
6. cultuur economie/politiek techniek

zingevinggericht utilistisch instrumentalistisch
7. substantiele rationaliteit functionele rationaliteit technische rationaliteit

nnens organisatie technisch proces/systeem

zingeving doelmatig doelgericht
betekenis econ./maatschappelijke waarde norm

Handelingsperspectieven

8. persoonsvorming maatschappelilke vorming technische vorming
9. culturele scholing maatsch./bedrilfsk. scholing technische scholing

10. studentgericht onderwijsprocesgericht kennis en vaardigheden gericht
11. persoonsgericht procesgericht productgericht
12. persoonlijke ontplooiing procesverbetering productontwikkeling
13. attitude gericht methodiek gericht kennis en vaardigheden gericht
14. pedagogische optiek bureaucratische optiek technocratische optiek

(Student) (Instituut) (Docent)

Transformaties

15. modernisering Informatisering

bureaucratisering kwalitisering
16. Docent/Student Docent/Instituut Docent/Vak

crisis crisis crisis

Figuur 13.1 Integraal analyse- en interpretatiemodel
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wil zeggen meer marktgericht onderwijs waarbij het onderwils voorziet in maatschappelilke behoef-
ten en voldoende mogelilkheden tot individuele ontplooiing. Tegelilkertild opteert dit stimulerings-
beleid voor rendementsverbeteringen en efficiencyvergroting waarbil de overheid streeft naar macro-
doelmatigheid.

Deze modernisering van het hoger onderwils interpreteren wil als een vermaatschappeli jking van het
hoger onderwiis. De distinctie tussen onderwilswerkelijkheid en onderwijswenselilkheid wordt hier-
bij gepercipieerd in haar maatschappelijke, dat wil zeggen organisatorische dimensie en wel in haar
functionele aspecten. Deze hebben door hun manifeste werking duidelijke consequenties in structu-
rele en operationele zin.
Op velerlei wijzen wordt vanuit de maatschappij, en daartoe gestimuleerd door de overheid, deze dis-
tinctie aan de werktuigbouwkundige opleidingen kenbaar gemaakt in oproepen tot inhoudelilke ver-
anderingen of herorientaties van de werktuigbouwkundige ingenieursopleidingen. Zoals wil in hoofd-
stuk 5 hebben beschreven vertonen branche- en vakverenigingen en secties van ingenieursverenigin-
gen in de regel verengings- of specialiseringstendensen. De voorstellen worden gekenmerkt door par-
tiele bijstellingen van het werktuigbouwkundige curriculum vanuit het perspectief van de betreffen-
de belangenvereniging. Stimuleringsprojecten waaraan hts-docenten deelnamen, vertoonden in de re-
gel deze specialiserings- of verengingstendensen. Onderzoeksinstituten, rapporten en publicaties over
de toekomst van de ingenieur als iemand met een bredere maatschappeliike en technische optiek ver-
tonen in hun conclusies in de regel verbredings-, integratie- of interdisciplineringstendensen. De ver-
anderingen in de beroepspraktijk en de tekortkomingen in de opleiding en technische en niet-tech-
nische vorming van de ingenieur achten zii zo fundamenteel dat partiele bijstellingen niet volstaan.
Het traditionele opleidingsconcept en daarmee de onderliggende structuur van de werktuigbouwkun-
dige vorming ziIn daarvoor inadequaat en te domeinspecifiek. Zij beogen een transformatie.

De respons vanuit het werktuigbouwkundig onderwilsveld op deze ontwikkelingen is als integralis-
tisch, generalistisch (brede opleiding met particle bilstellingen) en specialistisch te typeren. In figuur
13.2 hebben wij, op indicatieve wijze, de verschillende actoren en de laatste landelijke aanzetten tot
hervorming vanuit het werktuigbouwkundige onderwijs gepositioneerd (zie hoofdstuk 4.6 en 5.5). De
participatie van de werktuigbouwkundige ingenieursscholen in de WOM-cursus (circa 50% van de
doelgroep bereikt) en in het ontwikkelen van het woGO (13 van de 21 studierichtingen werktuig-
bouwkunde) is groot te noemen. Op het symposium waarop het WOGO aan het werktuigbouwkundi-
ge onderwiIs wordt gepresenteerd, zijn nagenoeg alle werktuigbouwkundige ingenieursscholen verte-
genwoordigd. Echter, binnen ons onderzoek onder docenten werktuigbouwkunde twee jaar later vin-
den wii geen expliciete verwilzingen naar het gedachtengoed van de wOM noch naar dat van het
WOGO terug.
De dominante respons binneti de instituten is specialisatie (zie hoofdstuk 7.4). Binnen de door ons on-
derzochte studierichtingen ontstaat doorgaans een specialisatie met eigen naam en vakkenpakket
rond een toonaangevende vakdocent of vakgroep in samenwerking met het instituutsmanagement en
enkele bedrijven of een specifieke branche. Binnen enkele jaren, aan het einde van de jaren tachtig en
begin negentig, ontwikkelt zich binnen het hbo een woud van marktgerichte specialisaties, waarvan
de maatschappelilke herkenbaarheid verloren dreigt te gaan. De door de HBO-RAAD ingestelde Com-
missie Koumans adviseert in ' Vlag en Lading' het technische hbo om het aantal specialisaties drastisch
te verminderen en te komen tot kernkwalificaties voor een beperkt aantal technische disciplines, waar-
onder werktuigbouwkunde. De modernisering van het hbo laat zich binnen de ingenieursscholen ook
interpreteren als specialisering en fragmentering.

De instituten geven in hun zelfevaluatierapporten van de werktuigbouwkundige studierichtingen en
in hun doelstellingen (echter) aan een brede, direct inzetbare en interdisciplinaire ingenieur op te lei-
den (hoofdstuk 7.4). Zil determineren de onderwilskwalificaties daarbij vanuit een nuttigheidspers-
pectief. In de missies van de instituten overheerst het zogenaamde marktdenken of utiliteitsdenken en
de hogescholen zien zichzelf als een bedrij f. Het onderwijs wordt daarbij gezien als een producent van
kwalificaties en de afgestudeerde als een inzetbaar onderwilsproduct (hoofdstuk 5.6). De distinctie tus-
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sen onderwilswerkelilkheid en onderwi jswenseli ikheid laat zich hierbij interpreteren als een spanning
tussen de vraag naar en de productie van een bepaalde hoeveelheid van kwalificaties voor het be-
drilfsleven. In de overheids- en instituutspolitiek kunnen de relaties tussen de gewenste en reele on-
derwilssituatie worden gereduceerd tot economische verbanden, waarin doel-middelen analyses
slechts relevant worden geacht wanneer deze kunnen worden gekoppeld aan inkomsten en uitgaven.
De productie van kwalificaties wordt daarbij getoetst aan financieel-economische implicaties. Deze ei-
sen allerlei materiele en kwantificeerbare aspecten. Volgens Faber worden de relaties tussen de ge-
wenste en reele onderwijssituatie steeds meer geeconomiseerd. Enerzijds biedt economisering van het
onderwijs volgens hem de mogelijkheid om de spanning tussen wens en werkelilkheid te determine-
ren en te verklaren, anderzijds kan het in principe zelfs de oorzaak vormen van de heersende spanning
en het falen van spanningsreductie  in  de  vorm van onderwijsvernieuwing. (Faber,  1984:  117  e.v.)

ORIENTATIE

INTEGRALISTISCH GENERALISTISCH SPECIALISTISCH

•                                                      •                                          INSTITUTEN
*

1986                         •                          •

Werktuigbouwkunde in het Hoger Onderwijs,     •                                         •
de werktuigbouwkundige ing. als integralist,       •                                         •
een integrale onderwijsvisie.                          *                                         •

(WHO-notal 1988                        •
• Leerplan Ontwerpen in de Werktuigbouwkunde             •
• (GHUHET) eigen

•          *                           •                              specialismen
•                 1990/2                                                      •                                                                                   •

• Materiaaltechnologie  • modularisering
•    Een integrale benadering van materiaalkeuze,                        •
•    productvervaardigingswijze en productontwerp • extensivering
•                        (W.0. M.)

*
•                   1992    •                          •
• Leerplan Werktuigbouwkundige Ontwerpen in een     •
• Geautomatiseerde Omgeving.
•                 (WOGO, GUHET)                                •

*                                                   *
•       1993                •                          •        1993

Kernkwalificaties Werktuigbouwkunde • •    VIag en Lading,
•          (STROM)                         •                                              • een nieuw arrangement

•     *                                         •                                              •    voor het technisch hbo.
•  1994                                •                                     • (Commissie Koumans)

Visitatie Werktuigbouwkunde                   •                                         •

Figuur 13.2 Schematisch overzicht van respons-orientaties binnen het werktuigbouwkundige onderwijs

In ons onderzoek naar Instituutpercepties (hoofdstuk 7: Trends en Casestudy Interne Financiering)
laat modernisering van het hoger onderwijs zich interpreteren als vermaatschappelijking in boven-
staande zin 6n als «industrialisatie» van het onderwijs en het tot ontwikkeling komen van een inter-
ne economisering van de onderwijsuitvoering. Toffler wijst in dit verband op de ontwikkeling dat door
het imiteren van de industriele voortbrengingswijze het onderwijs de meest bekritiseerde aspecten
overneemt, zoals gebrek aan individualisering, verscherpte toelating en selectie en de autoriteitsstruc-
tuur. Deze aspecten maken het onderwijs juist effectief als massa-onderwijs. (Ibid: 125)
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de informatisering van de werktuigbouwkunde
De technische doorbraken van de laatste twintig jaar hebben een omwenteling veroorzaakt binnen de
gangbare technologie en vele nieuwe technieken voortgebracht. Kennis van nieuwe materialen, be-
werkings- en verwerkingsmogelijkheden en ontwerptechnieken revolutioneren de werktuigbouwkun-
dige „body of knowledge». De nieuwe gereedschappen, gebaseerd op de computer zoals bijvoorbeeld
CAD en CAM, worden mede mogelilk gemaakt door het ontwerpen en ontwikkelen van geschiktere ma-
terialen, nauwkeurigere bewerkings- en verwerkingstechnieken, die op hun beurt weer ontwikkeling-
en in de informatie- en communicatietechnologie en de integratie van voorheen gescheiden vakge-
bieden beinvloeden en versterken. Nieuwe methoden van simulatie en modelbouw sturen de ingeni-
eurspraktijk enerzijds in de richting van een grotere abstractie en het oplossen van technisch com-
plexere problemen en anderzijds in de richting van minder experimenteren. Engineering data ma-
nagement- of product data managementsystemen, gebaseerd op data van genormaliseerde product-
specificaties, integreren de CAD-ontwerpprocessen met inkoop en logistieke processen binnen het be-
driif en beogen de ontwikkelingstijd en -kosten van nieuwe producten te verminderen. Technologi-
sche imperatieven en nieuwe kennis, geavanceerde hulpmiddelen, materialen en processen transfor-
meren het oplossingsperspectief voor technische problemen, waardoor deze problemen geen defini-
tieve oplossing (meer) kennen. In hoofdstuk 4.2 hebben wij deze technologische imperatieven leren
kennen als achtergrondwaarden van de technologische vooruitgang, uitgedrukt in effectievere en ef-
ficientere instrumentatie, manipulatie, operatie en beheersing. Op een andere wijze komt dit tot uit-
drukking in de ontwikkelingsfasen van de techniek die, met een uitbreiding van de typologie van
Kwee (1979), verloopt van gereedschapstechniek via machinetechniek, energietechniek, besturings-
techniek naar informatie- en communicatietechniek. Met het typeren van de vier achtereenvolgende
fasen mechanisering, automatisering, cybernetisering en informatisering van de techniek, het denken
en van de werktuigbouwkundige handelingspraktijk, hebben wil een basis voor een integraal ontwik-
kelingsmodel.

De informatisering van de werktuigbouwkunde transformeert het script van de werktuigbouwkundi-
ge handelingspraktilk en daarmee ook het werktuigbouwkundig onderwijzen. Aanzetten tot transfor-
matie vinden we bijvoorbeeld bij leerplanontwikkelaars. De GUHET-groep (WOGO, 1992: 9) definieert
de werktuigbouwkundig ontwerper in haar leerplan:  'Werktuigbouwkundigontwerpen  in een geautomati-
seerde omgeving' primair als een producent van informatie en ontwerpen als een informatieverwerkend
proces. Daarbil worden ontwerpen, materiaalkeuze en vervaardigen in hun functionele samenhang
begrepen, wat ook weI wordt aangeduid met het begrip «functiedriehoek», «materialendriehoek»
(WOM, 1990: 1.1.1.-1) of «ontwerpdriehoek».
In het model van de productcyclus legt men het product als complex probleem in productfasen of pro-
ducttransformaties uiteen. Het omvat niet alleen de ontwerpcyclus en het fabriceren, maar ook het
product als virtuele behoefte, het gebruik en onderhoud en het afdanken. Het integreert de marktcy-
clus, de ontwerpcyclus en de gebruikscyclus. De productfasen zijn met voorwaartse informatie- en
communicatiekoppelingen en terugkoppelingen verbonden (WHO-nota, 1986; Werkgroep BOO, 1987).
De afschotting van werktuigbouwkundige domeinen of vakdisciplines wordt daarbil ondergeschikt ge-
maakt aan een overkoepelend concept. De ingenieursheuristiek van faseren, hierarchiseren en nor-
maliseren als probleemoplossingsstrategie (hoofdstuk 5.5) is hierbil niet alleen betrokken op het ont-
werpen en maken, maar op de gehele denkbeeldige levensloop van het product.

Het proces van het feitelijke maken, de materiele integratie en het gebruik noemden wij complemen-
tair aan het proces van hierarchisering van een probleem tot elementaire standaardproblemen (hoofd-
stuk 5.5) wat werktuigbouwkundig betekent dat het onderdeel berekend, getekend en gemaakt kan
worden. Binnen de ingenieursopleidingen zijn deze processen van ontwerpen en uitvoering zowel in
theorie als praktijk gescheiden. Als een werktuigbouwkundige student al machines bouwt, dan bouwt
hij die doorgaans denkbeeldig, in theorie, binnen een «symbolic universe», eventueel in de vorm van
computersimulaties, als «virtuele realiteit». Binnen dit «symbolic universe» zijn verstoringen theore-
tisch en bedacht, en daarmee beheerst. Binnen de simulatie als «vesting» zien wij de vestingmentali-
teit (hoofdstuk 5.5) volledig tot ontplooiing komen. De bedenksels of ontwerpen van de aspirant-in-
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genieur worden, zo leert ons empirisch onderzoek binnen de ingenieursscholen, zelden daadwerkelijk
materieel geintegreerd, operationeel uitgevoerd of gebruikt, dat wil zeggen zij worden niet (of steeds

minder) geconfronteerd met eigen ondervinding en ervaring.
De informatisering van de werktuigbouwkunde versterkt het denkbeeldig of virtueel worden van de
werktuigbouwkunde. Het bezig zijn met techniek, het technisch handelen, wordt daarbij abstract en
ontdaan van eigen ervaring, dat wil zeggen van de sublectieve confrontatie met de materiele werke-
lijkheid

De informatisering van de werktuigbouwkunde heeft impliciete gevolgen voor de vorming van de in-
genieur, voor wat en hoe er geleerd wordt en waarin hil meer ervaring opdoet. In hoofdstuk 3.6 in-
troduceerden wil het onderscheid in formele en informele kennis. De formele kennis kenmerkt zich
door theoretische begrippen die hun betekenis niet ontlenen aan directe waarneming, maar indirect
aan theoretische complexen. Zil staat als wetenschappeliIke en schoolse kennis tegenover informele
kennis, die wordt opgedaan in alledaagse situaties en die verwijst naar directe subjectieve ervaringen,
intuities, zelf geconstrueerde en nakve theorieen. Ervaringskennis, -ervaring heeft allereerst betrek-

king op het subject (de mens) en niet op het object van de ervaring- staat enerzilds tegenover ratione-
le kennis die door redeneren wordt verkregen en anderzijds tegenover informatieve kennis, die van
anderen wordt verkregen en op gezag wordt aanvaard (zie ook hoofdstuk 4.2).
Uit eigen ervaring leren en verantwoord inschatten, en op gezag aanvaarden zijn hier tegenover elkaar
staande aspecten van kennisverwerving, die zich tevens onderscheiden in vormen van machtsuitoe-
fening of disciplinering. Binnen computerprogramma's is er altijd een aantal vooronderstellingen die
de data of gegenereerde informatieve kennis sterk bernvloeden en die de programmeur, hopelijk naar
beste weten, heeft gemaakt. Voor de gebruiker blijven zij echter impliciet. Informatisering van de
werktuigbouwkundige kennis benadrukt impliciet die formele, cognitieve kennis die zich laat infor-
matiseren, dat wil zeggen de declaratieve en procedurele kennis, of enigszins simpel gezegd de kennis
van feiten en het oplossen van sommen. Voor situationele en strategische kennis die betrekking heeft

op het selectief waarnemen van relevante kenmerken in domeinspecifieke (bijvoorbeeld werktuig-
bouwkundige) probleemsituaties en heuristieken met domeinoverstijgende kenmerken is het algorit-
miseren veel minder eenvoudig of zelfs onmogelijk. Bovendien maakt het conatieve, pathetische en
transformatieve aspect van de ervaringskennis geen deel uit van de theoretische werktuigbouwkundi-
ge modelvorming en computerprogramma's. Bij de informatisering van de werktuigbouwkunde wordt
de machtsuitoefening diffuus.

De werktuigbouwkundige en historicus Ferguson (1992) wijst op de aard en betekenis van visueel le-
ren en andere vormen van non-verbaal leren en non-verbaal begrijpen voor 'engineering' en het be-
lang hiervan voor de vorming van ingenieurs. '(...) they [de ingenieursopleidingen in de eerste helft
van deze eeuw] built an appreciation of the nature of materials and machines through laboratory ex-
perience. They understood that most of an engineer's deep understanding is by nature nonverbal, the
kind of intuitive knowledge that experts accumulate.
(...)  the dominant trend in engineering  has  been  away from knowledge that cannot be expressed  as
mathematical relationships.' Onze empirische bevindingen (zie Case: Schriftelijke eindexamens en
van  1915 tot 1994, hoofdstuk 11) onderschrijven deze trend. 'The art of engineering has been pushed
aside in favor of the analytic "engineering sciences" which are higher in status and easier to teach.' Hii
wijst op de schijnzekerheid van computerprogramma's en houdt de ingenieursopleidingen voor dat
een ingenieursopleiding die de rijke erfenis van het non-verbaal leren veronachtzaamt, afgestudeer-
den zal voortbrengen die gevaarlilk onwetend ziln over de veelvoudige subtiele wilzen waarop de ech-
te wereld verschilt van de mathematische wereld die hen door hun opleiders wordt onderwezen. (Fer-
guson, 1992: xii)
Volgens onze bevindingen ziln het met name de werktuigbouwkundige praktilkdocenten (hoofdstuk
11.11) die zich onomwonden keren tegen de achteruitgang en de verdringing van  het  praktilkonder-
wils en het werktuigbouwkundig ervaringsleren door het theorie- en simulatieonderwils binnen de
curricula van de ingenieursscholen. 'High tech' betekent voor hen ook 'high touch', dat wil zeggen
juist ook subjectieve confrontatie met de materiele realisaties. Over de plaats en het gebruik van de
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computer binnen de ingenieursopleiding laten zil zich dienovereenkomstig, en dit in tegenstelling tot
de theoriedocenten, kritisch uit. Werktuigbouwkundige studenten verkiezen practica (hoofdstuk 8.2)
waarin het technisch handelen tot uitdrukking komt, boven theorieonderwils Vanuit de organisatie
gezien zi jn werktuigbouwkundige practica alleen al aan begeleiding meer dan 6 tot 10 keer zo duur als
een hoorcollege. We zien binnen de ingenieursscholen het terugdringen van de directe onderwijsuit-
voeringskosten in de vorm van het verminderen van de practica, lessen en de begeleiding (hoofdstuk
12.3). Aan de andere kant zien wij in de instituten een stimuleringsbeleid voor het toepassen van in-
formatie- en communicatietechnieken binnen de onderwilsuitvoering als een beleid tot modernise-
ring van de onderwilsuitvoering. Hier versterken de modernisering en de informatisering van het
werktuigbouwkundige onderwijs elkaar.

kwalitisering van het onderwils
Als derde transformatie zien wij een «kwalitisering» van het onderwils Kwaliteit van onderwijs, zo
blijkt uit ons empirische onderzoek, spreekt de onderwijsactoren aan. In vele facetten laten zii zich
over kwaliteit van onderwijs uit. Het culturele, het maatschappelijk en het technologische aspect van
de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid vormen tezamen de drie invalshoeken vanwaaruit
wij het onderwils hebben bestudeerd. Zij vormen de drie invalshoeken voor de discussie over kwali-
teitsverbetering van het onderwiIs die kernachtig te duiden ziIn als respectievelilk vorming (pedago-
gische doelstelling), maatschappelilk nut en rendement (externe of economische efficientie) en effec-
tief onderwijs (interne of technische efficientie).

Onder «kwalitisering» van het onderwijs als zingevingspatroon verstaan wij het expliciet worden van
het industriele kwaliteitsdenken als technologische operationele theorie (hoofdstuk 4.2) in de onder-
wijspercepties en handelingswijzen van de onderwijsactoren. Functionaliteit, effectiviteit, efficientie
en kwaliteit zijn daarin samenhangende centrale noties, die kenmerkend zijn voor managementdis-
cussies binnen industriele organisaties. Het ziln begrippen uit een technologische operationele theo-
rie voor industriele voortbrengingprocessen en marktgerichte productie. Het kwaliteitsdenken beoogt
zowel externe als interne efficientie. Instrumentatie, organisatie en meer recent ook organisatiecultuur
zijn de aangrijpingspunten en invalshoeken voor kwaliteitsbeheersing en -verbetering.
Functionaliteit is in deze technologische theorie de centrale waarde. Aan het functioneren worden drie
kwaliteiten toegekend, namelijk effectiviteit, efficientie en kwaliteit. Effectiviteit is, wij verwijzen naar
hoofdstuk 5.4, niet eenduidig oblectief vast te leggen; het heeft geen basis in de oblectieve werkelijk-
heid. Het is een mentale constructie om de werkelijkheid te interpreteren. In een poging om effectief
onderwijs of de effectieve school te definieren merken Reid e.a. (1986) op: 'An understanding of the
concept is important because it is currently central to the debates in education about accountability,
the curriculum, management, cost-effectiveness, teacher education and much more.' Echter, 'the
whole concept of effectiviness is fraught with definitional difficulties.' (Reid, Hopkins, Holly, 1986: 6)
Bovendien wordt er binnen de onderwilswetenschappen een discussie gevoerd over de vraag of on-
derwijseffectiviteit moet worden gemeten aan de hand van output of aan de hand van procesvariabe-
len. Terwijl anderen opmerken dat leerprestaties slechts voor een deel door het onderwijs kunnen wor-
den beinvloed. (Vrieze & Claessen, 1991: 78) Het vaststellen van effectief onderwiis is gebaseerd op het
vaststellen van de prestaties van dat onderwijs. Overeenkomstige moeililkheden zien we bil het defi-
nieren van de prestatie van een school en de prestatiemeting binnen het onderwils. De prestatieme-
ting is dan het geheel van instrumenten waarmee de «output» van de school gemeten kan worden als
integraal onderdeel van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. De pluriformiteit van effectief onderwijs
zien wij gereflecteerd in de vele onderwijskundig-didactische instrumentaties die de effectiviteitsver-
hoging van de onderwilsinspanningen in uiteenlopende aspecten beogen (hoofdstuk 5.4).
Efficientie is in feite de kwantitatieve maat van de effectiviteit, uitgedrukt in gekwantificeerde out-
put/input ratio's. In de praktilk wordt efficientie geassocieerd met meetbare criteria en is efficientie
aantoonbare, bewezen en vooral berekende efficientie. Kwaliteit is een kwalitatieve maat van de ef-
fectiviteit. Het heeft net als effectiviteit geen basis in de oblectieve werkelilkheid. Kwaliteit van on-
derwijs is eveneens een mentale constructie, die bedoeld is om de onderwijswerkelijkheid te interpre-
teren en waarvan de definiering de vooronderstellingen van hen die kwaliteit definieren reflecteert.
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Kwaliteit is in de eerste plaats als een waardeoordeel, als een zingevingspatroon te duiden. Pogingen
om kwaliteit van onderwijs objectief vast te leggen in een set van prestatie-indicatoren zijn tot nog toe
weinig bevredigend gebleken. Dit geldt ook voor de objectieve, valide meting van de productkwaliteit
aan de hand van consumentenpercepties van een eenvoudig consumentenproduct als cervelaatworst.

(Steenkamp, 1989) Alleen de productiemanagementbenadering en de economische benadering heb-
ben gemeen dat zij kwaliteit definieren in objectief meetbare productiekarakteristieken.

In de jaren tachtig transformeert de onderwilspolitiek van een constructieve onderwilspolitiek, die sti-
mulerend inspeelt op de ontwikkelingen binnen het onderwijs en de maatschappij, naar een afstan-

delijk en selectief onderwijsbeleid. Deze transformatie laat zich hier zien in de gedaante van het in-
dustriele kwaliteitsdenken als doctrine, dat wil zeggen in de gedaante van een technologische opera-
tionele theorie.
In de overheidsdocumenten over kwaliteit van onderwijs (hoofdstuk 5.3) domineert het maatschap-
pelijke nut en rendement, dat wil zeggen de externe of economische efficientie van het onderwiis. De
conceptie van kwaliteit is die van het technologische kwaliteitsdenken waarin kwaliteit geen imma-
nent kenmerk is, maar functionalistisch wordt gedefinieerd en geexpliciteerd als marktgericht denken.
De interne efficientie is de zorg van de instituten.
Binnen de missies van vrijwel alle instituten (hoofdstuk 7.3) komt het begrip kwaliteit van onderwijs
voor. Het streven naar goede kwaliteit of varianten daarvan, waar overigens niemand op tegen kan
zijn, moet hier begrepen worden in zijn functioneel-rationele connotaties; de missies onderschrijven
het industriele kwaliteitsdenken als doctrine. De hogeschool is een bedrijf (hoofdstuk 5.6) dat een on-
derwijsproduct op de markt zet. In hun rapporten van zelfevaluaties vermelden zij alle geinstitutio-
naliseerde vormen van kwaliteitszorg Managementinformatiesystemen voor het monitoren van in-
terne geldstromen, docenteninzet, de studievoortgang van studenten, roostering, de periodieke eva-
luaties van modulen enzovoort informatiseren de kwaliteitszorg. De studierichtingen percipieren kwa-
liteit in hun zelfevaluaties nogal eens in slagingspercentages en reguliere doorstroomtrajecten. In onze
casestudy van een instituut zien wij eenzelfde model van afstandelilk en selectief onderwijsbeleid te-
rug binnen de systematiek van interne top-down financiering en budgettering. Kwaliteit van onder-

wijs binnen het systeem van kwaliteitszorg wordt daarbij operationalistisch of productiegericht gede-
finieerd als «voldoen aan de gestelde vereisten». Wij noemen dit de operationalistische kwaliteitsop-
tiek (zie hoofdstuk 11,  Case 2: Waardering van kwaliteitsoptieken).
De docerende ingenieurs, de docenten werktuigbouwkunde, beschrijven kwaliteit van onderwils al-
teen in termen van kennisoverdracht en de functionalistische doelstelling: geschiktheid en naadloze

inpassing  van de afgestudeerde  (in de startersfunctie)  in het bedrijfsleven (hoofdstuk  11.5  en  11.13).
Ook bij hen domineert het «economisch» denkmodel. Hun kwaliteitsoptiek is meer utilistisch en for-
malistisch dan operationalistisch. Binnen de Instituutpercepties en binnen de Docentpercepties tref-
fen wil de pedagogische doelstelling gericht op vorming en ontplooiing niet aan. De ingenieursvor-
ming is impliciet en is als het ware een toevallig bijproduct van de kennisoverdracht.

Het adagium binnen de industriele kwaliteitsbeheersing is «meten is weten» gericht op het genereren
van informatie voor het gedetailleerd monitoren van de prestaties van de interne voortbrengingspro-
cessen. De mate van kwaliteitsbeheersing is direct afhankelijk van de beschikbare informatie. Kwaliti-
sering, informatisering en modernisering zijn verwante processen die elkaar versterken. Zij kenmer-
ken,  zoals  wil in figuur 13.1 hebben aangegeven, de transformaties en specifieke zingevingspatronen
binnen de hogescholen en de werktuigbouwkundige onderwijscultuur.

3 Bureaucratiseringsprocessen

Wij vervolgen met de betekenis van deze transformaties als contingentiefactoren voor de interne ac-

taren die tezamen het schoolklimaat of de onderwijscultuur vormen. De uitwerking van deze trans-
formaties interpreteren wij als processen van bureaucratisering, ofwel veranderingen in de richting
van meer formalisering, disciplinering en rationalisering van de onderwijsuitvoering en ritualisering
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van financiele procedures en werkprocessen. Frissen wijst op de zielsverwantschap tussen informati-
sering en bureaucratische cultuur en de mythe van de ratiortele beheersing die opgesloten ligt in in-
formatisering als technische rationaliteit. Hil ziet daarin de belichaming van een specifiek zinge-
vingspatroon. (Frissen, 1989: 247 e.v.)
Voor een beter inzicht in de preferenties van de interne actoren refereren wij aan de verschillende ide-
aal-typische optieken op de onderwilswerkelijkheid (hoofdstuk 5.7: Synopsis en besluit) die wij voor
de interne actoren kernachtig hebben samengevat in figuur  13.3. Deze optieken zijn specifieke zinge-
vingspatronen binnen de onderwijscultuur. Voor onderwijsoptieken van de actor Student en Instituut
verwilzen wil naar de empirische delen Student- en Instituutpercepties. Bij de actor Docent maken wij
het onderscheid in leerplannen (hoofdstuk 4 en figuur 13.1) en docerende ingenieurs (hoofdstuk 10,
11  en  12). De optieken van leerplanontwikkelaars verschillen van die van de docerende ingenieurs. De
leerplanontwikkelaars vertrekken vanuit een overkoepelend technisch proces en leiden daaruit de be-
nodigde specificatie van vereisten ten aanzien van de ingenieur af. De docerende ingenieurs zijn in
hun onderwijsoptiek vooral vakgericht; zij beschouwen de onderwijsorganisatie als facilitair en zien
de student als ondergeschikt aan de onderwijsorganisatie.

kwaliteit van onderwijs en bureaucratisering
Om het specifieke zingevingspatroon «kwaliteit van onderwils» als disciplinering te begrijpen is het
nodig in te gaan op kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg. Kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg hebben op
hogescholen hun beslag gekregen (hoofdstuk 7) in organisatiestructuren en beheersingsconcepties.
Kwaliteitszorg wordt opgevat als een aspect van de totale managementfunctie die bepalend is voor
vaststelling en uitvoering van kwaliteitsbeleid. Doelstellingen van het kwaliteitsbeleid worden inclu-
sief het operationele plan en de benodigde middelen vastgesteld door colleges van bestuur, faculteits-
directies en studierichtingsleiders. Werknemers en studenten hebben geen directe invloed op en in-
spraak in dit proces van budgettering en financiering. Het management zorgt ervoor dat via kwali-
teitssystemen kwaliteit van onderwils wordt gewaarborgd. De interne organisatie is gericht op karak-
teristieken van het kwaliteitsysteem.
Kwaliteit van onderwils wordt door instituten en docenten werktuigbouwkunde operationalistisch ge-
percipieerd. Bil de instituten domineert daarbij de operationalistische («voldoen aan eisen») opvatting
terwill de docerende ingenieurs een grotere voorkeur hebben voor de utilistische («geschikt voor ge-
bruik») variant. Wat werktuigbouwkundige ingenieurs moeten kunnen en kennen en in welke mate
de ingenieursschool erin slaagt in de gewenste kwalificaties te voorzien, daarin verschillen de externe
en interne actoren en de interne actoren onderling gradueel tot fundamenteel (hoofdstuk 5.5, hoofd-
stuk 7, hoofdstuk 11.3). Deze kwalificaties ziin bil docenten direct gerelateerd aan het eigen beroeps-
beeld en de domeinspecifieke vakinhoud. We zien dat verschillende docentengroepen elkaar tegen-
streven en in ideologische zin strijd leveren over de inhoud van het curriculum. Dit resulteert in in-
terrie drifts. radicaliseringen en rivaliserende beroepsbeelden. Kenmerkend is het proces van accumu-
latie en verdringing en de tendens tot specialisering en differentiering (hoofdstuk 11.5 en 12.3), waar-
bij men opteert voor breed opleiden (hoofdstuk  11.3). Deze differentiaties en specialisaties worden
vaak gelegitimeerd vanuit de vraag van enkele bedrijven in de directe omgeving. Studenten houden
zich op geen enkele manier bezig met de kwalificaties van de ingenieur als professional (hoofdstuk
8.2). Hun aandacht is sterk gericht op het halen van toetsen en examens en het interne leer- en leef-
klimaat.
Gerelateerd aan de actoroptieken concluderen wij dat het bij het «voldoen aan eisen» veelal om spe-
cificaties van «ficties» gaat. Ficties die impliciet uitgaan van het primaat van de organisatie: het sys-
teem dat het product ingenieur toetst aan het gebruik in de praxis. Aan het axioma van het kwali-
teitsstelsel, namelijk dat het product ingenieur voldoet aan de vereisten, is voor opleidingen tot werk-
tuigbouwkundige ingenieurs niet op een eenduidige wijze te voldoen.

De industriele kwaliteitsbeheersing wordt gelegitimeerd vanuit het marktdenken, het geloof in de wer-
king van marktmechanismen en concurrentieverhoudingen. De afnemers toetsen inhoudelijk of het
industriele product of de dienst aan de specificaties voldoet en beoordelen de prils-prestatieverhou-
ding. Voor de afgestudeerde werktuigbouwkundige ingenieur als product is deze toetsing problema-
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tisch en de prijs-prestatieverhouding moeililk te bepalen. De ingenieursscholen verkopen geen inge-
nieurs aan een bedriIf; zil onderhandelen niet over een verkoopprijs van een door hen geproduceerde
ingenieur, die om continuTteit te garanderen ten minste de kostprijs moet opbrengen. Aan geen con-
ditie van de werking van het prijsmechanisme, namelijk aan volledige mededinging noch aan onvol-
ledige mededinging (onvolledige concurrentie), wordt voldaan. De Visitatiecommissie Werktuig-
bouwkunde (1994: 24) constateert dat algemene opleidingen werktuigbouwkunde niet concurrerend
zijn: 'Het zijn veelal typische regioscholen'. De ingenieursscholen bieden niets aan op een ingeni-
eursmarkt en kennen op deze wijze geen directe terugkoppeling via het prilsmechanisme vanuit de
markt. Er is geen sprake van een prijsstelsel, want de kwalitatief mindere ingenieurs warden niet goed-
koper verkocht of blilven als onverkocht op de plank liggen en leiden ook niet tot verlies of faillisse-
ment. De ingenieursscholen kennen geen garantiebepalingen waarin ligt vastgelegd dat zij de ingeni-
eur die niet voldoet moeten terugnemen. Er worden geen reparaties verricht of fouten hersteld en er
is geen product- of ketenaansprakelijkheid; de ingenieursscholen kennen geen schadeclaims ten ge-
volge van het niet goed functioneren of fouten van de afgeleverde ingenieur. Analoog geldt dit voor
de diensten van de ingenieursscholen die worden verricht voor de student als prilsonderhandelend af-
nemer van kennis en diensten. De vraag of er externe dreiging vanuit de markt op interne ingeni-
eursscholen bestaat, moet in formele zin ontkennend worden beantwoord. De overheid is in feite de
monopolistische afnemer, die alle producten en halffabrikaten koopt en de prils daarvan bepaalt, en
incentives als pseudo-marktmechanismen hanteert. Voor de instituten komt de dreiging vanuit de
overheid (hoofdstuk 7.2). Op de arbeidsmarkt bedingt de afgestudeerde ingenieur bij het solliciteren
persoonlilk ziln eigen prijs in de vorm van een salaris.

We zien dat een inhoudelilke en directe externe toetsing van het product van de ingenieursscholen
aan de vereisten binnen de context van marktmechanismen niet plaatsvindt. We zien binnen de in-
stituten echter dat het axioma van het voldoen aan de vereisten geprojecteerd wordt op het produc-
tieproces en gelegitimeerd wordt door de opvatting dat de hogeschool een bedrij f is. Het gaat dan niet
meer om de kwaliteit van het product, maar om een soort meta-kwaliteit van het productiesysteem.
De inhoudelijke eisen aan het product maken plaats voor functionele vereisten ten behoeve van het
systeem met een grote mate van abstractie. Intern genereert het kwaliteitsysteem een hele hirarchie
van interne vereisten. De dwang komt eerder van binnenuit en wordt door het onderwijssysteem zelf
gegenereerd. Het manifesteert zich in systeemdwang met een filnmazig netwerk van disciplinering en
processen van normatieve orientatie en enculturatie.
Volgens Mintzberg (1979: 470) geeft kwaliteitszorg als rationalisatie en externe controle de onder-
wijsorganisatie een drift van Professional Bureaucracy naar Machine Bureaucracy met als basisken-
merk een wezenlijke verandering in de aard van de coordinatie van activiteiten. Dat wil zeggen een
verschuiving van de coordinatie via standaardisatie van vaardigheden (zoals opleiding en ervaring)
naar de coOrdinatie door middel van de standaardisatie van werkprocessen. Dit komt overeen met pro-
cessen van standaardisering en bureaucratisering die wij in het empirisch onderzoek bil de ingeni-
eursscholen hebben aangetroffen. Het transformatieproces van externe invloed (fusering, schaalver-
groting en autonomie) naar interne organisatiecultuur manifesteert zich in een voorliefde voor ratio-
nalisering in de vorm van bureaucratisering, informatisering en kwalitisering welke in termen van
macht en vanuit een functioneel-rationeel zingevingspatroon ziIn te begrijpen.

symptomen van bureaucratisering
De voorheen kleine hts-en hadden een platte en ongecompliceerde organisatie. De nieuwe hogescho-
len, multisectoraal met een caleidoscopisch aanbod van studiemogelijkheden, centrale diensten en
stafdiensten, en grote geografische omspanning, zijn tot bijzonder complexe en machtige organisaties
uitgegroeid. Uit de zelfevaluatierapporten blijkt dat de meeste hogescholen bestaan uit vier tot vijf in-
terne managementlagen met een achterliggende structuur van bureaucratische top-down sturings-
concepties. Elke managementlaag bedingt invloed om te kunnen bepalen op welke wijze en met wel-
ke prioriteiten vorm wordt gegeven aan de eigen positie, rol en functie in de interne organisatie. Er
wordt gebruik gemaakt van machts- en pseudo-marktmechanismen om het eigen territorium af te
schermen. Elke managementlaag tracht ruimte te verkrijgen voor eigen specifiek beleid. Dit streven
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Figuur 13.3 Actoroptieken op de onderwijswerkelijkheid en waardenhierarchieen

De specifieke zingevingspatronen in figuur 13.3 laten zich als volgt lezen. Van boven naar beneden staat per optiek
de rangorde in geldigheid van de betreffende waardencomplexen. Van beneden naar boven zijn ze te lezen als 'is
er ten behoeve van'. De stimuli tot onderwijsvernieuwing bijvoorbeeld dragen technologische (proces/systeem),
maatschappelijke (organisatie) en culturele (mens) facetten, doch de ontvankelijkheid voor deze aspecten is per zin-

gevingspatroon verschillend. Zil worden als het ware gefilterd in het bovenste filter.

verhoogt de overheadkosten en de financiering daarvan wordt aan het onderwilsuitvoeringstralect
onttrokken. Ook zien wil dat externe en interne informele organisatie- en relatienetwerken afgebro-
ken woraen en vervangen worden door formele in de organisatiestructuur geprojecteerde netwerken.
Docenten verhalen over de afbraak van informele persoonlilke netwerken met de overheid (met name
de Inspectie) en andere ingenieursscholen, het formaliseren van de interne boekhouding, autorisatie
van bestellingen en de benoeming van interne budgethouders. Hoe de informele interne gezagsver-
houdingen vervangen worden door formele machtsverhoudingen hebben wij in hoofdstuk 12 be-
schreven. Daar hebben wilde informele organisatie geinterpreteerd als een «onderwilskastensysteem»
en hebben we de dynamiek in de mobilisatie en het verwerven van status, prestige en procedurele en
hirarchische macht van het algemeen onderwilsondersteunend personeel laten zien. Een preoccupa-
tie met grootte en geld als machtsmiddelen met nadruk op controle en uitoefening van gezag komen
hierin naar voren.
Wij zien bintien de ingenieursscholen een «verharding» van de intermenselilke verhoudingen. De
aandacht verschuift van inhoud naar vorm en imago, van emancipatorische bevlogenheid naar per-
soonlijke carritre. Wat individuele uitdagingen waren worden problemen of opdrachten die functio-
neel moeten worden uitgevoerd. Het cynisme en de arrogantie van de macht doen hun intrede, wat
valt af te leiden uit de reacties en de verhoudingen van onderwijsgevenden en hun managers en uit de
symptomen van vervreemding tussen onderwijsgevenden en het management (hoofdstuk 7.3 en
hoofdstuk 10). De docenten kopieren en transformeren deze vervreemding en dragen deze impliciet
over op de leerverhouding tussen henzelf en studenten. Wij spreken in dit verband dan ook van twee-
voudige vervreemding in de werktuigbouwkundige onderwilswerkelilkheid. De leerverhouding do-
cent-student wordt vanuit de docenten gekenmerkt door een specifiek zingevingspatroon, namelijk
door een technisch-didactische verhouding, gebaseerd op een technocratische optiek op de onder-
wilshandelingspraktilk (figuur 13.3).

stimuli van bureaucratisering
De interne bureaucratiseringsprocessen binnen de hogescholen worden gestimuleerd door de finan-
cieringssystematiek. De overheid is overgeschakeld van directe invloed op onderwilsuitvoering en or-
ganisatie naar indirecte invloed, of anders gezegd: sturen op afstand. Met het verkrijgen van eigen, au-
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tonome budgetten zijn de hogescholen vrij de beschikbare middelen naar eigen inzichten te verdelen
en toe te kennen. Naast expliciete overheidsstimulering tot samenwerking en instituutsgroei (fusies)
stimuleert de huidige lump-sum financieringssystematiek verdere groei en wel door het vooruitzicht
van het behalen van «economies of scale». Het mechanisme van «economies of scale» is gebaseerd op
de achterliggende gedachte dat het produceren van goederen in steeds grotere hoeveelheden de kos-
ten per eenheid drukt, zodat het bedrijf winstgevender wordt naarmate het verder groeit. Een andere
verwachting van de schaalvoordelen is de veronderstelling dat men grote hoeveelheden van dezelfde
kwaliteit kan leveren tegen relatief lagere kosten. Dat men dus efficienter produceert. Het inrichten
van de eigen interne beheersorganisatie, administratie, lokaties enzovoort, de bezuinigingsdruk van-
uit de overheid en het beleid van selectieve sturing met onderwijsgelden versterken binnen de hoge-
scholen de niet-onderwijsgevende organisatie en staf. De casestudy naar financieringssystematieken
geeft enerzijds een treffend beeld van de ritualisering van het budget en de interne budgettoekennin-
gen en anderzilds van de uitkomst van deze ritualisering, namelilk interne verschuivingen van gelden
voor onderwijsuitvoering naar onderwijsondersteuning en staf (hoofdstuk 7). Deze interne verschui-
vingen financieren als het ware de interne bureaucratisering.
De interne bekostigings- en budgetteringssystemen in hogescholen vertonen een grote overeenkomst
en zijn gebaseerd op een hirarchische machtsstructuur. De interne organisatiestructuur is gelaagd en
berust op een strikt top-down besturingsconcept zoals aangegeven in de casestudy. De interne bud-
getteringscycli benadrukken interne rollen, functies en posities. Zowel het aantal te nemen stappen in
de cyclus als de formats waarin zij moeten worden ingediend versterken het proces van standaardise-
ring en disciplinering. Het budgetteringssysteem stimuleert op deze wijze processen van bureaucrati-
sering en disciplinering, en schept een strikte scheiding tussen strategische top en uitvoerende kern.
De diffuse en anonieme systeemmacht wordt gelegitimeerd vanuit het effectiviteitsdenken. Deze
macht kan worden aangemerkt als onderdeel van normatieve orientatie en enculturatie van de on-
derwijscultuur binnen hogescholen. In de onderwilshandelingspraktilk zien wil spanningen tussen

top en basis, en de concrete machtsuitoefening manifesteert zich als systeemmacht en dwang.
De wens van de overheid om de eigen bureaucratie af te bouwen en zich te richten op sturen op af-
stand heeft onbedoeld geleid tot wat wij noemen de groei van lokale bureaucratieen. Deze lokale bu-
reaucratieen maken de machtsuitoefening in de onderwijsorganisatie concreet en voelbaar; de macht
krijgt het gezicht van budgettair gebonden bovengeschikte.

onderwilsprofessional en bureaucratisering
Onderwijsprofessionals worden in de Instituutpercepties (hoofdstuk 7) vereenzelvigd met onafhanke-
liIke, domeinspecifieke onderwijsgevenden die bovendien moeite hebben met het accepteren van lei-
ding. De instituutsleidingen zijn uit op het opheffen van de expert-status van docenten en willen de
onderwilsgevenden onderbrengen in de heersende lijnstructuur van de interne organisatie. De onder-
wijsprofessional wordt hierdoor «geplaatst» in de formele interne hierarchie waardoor de oude status
van autonome professional wordt gewijzigd in die van semi-professional, zoals beschreven in hoofd-
stuk 3.8. Ondersteunende elementen van dit de-professionaliseringsproces ziIn af te leiden uit onder
andere de nieuwe onderwi Is-CAO en de beloningsstructuur. Functionerings- en beoordelingsgesprek-
ken zijn de instrumenten die het proces van deprofessionalisering bevestigen. Deze toonzetting in de
zelfevaluatierapporten en interne beleidsnotities wordt door onderwilsgevenden als grievend ervaren
en gezien als arrogantie van de macht.
Studenten spreken zich  niet uit in termen van onderwi isprofessional (hoofdstuk 8.2).  Zi j spreken  heel
concreet over hun eigen docenten in termen van ervaringen, die direct worden voorzien van waarden
in de zin van gewenst en ongewenst handelen. Opvallend is de wijdverbreide diepgewortelde mythe
onder studenten die zegt dat docenten werktuigbouwkunde «mislukte ingenieurs» zijn die over on-
voldoende professionele kwalificaties beschikken om in het bedrilfsleven «aan de bak» te komen en
daarom maar in het onderwiIs ziIn terechtgekomen. Deze mythe, eveneens een specifiek zingevings-
patroon, dat betekenis geeft aan het handelen, belemmert en blokkeert het denken van studenten in
termen van professie en beroep van onderwilsprofessionals. Het natuurlijke gezag van de onderwijs-
professional wordt door deze percepties fundamenteel aangetast en verstoort de leerverhouding tus-
sen leermeester en leerling: 'Gezag kan alleen maar afstralen en deze afstraling is kwalitatief van aard,
namelijk moreel'. (Zijderveld, 1987: 122)
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Modularisering en extensivering maken het onderwils anoniem en verbreken een vanzelfsprekende
langdurige en persoonlijke leerrelatie en 'tacit' machtsverhouding tussen de docent en student, zoals
zowel docenten als studenten aangeven. Zowel de docent en zijn rol, de omvang, inhoud en duur van
de modules als de plaats in het curriculum zijn in zekere zin arbitrair en uitwisselbaar. Bureaucratise-
ring maakt de «willekeur» van de verborgen machtsverhoudingen binnen het onderwijssysteem ex-
pliciet en oblectief. Bourdieu en Passeron (1990: 13 e.v.) noemen in 'Reproduction in education, society
tind culture' deze willekeur 'the imposition of a cultural arbitrary by an arbitrary power'. Volgens hen
tast het expliciet maken van de willekeur van deze verborgen machtsverhoudingen binnen wat zij
noemen de Pedagogic Action, de legitimiteit aan van de Pedagogic Action, en daarmee de Pedagogic
Authority en ziln over te dragen informatie. Het gezag en de rol van de onderwijzende en de over-
dracht van een habitus zijn dan niet meer vanzelfsprekend. Dit kan het werk van de onderwijzenden
moeilijk tot onmogelilk maken (zie ook hoofdstuk 8.2: stages en motivatieverloop tiidens de interne
opleiding).
Bourdieu en Passeron zien Pedagogic Action zonder een Pedagogic Authority als principiele onmoge-
lijkheid. 'The teacher, like the priest, has a recognized authority, because he is the agent of a moral
body greater than himself'. Zij wijzen daarbij op de structurele en functionele homologie tussen
School en Kerk, waarbij de onderwijzer zowel behoeder als interpretator is van een heilige waarheid.
Docenten werktuigbouwkunde geven te kennen dat studenten in de gaten hebben dat van bovenaf
over hen heen gelopen wordt. Zil zien zich bedreigd in hun rol van kennisoverdrager, wat wij inter-
preteren als het doorgeven van een habitus die door de studenten wordt geinternaliseerd, en in hun
rol van behoeder van de werktuigbouwkundige body of knowledge (hoofdstuk 12.2 en 12.5). Door bu-
reaucratisering komt de centrale positie van de docent in het proces van culturele reproductie, waarin
vakkennis en -vaardigheden en «tacit knowledge» worden doorgegeven, in het geding. De verstoorde
verhouding tussen docent en student komt tot uitdrukking in en draagt bij tot de «verkilling» van het
onderwijsklimaat en het gebruik van expliciete en strategische machtsmiddelen en incentives. Wat
over blijft is een docent-studentverhouding die gebaseerd is op het positionele rolconcept dat door de
organisatiestructuur wordt bevestigd en waarin studenten hun verwachtingen strategisch «bevriezen».

Kenmerken die docenten aan zichzelf als onderwijsprofessional toekennen ziln uitsluitend ontleend
aan hun zelfbeeld van ingenieur (zie hoofdstuk 10,  11.9 en 11.13). Identificatie met het beroep inge-
nieur staat op de voorgrond. Ze identificeren zich niet met de onderwijsgevende of leermeester en vat-
ten leren en onderwijzen op als technical learning (hoofdstuk 12.2). De docerende ingenieurs zijn
vooral gericht op de functie van «technische reproductie». Docentpercepties geven geen blijk van een
expliciet bewustzijn van hun rol en functie binnen het proces van culturele reproductie en van peda-
gogische waardenorintaties. Zij identificeren en positioneren zich als ingenieur met een gevestigd be-
roep dat voldoet aan de beroepsdefinities van professional zoals gegeven door Van der Krogt (1981) en
Van der Arend (1992). Kort gezegd: het beroep van ingenieur (als institutie) is maatschappelilk her-
kenbaar en binnen het eigen domein het referentiekader voor (toekomstig) handelen.
Op grond van onze empirische onderzoekingen kunnen wil zien dat het beroepsbeeld, de beroepsi-
dentificatie en het beroepsmatig handelen uitsluitend zijn gebaseerd op een technisch handelings-
perspectief. Referentiegedrag en «spiegelidentificatie» kunnen wij herleiden tot de ervaringen met hun
(hoog-)leraren in hun opleidingen. De sociale positie die zij claimen is gebaseerd op vergelilkingen met
andere professionals, als artsen en notarissen.
Toenemende druk vanuit de onderwijsorganisatie gericht op de wilziging van ziin status en positie
dwingt de docerende ingenieur tot herijking van ziIn status en identiteit. Hi j kan zich daarbij niet be-
roepen op de status van hoogleraar of de status van de wetenschap. Het ontbreken van een identifi-
catie met de onderwilsprofessional als pedagoog laat zien dat het referentiekader met het daarbij be-
horende (pedagogische) handelingsperspectief leeg en oningevuld is.
De onderwilsoptiek van de ingenieur-docent als onderwilsprofessional (figuur 13.3) duiden wij als
technocratisch en komt in structuur overeen met het professionele deskundigheidmodel en het aris-
tocratische standenmodel (figuur 3.3). Ziin rol en functie ziIn direct afgeleid van de technische repro-
ductieve functie van het ingenieursonderwijs. De waardenhierarchieen van de bureaucratische optiek
en de docentoptiek als zingevingspatroon vertonen grote overeenkomsten. Het technisch-rationele en
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functioneel-rationele zingevingspatroon zijn varianten van het brede begrip van functionele rationa-
liteit dat effectiviteit en efficiency verenigt. Dit komt naar onze bevindingen overeen met de aange-
troffen percepties van de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid. Zowel het organisatiedenken
als het ingenieursdenken vertonen daarin eenzelfde functioneel-rationele benadering van de sociale

werkelijkheid; zij ondersteunen elkaar en bepalen het handelingsperspectief in de werktuigbouwkun-
dige onderwijscultuur.
Onze bevindingen laten zien dat het zich-niet-bewust-zijn van de pedagogische rol van docenten
werktuigbouwkunde en de eenzildige identificatie met het beroep ingenieur ertoe leidt dat docerende

ingenieurs de organisatie- en onderwijsveranderingen met het daarbij behorende handelingsperspec-
tief opvatten als een verandering in de marge en niet als een fundamentele gedaanteverandering,
waarmee hun identiteit, onderwijsoptiek of zingevingspatronen in het geding komen. Openlijk indi-
vidueel of collectief verzet hiertegen hebben wij binnen hogescholen niet waargenomen.

de docent als transformator van cultuur
Het gedrag en het handelen van de docent werktuigbouwkunde als culturele actor zijn gebaseerd op
twee handelingsperspectieven, namelijk handelen als praxis en handelen als geconditioneerd gedrag

(hoofdstuk 3.6). Docerende ingenieurs zijn gericht op de reproductie van het eigen beroep en het nor-
matief integreren en encultureren van aspirant-ingenieurs. Hierbil wordt gebruik gemaakt van twee
typen institutionalisering:

1. Sociale institutionalisering. Deze moet worden opgevat als de mate waarin de omgeving (macro-ni-
veau) een beroep toestaat een interactiepatroon te ontwikkelen met duidelijke grenzen ten opzichte
van «buitenstaanders». Patronen en mechanismen waarmee dit gepaard gaat bewerkstelligen het pro-
ces van maatschappelijke erkenning en herkenning. Sociale institutionalisering is gericht op het col-
lectiveringsproces in een bepaalde beroepsgroep, in dit geval ingenieurs. Aspecten van sociale institu-
tionalisering zijn: (technische) taal, de zogenaamde technische imperatieven, ingenieursrationaliteit
e.d (hoofdstuk 4).

2. Domeininstitutionalisering. Deze moet worden opgevat als de mate waarin de interne omgeving
(micro-niveau) een beroep toestaat bepaalde activiteiten en consensus over waarden te ontwikkelen
die onderdeel zijn van het beroepsvormingsproces. Patronen en mechanismen in handelen en gedrag
zijn gericht op normatieve integratie en enculturatie van beroepsgenoten.

De processen van domeininstitutionalisering en sociale institutionalisering ziln gericht op instand-
houding van genstitutionaliseerde en gelegitimeerde machtsposities die status, rol en functie voor een
belangrijk deel waarborgen. Het gedrag van docenten werktuigbouwkunde is, gezien vanuit het sym-
bolisch interactionisme, congruent met de achterliggende waardenhierarchieen van de technocrati-
sche optiek (figuur 13.3).
De positie en functie van onderwiis en opvoeding zijn nauw gerelateerd aan maatschappelilk heersen-
de waardenorientaties. In hoofdstuk 3 hebben wij een onderscheid aangebracht tussen manifeste en
latente functies van het onderwijs (Merton,  1957:  19) en aangegeven dat de manifeste functie van het
hoger werktuigbouwkundig onderwijs kan worden aangemerkt als een reproductieve functie in de zin
zoals Durkheim (in: Berger & Berger, 1972: 156) die heeft gedefinieerd. Het handelen van de ingeni-
eur-docent heeft als manifeste functie: de werktuigbouwkundige hbo-ingenieur te «plaatsen», dit wil
zeggen de aspirant-ingenieur volgens gevestigde waarden op te leiden voor een maatschappelijk ge-
vestigde positie (hoofdstuk  11  en  12). Het hager technisch onderwilssysteem draagt  bij  aan  de  in-
standhouding van de sociale stratificatie, ook tussen hbo- en universitaire ingenieurs (hoofdstuk 10).
De latente functie van het werktuigbouwkundig onderwijs is op te vatten als het trainen en vormen
van aspirant ingenieurs naar «eigen beeld en gelijkenis» (sociale institutionalisering). Processen van
identificatie en inbeelding tijdens de normatieve orientatie bevorderen de vorming van de technische
habitus. Processen van normatieve orientatie en normatieve integratie leiden tot enculturatie van le-
den van de (beroeps)groep werktuigbouwkundige ingenieurs. Het handelen van docenten werktuig-
bouwkunde als culturele actor, als transformator van cultuur, beschouwen wij vanuit de actoren Do-
cent/Professional, Student en Instituut.
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Instituten definieren de docentrol voornamelijk functioneel. De docent brengt op grond van doel-
stellingen en strategische keuzes bepaaide kennis en vaardigheden over, binnen een vastgestelde tiid,
op een vastgestelde tiId en plaats en binnen een vooraf vastgestelde groepsomvang. De docentrol is de
afgelopen jaren teruggebracht van een relatief autonome, onafhankeli Ike expert-rol tot object van stu-
ring, waarbij de docent kan worden opgevat als «productiechef» die verantwoordelilk wordt gesteld
voor delen van het onderwijsproduct (hoofdstuk 11, casus van de sommencultuur). De persoonliIke
verantwoordelijkheid is geplaatst in trajecten van .ketenaansprakelilkheid» en de eindcontrole vindt
plaats door middel van lessenevaluaties en functioneringsgesprekken.
Docenten definieren hun primaire rol als een expert-rol. Zij dragen kennis over, (be)hoeden de inge-
nieurswaarden als kenner van de technologische praktijk. De maatstaf voor geschiktheid is direct af-
geleid van de eigen persoonlijke vorming en socialisatie. Zij ziIn gericht op het maken van het «pro-
duct» ingenieur, daarbij kopiren zij uit eigen (gestapelde) ervaringen binnen onderwilstrajecten veel-
al hun vroegere (hoog)leraren, die als rolmodellen fungeren. Zij zien zichzelf als zelfstandige, deskun-
dige, autonome ondernemers die aspirant ingenieurs vormen naar 'eigen beeld en gelijkenis'. De in-
genieur-docenten funderen en legitimeren hun handelen vanuit een drievoudige legitimerings- of
machtsgrond: de rol van de (wet)gever, de behoeder en de beoordelaar (hoofdstuk 12.2). Zijn hande-
len krijgt vorm in een technisch-functioneel-rationeel-rolconcept dat wij in hoofdstuk 3.6 gedefi-
nieerd hebben als het positionele rolconcept. De doceerstill van docenten werktuigbouwkunde, geba-
seerd op dit positionele rol-concept, interpreteren wij overwegend als een reproductieve en op toe-
passing gerichte doceerstijl. (Vermunt,  1992) De casus van de sommencultuur (hoofdstuk 11) ilius-
treert de geinstitutionaliseerde cognitieve disciplinering van studenten werktuigbouwkunde.
Studenten verwachten van hun docenten persoonlijke motivatie en onderwijsgevende en technische
kwaliteiten. Zij waarderen een persoonliike docent-student relatie, persoonlijke gerichtheid, aandacht
en begeleiding binnen een werksfeer van zelfstandigheid en vrijheid. De interactie tussen docenten en
studenten binnen de ingenieursscholen is als functioneel, formeel en afstandelilk te typeren. De on-
derwijsorganisatie vergroot de afstand tussen student en docent en bevordert hiermee het door stu-
denten aangegeven «verkillingsproces» van de leerverhouding. Extensivering en modularisering van
de onderwijsuitvoering, met als bijwerking standaardisatie en disciplinering, versnellen het ver-
vreemdingsproces in de onderwijshandelingspraktijk.

In de onderwilshandelingspraktilk komen in toenemende mate spanningen en fricties voor die geba-
seerd zijn op verschillende en tegenstrijdige rolverwachtingen of zingevingspatronen van de verschil-
lende interne actoren. Deze spanningen komen voort uit veranderende krachtsverhoudingen binnen
het interne krachtenveld. Wil vatten dit op als een gevolg van de toenemende invloed van organisa-
tiedenken waarin de nadruk wordt gelegd op effectiviteit, efficiency en kwaliteit als uitingen van doel-
rationaliteit. In figuur 13.1 kan dit worden afgebeeld als een verschuiving binnen de driehoek met de
hoekpunten cultureel, organisatorisch en technisch aspect naar de zilde technisch-organisatorisch as-
pect en langs die zijde in de richting van het hoekpunt organisatorisch aspect.
De sterk top-down georienteerde machtsstructuur van hogescholen levert brandstof voor twee be-
langrijke rolconflicten:

1.  Een rolconflict tussen instituutsleiding en docenten die beiden een functioneel rolconcept voor-
staan, maar er elk een eigen invulling aan geven. Het functionele rolconcept van instituten dwingt do-
centen hun autonomie en status in te leveren en zich te onderwerpen aan het interne gezag. De do-
centen vullen het functioneel rolconcept in als ingenieur-professional met een eigen gezag en status
in de onderwijshandelingspraktijk. Ze zien de initiatieven van de instituutsleiding als bewuste deva-
luatie van hun status en gezag. Het onderworpen worden aan de maatstaven van de interne organisa-
tie ondermijnt naar hun opvattingen de fundamenten van hun beroepsidentiteit.
2. Een rolconflict tussen docenten en studenten die het functionele en positionele rolconcept van do-
centen als onvrij, ondemocratisch en onderdrukkend ervaren en «niet van deze tild». Zil zien docen-
ten als «mislukte ingenieurs» die zij niet representatief achten voor het romantische beeld dat zij zelf
hebben van ingenieurs. Studenten verwachten en wensen een meer relationeel of persoonlilk rolcon-
cept waarbij de nadruk ligt op direct persoonlijk contact, coaching en begeleiding (hoofdstuk 8.2).
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Eenvoudig gesteld, meer nadruk op een pedagogische leerverhouding en een betekenisgerichte rela-
tionele doceerstijl.

De interacties tussen de drie interne culturele actoren worden beinvloed en gelegitimeerd door exter-
ne culturele maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, zoals in paragraaf 1 van dit hoofd-
stuk is aangegeven. Economistisch denken heeft vorm gekregen in interne organisatiestructuren en
besturingsconcepties. De interne budgetteringssystemen benadrukken de interne machtsverhoudin-
gen en bevorderen processen van standaardisering en disciplinering. Wil typeren op grond van onze
bevindingen de werktuigbouwkundige onderwijscultuur als een bureaucratische machtscultuur geba-
seerd op asymmetrie van macht. De sterke interne top-down machtsuitoefening wordt gelegitimeerd
vanuit externe maatschappelijke factoren.
Standaardisering en disciplinering zijn d6 ingredienten voor 'operant conditioning' van leden van
deze onderwilswerkelilkheid (Skinner in: Zijderveld, 1987: 30). Gevoelens van miskenning en ont-
kenning van docenten werktuigbouwkunde, hun persoonlijk en organisatorisch onvermogen dit te
communiceren en aandacht te verwerven voor hun status- en gezagproblematiek versterken het pro-
ces van anonimisering en vervreemding, en kunnen op grond daarvan worden aangemerkt als voe-
dingsbodem voor het ontstaan van een drietal crises in de werktuigbouwkundige onderwilscultuur.

4 Crises

Wij keren nu terug naar onze specifieke onderzoeksvraag, namelijk hoe de docenten binnen de werk-
tuigbouwkundige ingenieursscholen de kwaliteit van hun onderwijs bezien. Wij richten ons daarbij

op de handelingsperspectieven van de actor Docent. De perspectieven vanuit de actoren Instituut en
Student blilven gezien de specifieke onderzoeksvraag daardoor onbelicht. Dit kan aanleiding geven
voor vertekening van het geschetste beeld van de onderwijswerkelijkheid en het misverstaan van deze
onderwilswerkelilkheid als dl onderwijswerkelijkheid.
De veranderingen binnen de ingenieursopleiding worden door de docenten als problematisch erva-
ren. De geuite onderwijskritiek komt voort uit het toegenomen ongenoegen over allerlei aspecten van
de onderwijsinhoud en vormgeving en de personele, materiele en financiele randvoorwaarden. Ver-
schillen in visies over de fundamentele doelstellingen en de wijze waarop deze via onderwijsvormen
en inhouden te effectueren, refiecteren het spanningsveld tussen de onderwilswenselijkheid en de
werkelijkheid van de opleiders en opgeleiden. In deze kritiek tekenen de tegengestelde opvattingen,
waardenhierarchieen, dat wil zeggen zingevingspatronen van de interne onderwijsactoren over de
praktijk van het onderwiIs zich scherper af (figuur 13.3).
De kritiek verwijst naar diepere oorzaken, die wij als crisis duiden binnen de werktuigbouwkundige in-
genieursopleiding en onderwijscultuur. Figuur 13.4 geeft de structuur van deze crisis. Onder crisis ver-
staan wil, zoals gezegd, blilvende en snelle veranderingen die leiden tot fundamentele gedaantewisse-
lingen waarin het werktuigbouwkundig onderwilzen voor de actor Docent ziln vanzelfsprekendheid
verliest. Deze gedaantveranderingen vatten wil op als transformaties van de zingevingspatronen in
processen van de-institutionalisering en institutionalisering. Aiternatieve zingevingspatronen treden
naar voren, worden geYnternaliseerd of worden afgedwongen. Deze crisis waarin de waarden van de
werktuigbouwkundige ingenieursopleiding, de werktuigbouwkundige body of knowledge en vorming
in het geding ziIn, laat zich op drievoudige wijze analytisch interpreteren als culturele, maatschappe-
lijke en technologische crisis in de actorverhouding Docent/Student, Docent/Instituut en
Docent/Vak. Deze drie latente crises zijn verweven en versterken elkaar. Wij duiden de aspecten van
deze identiteitscrisis als:
• een kenniscrisis in de verhouding Docent - Vak
•  een machtscrisis in de verhouding Docent - Instituut
•  een gezagscrisis in de verhouding Docent - Student

Wij vervolgen met de beschrijving van deze drie crises.
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Docent-Vakcrisis
De docent werktuigbouwkunde ziet zichzelf als een «maker», een technisch breed geschoolde des-
kundige op universitair niveau voor wie techniek een tweede natuur is geworden. Hij uit zich in pre-
ferenties voor technologische theorieen, virtuositeitswaarden en technologische imperatieven. Hil is
evenals de niet-technische docenten binnen zijn ingenieursschool monodisciplinair gericht en ont-
leent zijn ingenieursidentiteit voornamelijk aan de discipline waarin hij zich heeft gespecialiseerd. Do-
centen worden op basis van hun specialismen als vakspecialist door de ingenieursscholen aangetrok-
ken. Het vakgebied of domein schept een duidelijke afbakening met andere vakgebieden binnen tech-
nische domeinen en in dit geval binnen de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid.
De handelingsperspectieven van de theorie- en praktijkdocenten zijn rechtstreeks afgeleid van de ei-
gen persoonlijke opleidings- en arbeidservaring en scholing, en zijn geent op de interne informele sta-
tushibrarchie binnen de werktuigbouwkundige onderwijscultuur. Binnen de werktuigbouwkundige
onderwijscultuur is er een 'tacit knowledge' of consensus over de positie en rangorde van een vak in
het technisch domein. Wij hebben dit uitvoerig beschreven in de statushierarchie van vakken en on-
den*ijskasten-theorie in hoofdstuk 11 en 12. Ook hebben wij in de habitus van de ingenieur de zoge-
naamde «vestingsmentaliteit» (hoofdstuk 4) geduid en laten zien dat ingenieurs hun eigen leefwereld
of symbolic universe afschermen tegenover buitenstaanders met onder andere taal (hoofdstuk 12.4 en
12.5). In de Docent-Vakcrisis als kenniscrisis treden een drietal mechanismen op die complicerend en
verhullend werken:

1.   De  maatschappij  en het bedrij fsleven formuleren nieuwe vereisten waaraan ingenieurs dienen  te
voldoen. In het kort komen deze enerzijds neer op een verbreding vanuit meer geYntegreerde kennis
van de technische praktijken, aangevuld met meer algemeen maatschappelijke vereisten zoals com-
municatie, organisatie, economie en besluitvorming, kortom aandacht voor maatschappelilke aspec-
ten van techniek. Anderzilds zien wij differentiaties en specialisaties als hybriden tussen traditioneel
gescheiden technische domeinen, zoals elektrotechniek, technische natuurkunde of informatica. De
nieuwe set van maatschappelijke vereisten doorbreekt de bestaande en gevestigde verticale vak- en sta-
tusposities en dringt aan op samenwerking en vergaande horizontale uitwisseling van kennis en kun-
de. Identificatie met het vak en de daarmee samenhangende status komen onder druk.

2. De interne organisatie transformeert deze externe behoefte naar interne vereisten aan toekomstige
ingenieurs. Op basis van externe legitimering, ontleend aan eigen soortgenoten in de praktilk, oefent
de interne organisatie druk uit op de docenten om deze criteria en vereisten te erkennen en te aan-
vaarden, en dringt aan op onmiddellijke implementatie van een nieuw opleidingsprofiel voor werk-
tuigbouwkundige ingenieurs. Deze druk plaatst docerende ingenieurs voor een dilemma. Enerzijds
voelen zil zich gezien hun beroepsperceptie 66n met de ingenieurs van buiten en achten zij het vol-
doen aan deze vraag gewenst en legitiem. Anderzijds ervaren docenten de gewenste veranderingen als
inbreuk op de eigen status en positie vanwege het feit dat luist de algemeen maatschappelijke vereis-
ten gelijkgesteld worden (of dit dreigen te worden) aan de technische vereisten. De maatschappelijke
factor, het organiseren, dreigt de technologische factor, het technisch handelen, te overwoekeren.
Het loslaten van gevestigde posities en condities grijpt diep in op hun persoonlijke omstandigheden
en gedrag. De instituutsleiding appelleert niet langer aan de verworven ingenieursstatus en ingeni-
eursidentiteit, maar forceert bewust een breuk met de gevestigde ingenieursstatus, zo is de algemene
beleving. Door te appelleren aan het beroep van onderwilzer of docent die in het kader van de repro-
ductieve functie van het onderwijs verantwoordelijk is voor het aanbrengen van de juiste maatschap-
peliike vereisten, benadrukt het bevoegd gezag in hun ogen de devaluatie van het beroep, het ingeni-
eursberoep wel te verstaan.

3. De techniek zelf veroudert onder invloed van modernisering en informatisering snel en raakt deels
achterhaald. Vooral toegepaste technische vakkennis en ervaring, en vakspecialismen verouderen in
hoog tempo. De relatief lange verblijftijd binnen de ingenieursschool maakt de legitimering van hun
toegepast technisch onderwilzen vanuit eigen bedrijfservaring ongeloofwaardig. Zodra zij gaan doce-
ren binnen een ingeniersschooI, oefenen zij zelf het beroep van ingenieur niet meer uit. Het eigen in-
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genieursmatig ervaringsleren wordt niet daadwerkelijk vanuit het technisch handelen vernieuwd en
de ervaringskennis droogt op. Hun kennis vertheoretiseert tot schoolse formele en informatieve ken-
nis, die zich paradoxaal verhoudt met hun perceptie dat de ingenieursopleiding bovenal praktijkge-
richt moet zijn. Vooral de praktijkdocenten verwoorden dit in uiteenlopende toonaarden.
Door integrale en multidisciplinaire benaderingen van techniek worden bestaande vakspecialismen
gerelativeerd. Technische specialismen met de daaraan verbonden infrastructuur van kapitaalinten-
sieve apparatuur zijn steeds moeilijker in stand te houden, waardoor bestaande zekerheden en status
voor de docent verdwijnen. Het ontbreken van bij- en omscholingsbeleid verhoogt de druk op de in-
dividuele docent om persoonlijk te investeren in nieuwe ontwikkelingen. Voor de technologische in-
frastructuur is hij afhankelijk van de interne financiering en de besluitvorming van technische en niet-
technische bestuurders.

Bovengenoemde ontwikkelingen worden door docenten niet op deze wijze geanalyseerd en geYnter-
preteerd. Docenten werktuigbouwkunde zijn eerder geneigd om vanuit de eigen ingenieursrationali-
teit als trechterrationaliteit (hoofdstuk 4) problemen te vertalen naar het micro-niveau (persoonlijk).
Verwachtingen naar aanleiding van externe-culturele factoren worden getransformeerd tot technische
behoeften en uitbreiding van technische vaardigheden. De vooral instrumentalistische benadering
krijgt aandacht. In dit verband kunnen wij spreken van een verdraaiingsmechanisme waarbij de do-
cerende ingenieurs als ingenieur de maatschappelijke vereisten relativeren en vertalen in heersende
waardenhierarchieen. De fundamentele aanpassingen of transformaties worden gernterpreteerd als
particle inpassingen. Zij houden daarmee de waardenhierarchie of het zingevingspatroon in stand. Dit
maakt het crisisgevoel «draagbaar».

Docent-Instituutcrisis
De verhouding van docenten werktuigbouwkunde met hun instituut vatten wij op als een op macht
gebaseerde verhouding. De crisis Docent-Instituut zien wij als een problematische verhouding waar-
bil het bevoegd gezag bewust de status en positie van docenten werktuigbouwkunde bedreigt. De ver-
anderde financieringssystemen van de overheid en de daardoor gewijzigde verhouding van docenten
met hun instituut door veranderende sturingsconcepties zetten de interne verhoudingen en daarmee
de werktuigbouwkundige onderwilscultuur onder spanning. Externe behoeften en vereisten worden
door instituutsleidingen getransformeerd tot interne vereisten aan het onderwijs en vertaald in ope-
rationele processen van onderwijsorganisatie en onderwijsuitvoering. Centraal staan hierbij verho-
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ging van het onderwijsrendement en verhoging van kwaliteit van onderwi Is. De gevolgen van de
transformatie zijn voor docenten direct merkbaar in de verhoging van de productiviteit, extensivering
van het onderwiIs en fragmentatie en specialisatie van onderwijstaken. Inherent aan deze ontwikke-
ling worden prestatie en inzet gemeten als onderdeel van functionering en beoordeling van individu-
ele docenten. Wil hebben geconstateerd dat bovengenoemde ontwikkelingen een sterke verhoging
van de werkdruk op docenten opleveren en daardoor bijdragen aan het manifester worden van de la-
tente crisis in de status van docenten werktuigbouwkunde.
Onder invloed van deze interne processen van bureaucratisering en disciplinering treden verschillen
op binnen de beroepsgroep docenten werktuigbouwkunde, maar ook tussen de verschillende belan-
gengroepen in de organisatie. Er treedt een «verharding» van posities op die sterk bildraagt tot de in-
terne hierarchisering van de onderwijshandelingspraktijk. Onder invloed van deze verharding komt
ook de verhouding tussen docenten en studenten onder druk te staan. Wij constateren een toene-
mende verwildering tussen de uitvoerende kern en de strategische top, die wij kenschetsen als pro-
cessen van anomie en vervreemding.
Deze vervreemding valt af te leiden uit het ontwikkelen van een algemene cynische kijk op de lei-
dinggevenden (hoofdstuk 10). Indicaties van toenemende werkdruk en verslechtering van het werk-
klimaat kunnen wij afleiden uit een zestal maatregelen en mechanismen die passen binnen de drie eer-
der aangegeven macro-transformaties van het werktuigbouwkundig onderwils: modernisering - infor-
matisering - kwalitisering.

1. Verhoging van het onderwijsrendement door de contacttild tussen student en docent met 30 tot
50% te verminderen. Dit heeft de volgende gevolgen: een verhoging van het aantal activiteiten, en een
versnelde behandeling van de leerstof, het optreden voor grotere groepen studenten en het reduceren
van de kleinschalige practica, waarin bovendien de dure theoriedocent steeds meer wordt vervangen
door onderwijsmedewerkers in een lagere salarisschaal. Dit zet de persoonlijke benadering van de
theoriedocent en student onder spanning en bevestigt de formeel-functionele verhouding. In de pe-
dagogisch-didactische verhouding neemt de formaliteit in toets en tentaminering toe en neemt aan-
dacht voor het persoonlijke leerproces af. Sterke reductie van afstudeer- en stagebegeleiding leidt tot
structureel minder of zelfs geen bedrijfsbezoeken en tot minder of geen aandacht voor de persoonlil-
ke begeleiding van het leerproces. Ook uit de Docentpercepties blilkt dat docenten weinig affiniteit
hebben met de stage en de student die op stage is. Het optreden van de docent wordt door studenten
als onwaarachtig ervaren (hoofdstuk 8.2). De student rekent dit de docent persoonlijk aan.
De tempobeurs zorgt voor verhoging van de druk vanuit de studenten. Zil ziin gebaat bi j veelvoudige
herkansingen om de noodzakelijke studiepunten te vergaren. Voor docenten versterkt dit de rol van
«eindbeoordelaar». Bil falen of slagen zijn docenten dt bepalende factor. Ze worden door studenten
persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor hun studievoortgang. Vanuit de instituutsleiding wor-
den docenten hierop beoordeeld en is het behalen van de gewenste onderwilsvraagfactor een criteri-
um bil beoordelingsgesprekken.
In bovenstaande processen van verminderde persoonliike en inhoudeliike aandacht komt een treffen-
de analogie naar voren met de meta-sturing van het hoger onderwi js vanuit de overheid. Deze distan-
tieert zich van interne sturingsprocessen en beperkt zich tot de eindafrekening op grond van output-
gegevens. Hierdoor treedt een verschuiving op van aandacht voor onderwijsinhouden naar aandacht
voor onderwijsvormen en doorstroommodellen. Wij hebben dit eerder de dehumanisering van het
onderwijs genoemd.

2. Verhoging van de onderwijskwaliteit leidt tot verhoogde kwaiiteitseisen aan lesmaterialen zoals
sheets, dictaten enzovoort. Ook het gebruik van multimedia in de onderwijsuitvoering leidt tot in-
vestering in vormgeving. Vormfouten en onnauwkeurigheden in officiele en formele tentamens, die
de inforrnelere proefwerken hebben vervangen, worden hard aangerekend. Invoering van contract-
onderzoek en post-hbo onderwijs vergen grotere inspanningen van docenten. Contractonderzoek en
contractonderwijs buiten het reguliere onderwijs met de daarmee verbonden extra inkomstenbron-
nen worden door het management gestimuleerd en met prestige omkleed. Het product- en rende-
mentsdenken versterkt de nadruk op het kwantitatieve en utilistisch denken. Bovendien geeft dit
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voedsel aan het denkbeeld van docenten als concurrenten. Veranderingen binnen vakgebieden en
technische domeinen, de zogenaamde «kennisexplosie», voeren de druk extra op. Het ontbreken van
beleid voor om- en bijscholing verhoogt deze druk nog eens. Op dit punt wordt de crisis verhevigd
door de Docent-Vakcrisis als kenniscrisis.

3. Verhoging van het aantal regels en procedures. Deze regels en procedures betreffen het gehele werk-
terrein van de docent van formats voor de bladspiegel van dictaten tot interne bestellingen, van ziek-
melding tot het ophangen van berichten op het publicatiebord. De interne reorganisaties en fusies lei-
den tot steeds grotere en diffuse organisatiestructuren. De identificatie met het instituut of de hoge-
school is problematisch geworden wat de afstand tussen bestuurders en onderwijsuitvoerenden ver-
groot. De interne communicatielijnen worden langer en formeler. De informatiestromen ziIn complex
en onpersoonlilk. Het aantal regels en procedures neemt meer dan evenredig toe met het groeien van
de organisatie en stimuleert processen van bureaucratisering. De snelheid waarmee regels en proce-
dures wijzigen is groot en onvoorspelbaar. Hoe meer managementlagen, des te meer regels en proce-
dures. Docenten die bij meerdere studierichtingen werken worden niet zelden geconfronteerd met een
dubbele, soms drievoudige informatiestroom waarbij elke studierichting het ook nog eens anders aan-
pakt. De groei van het aantal regels en procedures vermindert de persoonlijke vrijheid en het impro-
visatievermogen. Flexibiliteit en multi-inzetbaarheid ziln de managementsturingsvariabelen om ge-
drag van docenten te sanctioneren. Standaardisatie en disciplinering ondersteunen processen van de-
professionalisering en hierarchisering.

4. Vermindering van de autonomie van de docent en verhoging van het directe toezicht. De invoering
van en het onderworpen worden aan managementinstrumenten met een impliciete (bij)werking van
verhoogde beheersing, gezag en controle bewerkstelligen dit. Invoering van salarisdifferentiaties en
corresponderende salarisschalen heeft een ondersteunende functie bij processen van normatieve orien-
tatie en enculturatie. Geregelde functionerings- en beoordelingsgesprekken fungeren hierbij als indivi-
duele sturingsinstrumenten. Het benoemen van directe chefs in voorheen platte organisaties benadrukt
de gelaagde machtsverhoudingen en bevestigt daarmee de gewijzigde machtsverhouding tussen orga-
nisatie en docent. De autonome onderwijsprofessional transformeert in hun percepties tot semi-pro-
fessional.

5. Terugkerende maatregelen van loonmatiging en herziening van salarisstructuur. Deze ziIn vaak
impliciet en hebben een sterk cumulerend karakter. Verlenging van salarisschalen, het langer uitstel-
len van het bereiken van de eindschaal, het collectief verlagen van de eindschaal voor de reguliere do-
centfuncties en het openstellen van hogere schalen voor uitzonderlijke docentenfuncties, het bevrie-
zen of toekennen van de periodieke verhogingen zijn onderdeel van demotie- en promotiebeleid van
hogescholen. Urenvergoedingen voor onderwilstaken ziln onderwerp van terugkerende onderhande-
lingen met de studierichtingsleiding. In toenemende mate wordt de uurvergoedingssystematiek op ba-
sis van het iaarklassensysteern verlaten en heeft deze plaatsgemaakt voor zogenaamde «productaan-
sprakelilkheid». De verschillen in uurvergoedingen van een docent voor dezelfde onderwijsinspan-
ning kunnen tussen studierichtingen van eenzelfde instituut aanzienlijk zijn.

6. Verhoging van het persoonlijk engagement. Persoonlijke inzet en motivatie worden afgeleid van de
mate waarin docenten persoonlilk inspanningen verrichten ten dienste van de imago-verbetering van
hogescholen, bijvoorbeeld door als consultant op te treden bij opdrachten van buiten of door toege-
past onderzoek voor bedrijven te verrichten. Omdat de inkomsten voor het onderwijs direct afhanke-
lijk zijn van het aantal aangemelde studenten is er een aanzienlijke toename van het aantal voorlich-
tingsdagen, doedagen voor meisjes enzovoort waarbij inspanningen van individuele docenten wordt
gevraagd. De leiding gaat ervan uit dat werknemers als vanzelfsprekend vrije tijd investeren in de ei-
gen hogeschool. Ook dit verhoogt, in de percepties van docenten, de spanning tussen docenten on-
derling en draagt bil tot «dossiervorming» van individuele docenten. Ook de veranderingen geini-
tieerd door de verschillende stafdiensten verhogen de werkdruk en leggen de bereidheid of weerstand
direct uit als voordelig of nadelig voor de organisatie.
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Bovengenoemde mechanismen en maatregelen versterken de onderlinge tegenstellingen tussen be-
langhebbenden in de organisatie en dragen bij tot interne machtsconflicten en rolverwarringen. Voor-
al de persoonlijke kwetsbaarheid ten gevolge van deze rationaliseringsprocessen neemt toe. Toch heb-
ben wij een opvallende overeenkomst aangetroffen in de waardenhierarchieen (zie: figuur 13 3) van
het management (Instituutoptiek) en de docenten (Docentoptiek). Deze overeenkomst verldaart mo-
gelilk het uitblijven van collectief verzet tegen de afbraak van de beroepsidentiteit en verlaging van de
gevestigde status. Ook de gesloten domeinspecifieke verhoudingen dragen mogelijk bij tot het ont-
breken van gemeenschappelilk verzet en het manifest worden van een machtscrisis in de verhouding
Docent-Instituut.

Docent-Studentcrisis
Zoals wij in het studentenonderzoek kunnen zien zijn studenten gefocust op het interne scholings-
klimaat. In het wenselijke scholingsklimaat staan persoonlijke aandacht en betrokkenheid van do-
centen hoog op de verlanglijst. Dit staat in schril contrast met de kenmerken die zij het heersende
scholingsklimaat en hun huidige docenten toeschrijven. De eigen werktuigbouwkundige docenten
vindt men afstandelijk en formeel. Bovendien omschrijft men de relaties als ongelijk, dwingend, voor-
schrijvend en autoritair (zie hoofdstuk 8, figuur  8.14).  In  de  door hen gewenste werkelilkheid spelen
docenten een belangrijke rol bij de motivatie en het ontwikkelen van een eigen identiteit. De Docent
fungeert daarin als identificatiebron.
Studenten ervaren een kloof tussen wenselijkheid en werkelijkheid en projecteren hun onvrede met
het scholingsklimaat (zie hoofdstuk 8.2: stage en motivatieverloop) op de individuele docent, die als
docerend ingenieur transparant en als persoon van vlees en bloed oningevuld en abstract blijft achter
instrumentele en functionele kennisoverdracht. Studenten zeggen onverbloemd wat zij demotiverend
aan hun docenten vinden. Zij percipieren hun docenten functioneel als onprofessioneel en betwij-
felen hun kwaliteit (denk hierbij aan de mythe van de mislukte ingenieur). In hun relatie met docen-
ten prefereren studenten het personele rolconcept boven het positionele rolconcept (hoofdstuk 3.6).
In de Docentpercepties overheerst een negatief beeld van studenten. Vooral de attitude van studenten
vindt men onjuist. De maatstaf voor beoordeling van de gewenste attitude van studenten is direct af-
geleid van hun eigen persoonlilke (ingenieurs)vorming. De norm ziln zil zelf. In het positionele rol-
concept is de docentrol afgeleid van de functie van het onderwijs en de formele posities die de rol-
partners ten opzichte van elkaar innemen. Deze positionele rol sluit goed aan bij de persoonlijke be-
roepsidentiteit van docenten. Het handelen van docenten werktuigbouwkunde krijgt hierdoor een
dubbele legitimeringsgrond.
Daarnaast bevestigt de interne organisatiecultuur dit positionele rolconcept met «plaatsing» in de in-
terne organisatiestructuur. Het positionele rolconcept is gebaseerd op positionele macht en de aan
deze rol gekoppelde machtsmechanismen bevorderen het proces van normatieve orientatie en encul-
turatie van studenten in de werktuigbouwkundige onderwijswerkelijkheid.

Docenten werktuigbouwkunde zijn zich niet bewust van het bestaan van meerdere rolconcepten naast
het eigen gepercipieerde, positionele rolconcept. Identificatie met het beroep onderwi jzer of pedagoog
(de docent als leermeester) hebben wij niet aangetroffen. De identificatie met het eigen beroep wordt
uitsluitend ontleend aan het beroep ingenieur, zoals wij hebben laten zien. Vorming wordt vooral ge-
percipieerd als technische opleiding en training.
De negatieve kritiek van studenten op docenten en omgekeerd (hoofdstuk 10) zorgt voor een blokka-
de in de onderwijsleerverhouding. Studenten creeren een vijandbeeld; ze vinden docenten op uitzon-
deringen na onbekwaam en zien hen niet als voorbeeld voor het toekomstig beroep, waardoor ook de
identificatie en de identificatiebron abstract bltiven. Het natuurlijke gezag van leermeester over leer-
ling raakt daardoor geblokkeerd. Wij hebben geen rechtstreeks verzet tegen docenten aangetroffen of
verzet tegen de asymmetrie van macht tussen docent en student. Wij hebben wel een «modus» aan-
getroffen waarmee studenten de macht hanteerbaar maken (zie hoofdstuk 8). Wij vatten dit op als
«verdraaii'ngsmechanismen. die hen in staat stellen om gegeven de asymmetrische verhouding
machtsuitoefening en conflicten te omzeilen. De spanning die de machtsuitoefening teweegbrengt in-
terpreteren wij als een latente gezagscrisis binnen de werktuigbouwkundige onderwijscultuur. Deze
crisis manifesteert zich in een aantal mechanismen:
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• de Docent kan zijn gezag niet meer legitimeren op kennis van (technische) domeininhouden en
creeert een machtsbasis door zich te beroepen op de formele hierarchische macht en de positie in
de organisatie;

•  door ziin gezag te ontlenen aan de interne positie ondergraaft de docent zijn autonome beroepssta-
tus ten opzichte van de beroepsgroepstatus van ingenieur;

•  deze statusdevaluatie versterkt de invloed van de organisatie op zijn autonome status en leidt het
proces van deprofessionalisering en afhankelijkheid van de organisatie in;

•  zijn afhankelijkheid van de organisatie wordt door interne processen van disciplinering bevorderd.
Het maakt van docerende ingenieurs «horige», ondergeschikte medewerkers.

Studenten zien onder invloed van deze mechanismen geen met passie vervulde en op het onderwils
betrokken ingenieurs, maar uitwisselbare docenten met overeenkomstige positionele kenmerken en
overeenkomende rolopvattingen. We zien docenten stemmen met de voeten en andere functies dan
docerende functies binnen de organisatie ambieren in contract- en advieswerk, in het secundaire on-
derwijsproces, het commissiecircuit en in coordinatie- en managementfuncties. Resultaat van dit pro-
ces is wederzijdse vervreemding en een gevoel van onzekerheid en frustratie (anomie). Complicerend
en crisisverhogend werken externe invloeden. Met name de roep om onderwijsvernieuwing en markt-
werking verhoogt de onderlinge spanning en vergroot de druk op individuele docenten om te veran-
deren. Wenselijke onderwijsrollen zoals studiebegeleider, stimulator en coach wijken sterk af van de
huidige rolconcepten en ook de aan de rolconcepten gekoppelde machts- en statusverhoudingen ko-
men onder spanning te staan. Het zijn juist deze onderwijsuitvoeringsrollen waarmee de docerende

ingenieur zich het minst identificeert (zie hoofdstuk 12.2). In de Docentpercepties identificeert de do-
cerende ingenieur zich met de input- en outputrollen van kennisoverdrager en beoordelaar, dat wil
zeggen met de wetgeversrol en de rechtersrol. Zijn percepties van de uitvoeringsrollen, zijn didactische
en pedagogische gerichtheid op het hoe, blijven veel meer impliciet, of blijven, om met technische
termen te spreken, black boxes, wat in overeenstemming is met hun ingenieursvorming en ingeni-
eursrationaliteit als zingevingspatroon...

5 Besluit.

De moderniseringsthese, zoals deze door Zilderveld (1991: 186) in navolging van Weber, Mannheim
en anderen wordt verwoord: 'Modernisering is een proces waarin substantiele rationaliteit door func-
tionaliteit overwoekerd wordt.', veronderstelt dat binnen de werktuigbouwkundige onderwilscultuur
de Maatschappelijke Factor en de Technologische Factor en de daarmee verbonden zingevingspatro-
nen de Culturele Factor verdringen. De culturele analyse van het moderniseringsproces van de werk-
tuigbouwkundige onderwijscultuur laat deze verdringing getrapt zien. Allereerst als een verdringing
van de Culturele Factor door de Technologische Factor als technische rationaliteit met de daarmee ver-
bonden zingevingspatronen. Vervolgens als een verdringing van de Technologische Factor door de
Maatschappelilke Factor als functionele rationaliteit. Hiermee zijn de tegengestelde maar gelijktildig
voorkomende anomie en vervreemding als spanningen, verbonden. De culturele analyse laat zien dat
de identiteitscrisis en legitimiteitscrisis van de actor Docent onverbrekelijk met elkaar zijn verbonden.
Zij liggen in dit proces van bureaucratisering als modernisering van het onderwils verankerd. Deze mo-
dernisering laat eveneens de paradoxie zien van kwaliteit van onderwijs als de substantiele rationali-
teit van de functionele rationaliteit of anders gezegd: kwaliteit als functionele rationaliteit wordt de
nieuwe substantiele rationaliteit. Toenemende spanningen echter zullen de legitimiteit van de infor-
matisering, kwalitisering en bureauaatisering als vormen van modernisering van de werktuigbouw-
kundige onderwijscultuur en daarmee de vorming van ingenieurs, ter discussie stellen en grenzen stel-
len aan deze technisch-functioneel-rationele processen en aan de achterliggende technologische im-
peratieven. De onderwijsactoren zuilen de kwaliteit van het werktuigbouwkundig onderwijzen en de
vorming van ingenieurs als zingevingspatroon in haar culturele, technische en maatschappelilke as-
pecten hernemen en nieuwe mogelijkheden en vormen verkennen.
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Wij zijn deze studie begonnen in de hoop inzicht te krijgen in de vorming van ingenieurs binnen de
werktuigbouwkundige onderwijscultuur. We constateerden dat wie onbevangen met deze cultuur in
aanraking komt, getroffen wordt door een overweldigende hoeveelheid gebeurtenissen en door het
impliciete karakter van culturele kennis. De queeste van de cultuurwetenschap is om op een betrouw-
bare en gedistantieerde wijze verslag te doen van de culturele werkelilkheid. Deze queeste, deze speur-
tocht zijn wij aangevangen in de beste traditie van de antropologie in de vorm van een Grand Tour,
waarin wij het veld van onderzoek eerst in grove trekken hebben verkend en in kaart gebracht. Daar-
na volgden er vele minitours en uitstapjes, met vertakkende en kruisende paden met uitzichten over
en vergezichten op lieflijke en dorre landschappen. Daarbil ziin wi j gestuit op gemakkelilk en moeililk
begaanbaar en voor ons zelfs onbegaanbaar terrein. Deze Grand Tour is een van de vele mogelijke bin-
nen het onbekende en fascinerende gebied van ingenieurs, scholing en onderwijscultuur.
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Nawoord

We moeten, zegt Kwee Swan Liat, herwaarderend terugkijken en telkens weer door het stellen van in-
dringende vragen beter proberen te begrilpen hoe we, minder struikelend dan nu, met een nieuwe
goed opgeleide generatie ingenieurs de toekomst tegemoet kunnen treden. Hij voegt daar een rits van
vragen aan toe. Wat waren succesvolle leermeesters op het gebied van wetenschap en techniek? Hoe
werkten zij? Werden ze soms opgevoed door hun leerlingen, werden de rollen omgedraaid om zo tot
baanbrekende resultaten te komen? Hoe kan de leermeester, de educator, de bestuurder leren van de
vragen van diegenen tot wie hij zich richt? Wat kunnen wij ervan leren?

Indringende vragen aan ingenieurs en ingenieurscholen, studenten, docenten en bestuurders krijgen
betekenis vanuit een begrijpen van hun handelingswerkelijkheden. Deze handelingswerkelijkheden
zijn gebaseerd op droom en drama, op belangen, waarden, instituties, voorstellingswilzen en ervarin-
gen. Zij worden gekenmerkt door verschillen in waardenhierarchien, identiteit en legitimiteit die de
gemeenschappelijke creativiteit in het handelen begrenzen. Deze handelingswerkelijkheden en per-
spectieven kennen, zoals wij ook hebben gezien, spanningen, tegenstellingen, paradoxen, transfor-
maties en crises.
Kijken wij herwaarderend terug op deze studie dan zijn theorie en onderzoek middelen om zinge-

vingspatronen te reconstrueren, om ingenieurs, scholing en onderwilscultuur te begrijpen. En alleen
in dit perspectief zullen zij dienen te worden beoordeeld op hun indringendheid, zorgvuldigheid en
relevantie. Onze verkenningen van de handelingsperspectieven en de naar voren komende sociale
structuren binnen de ingenieursscholen portretteren het organiseren, institutionaliseren en technisch
handelen. Wil geven geen voorstellen tot onderwijs- of organisatieverbetering. Wij hopen dat deze
studie aanleiding geeft tot enkele indringende vragen en bildraagt tot openhartigheid, open minded-
ness en openheid voor dialoog. Onze analyses van de machtsverhoudingen en waardencomplexen,
onze theorieen en empirische bevindingen kunnen bij het beantwoorden van deze vragen, bij de dia-
loog tussen de betrokkenen behulpzaam zijn en bijdragen tot reconstructies, alternatieven en hande-
len op basis van ervaringen van de betrokkenen.
Interpretatie van de onderzoeksresultaten laten zien dat modernisering van de ingenieursscholen zich
laat kennen als een samenballing van functionele rationaliteit en ingenieursrationaliteit als zinge-
vingspatroon. Bureaucratisering, informatisering en het kwaliteitsdenken versterken daarbij elkaar in-
stitutioneel. Vanuit onze gedistantieerde positie als wetenschappelijke onderzoeker kunnen wij bij do-
cerende ingenieurs een zekere tragiek beschouwen die de revolutionaire technische, onderwijsorgani-
satorische en institutionele veranderingen begeleid. Wij spreken van een drievoudige crisis, waarin de
«body of knowledge», de legitimiteit van de docerende ingenieurs en het ge'inspireerd worden door de
school, en daarmee de werktuigbouwkundige onderwijscultuur, de ingenieursscholing en vorming, in
het geding ziln Hoewel wi j expliciet de werktuigbouwkundige scholing en onderwijscultuur hebben
bestudeerd, menen wij, en dat was niet de opzet van deze studie, dat onze bevindingen generaliseer-
baar zijn voor andere ingenieursscholen.

Eos x... 'Es gibt so viele Morgenroten, die noch nicht geleuchtet haben.'

naar 'Morgenrate', Friedrich Nietzsche
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Summary

C. Blokhuizen and F. Van Montfort, Engineers, Schooling and Educational Culture. A study into the
meaning and impact of culture and quality for the schooling and education of mechanical engineers
at universities of professional education.

Two themes from organizational theory, organisational culture and quality, evolved in the eighties
into central themes. They are becoming more and more intertwined. In the mid-eighties the quality
of education appeared prominently as a discussion point on political agendas and became a main the-
me in educational discussions and policies. The actors involved in the education of engineers differ in
their understanding of quality. The legitimacy of their views also differs. The study of their percep-
tions of quality and their legitimacy not only gives insight into the meaning of these views, access is

also gained into the education culture and into the significance of this culture for the forming of eng-
ineers. Schools for mechanical engineers are the object of this case study.

The study falls roughly into three parts: theoretical investigations (chapter 2 to 5), empirical resear-

ches (chapter 6 to  12) and final consideration (chapter 13). Chapter 2 discusses the scientific and so-
ciological approaches of the social reality and the basic principles of activity, institutionalizing, orga-
nising and technical dealings, as analytical tools for the study of the reality of engineering education.
Corresponding to these principles this reality is seen as a cultural, a social and a technological reality.
It introduces aspects of engineering education as the cultural, societal and technological factor.
Chapter 3, Cultural Factor, deals with various approaches to culture and the significance of the cul-
tural factor for organisations. Pedagogical and education cultures are considered and the role and
function of schooling and education in higher technical education in the Netherlands is focussed
upon. Aspects such as knowledge and learning and the significance of the teaching engineers are sing-
led out.
Chapter 4, Technological Factor, introduces theories from philosophy and sociology of technology. A
closer consideration of engineering, techniques and technologies shows technology as a socio-cultur-
al and technological praxis. These three manifestations of technology are summed up in the actor-
script-instrument metaphor. Descriptions of technology-as-actor, as-script and as-instrument show
different complexities of values, and by doing so, also show divergent orientations in the profession
and schooling of engineers. From analyses of engineers' heuristics, engineers' rationality and fortress
mentality the meaning of the technical habitus for the rationality of mechanical engineering educa-
tion is alluded to.
Chapter 5, Societal Factor, investigates the significance of the societal factor for the schools of mech-
nical engineering. An inventory of societal, didactical-pedagogical and technological influences of the
government since the start of the eighties as well as those from societal and technical-societal interest
groups has been drawn up. Of particular importance is the changing government policy, the change
in conceptions of supervision and steering in relation to ideas on the modernising of universities of
professional education and the emancipation of third-level professional education. Didactical and
techno-societal actors stimulate the schools of engineering to movement and change in a direction fa-
vourable to them. Trends and radicalising are perceived here. The chapter concludes with a synopsis
of theoretical investigations and the formulating of three ideal-typical views with their own hierar-
chies of values. The different actors in education seem to prefer different views and by doing so, seem
to perceive education praxis and quality of education from differing hierarchies of values.

Chapter 6 is the introductory and comprehensive chapter on empiral research. The conceptual or ac-
tor model is formulated on the basis of theoretical investigations for the quantitative and qualitative
research. Institute, Teacher and Student are the internal actors in the educational praxis. Moreover,
the model recognizes the external actors Technology, Society, Government and Professional. Chapter
7, Institute Perceptions, chapter 8, Student Perceptions, and chapter 9 to 12, Teacher Perceptions, de-
scribe the culture from an ethnographical tradition. They give a rich and varied image of mechanical
engineering schools.
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Chapter 7 details the findings of the research carried out into Institute Perceptions. Trends such as bu-
reaucratising and the formal exercise of power are illustrated by a case study of an internal budgeting's
model as well as a case study of internal information and communication flow in writing. Chapter 8
describes the perceptions of the quality of education of mechanical engineering students. The findings
are specified in „mental maps», matrices and graphics of positively appreciated qualities as well as ne-
gatively experienced qualities. The most striking findings, appraisals and paradoxes are singled out
and tentatively interpreted.
Chapter 9 is the introductory and methodical account of the research into the perceptions of teaching
engineers at mechanical engineers' schools. It introduces 47 directional questions or research themes
supporting the actors' model and the methods in the quantitative and qualitative analyses. Chapter
10 deals with the directional questions concerning the actors Student, Institute, Government and Pro-
fessional. Chapter 11, after the description of Teachers' perceptions of Society and Technology, it then
confronts the education rhetoric with the eductional praxis in the form of research into the written
final-year examination papers and tests between the years 1915 to 1994 and «the culture of sums». A
second case gives a view of the assessments of quality in the idealogical curriculum. In chapter 12, The
Teaching Establisment and the Culture of the Education of Mechanical Engineers, the empirical re-
search is concluded with the analyses of the roles and the identity of the teacher, the internal hierar-
chy and stratification, the structure of values and the granting of status to subjects and forms of te-
aching, and with the allusions of an informal, differentiated system of teacher behaviour in relation
to the formal organisation.

In chapter 13, Final Consideration, a number of generalisations are illustrated. An integral interpreta-
tion is given by means of the Technological, Cultural and Societal Factors. Using this three-pronged
vision as a point of departure, the variety of interests, positions and preferences in the schooling and
education of engineers is specified and related to the structure of the educational reality and perspec-
tives of action. It is acertained that the technological, didactical and societal transformations are pro-
cesses which reinforce each other. They are interpretable as functional-rational processes of: moder-
nizing or bureaucrating higher technical education, 'informatising' and with that the 'virtualising' of
the mechanical engineering and processes such as the'qualitising' of education in which quality is de-
fined in terms of an operational (production) technology theory and is explicated in market-orienta-
ted thinking. On the one hand, the increase and knotting of functional rationality and technical ra-
tionality enhances the repression of substantial rationality and on the other, technical rationality is
being choked by functional rationality. The significance of these transformations in the education cul-
ture for the actor Teacher is indentified as a crisis of authority in the relationship Teacher-Student, a
power crisis in the relationship Teacher-Institute and a knowledge crisis in the relationship Teacher-
Sublect. Increasing tensions can and will call the legitimacy of the'informatising', 'qualitising' and bu-
reaucratising as forms of modernising of the mechanical engineers' scholing and culture into question
and will set limits to these technical-functional-rational processes and the corresponding technologi-
cal imperitives. The internal actors will then reconsider the quality of teaching and the training of eng-
ineers in their cultural, technological and societal aspects and explore new possibilities and forms. The
approaches and findings of this study offer points of departure to penetrative questioning.
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Bijlage 1  Thema's bij de analyse Instituutpercepties

EXTERNE ACTOREN

TECHNIEK
Ontwikkelingen werktuigbouwkunde/techniek

Welke technische ontwikkelingen ziet men in het beroepenveld?
Welke vakgebieden zijn daarbil betrokken?
Welke ontwikkelingen worden er in het rapport aangegeven?
Welke invloed heeft dit in de nabije toekomst op het curriculum?

MAATSCHAPPII
Eisen/verwachtingen van maatschappil (behoefte) aan werktuigbouwkundige ingenieurs?

Welk perspectief is er voor hbo-w ingenieurs?
Welke maatschappelilk behoefte zien hbo-instituten?

Relatie met werkveld: arbeidsmarkt/beroepenveld/samenwerkingsverbanden
Welke relatie is er met het beroepenveld, technische universiteiten, middelbaar technisch onderwils, post-
hbo onderwils, buitenlandse technische hogescholen?
In welke samenwerkingsverbanden zitten ze?
Waar bestaan de contacten uit?

Regio/stad
Heeft de opleiding een stedeliike, regionale, landeliike of internationale functie?
Waar komen de studenten vandaan?
Op welke doelgroep richt de opleiding zich?

OVERHEID
Relatie met de overheid

Welke verhouding streeft men na met de overheid?
Welke verwachting heeft men van de overheid?
Welke rol schrilft men aan de overheid toe?
Hoe gaat men om met overheidsbemoeienis?

INTERNE ACTOREN:

STUDIERICHTING
Eisen aan de w-afgestudeerde, ideaalbeeld ing'

Welk ideaal-profiel bestaat er van afgestudeerde hbo-werktuigbouwkundige ingenleurs?
Wat kan een net afgestudeerde ingenieur?
Waar projecteert men de werkomgeving van de hbo-w ingenieur?
Welke kennis en welke vaardigheden zijn hier gewenst?
Wat behoort de hbo-werktuigbouwkundige ingenieur na een aantal iaren werkervaring te kunnen?
Hoe ziet men de loopbaan van de hbo-w ingenieur?

Specialisaties Werktuigbouwkunde
Welke afstudeerdifferentiaties ziIn er?

Basisdoelstelling hbo-werktuigbouwkunde, Instituutbeleid/mission/ identiteit
Heeft de hogeschool een «mission statement» of een algernene doelstelling waarin het beleid en gewenst
imago van de hogeschool is vervat?
Welke doelstellingen schrijft de faculteit toe aan studierichtingen werktuigbouwkunde?

Structuur instituut/inrichting en onderwijsorganisatie studierichting werktuigbouwkunde
Historische achtergrond van de hogeschool, faculteit en studierichting?
Hoe ziet de structuur er uit?
Welke overlegorganen zijn er?
Welke zijn de 'linking pins' met andere afdelingen, faculteit- en instituutsleiding?

Kwaliteit hbo werktuigbouwkunde: interne/externe kwaliteitszorg/bewaking/controle
terminologie, kwaliteitsacties en interne initiatieven

Is er een beleid inzake de kwaliteitszorg, zijn er aparte (staf)afdelingen voor in het leven geroepen en/of
wordt er melding van gemaakt in de algemene doeistellingen?
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Wordt kwaliteit gedefinieerd, komen de definities met elkaar overeen?
Welke terminologie wordt er gebruikt?
Worden er gerichte (correctieve) acties ondernomen?

Verhouding technische/niet-technische vakken: invioed van deze vakken
Volledigheid van het vakkenpakket?
Welke vakken vallen er onder de niet-technische vakken?
Hoe belangrilk worden ze geacht binnen het curriculum?
In welke fase van de opleiding worden ze gegeven?

Mentorschap/decanen/opvang
Is er studentenbegeleiding, en zo la, waar bestaat die uit?
Wie zijn de mentoren?
ts er onderscheid tussen een mentor en een klassendocent?
Welke aandacht krijgt mentorschap en individuele studentenbegeleiding?

Instroomgegevens/instroomgroepen
Wie stroomt in?
Welke instroomgroepen in welke verhoudingen?

Doorstroomgegevens/uitval
Wie vallen tildens de studie af?
Wat is de gemiddelde studieduur?
Welke vakken worden als selecterend aangegeven?

Stage/afstudeervorm/tijd
Hoe ziet de stage eruit, hoeveel periodes, hoe lang en waar?
Wie ziin begeleider? Welke eisen worden aan stagebegeleiding gesteld?

STUDENT
Criteria beoordeling student

ls er een student-voortgangscontrolesysteem aanwezig?

Ziln er specifieke toelatingscriteria?
Is er een studiepuntenstelsel aanwezig?
Welke zijn de beoordelingscriteria bij doorstroom?
Welke ziIn de beoordelingsvormen die worden gehanteerd?

Studentenactiviteiten:intern/extern/inspraak
Is er een inspraakmogelijkheid voor studenten?
Wordt de mening van de student weergegeven in het rapport?
Ziln de studenten betrokken geweest bil het opstellen van het rapport?
Bestaat er een studentenvereniging op de afdeling of ziIn de studenten anderszins georganiseerd?

Beleid/opvattingen/gewenst gedrag studenten
Wat is de stereotypering van de studenten, welk beeld heeft men van de studenten?

Studeerbaarheid van de opleiding
Wat is het aantal studiebelastingsuren per iaar, klagen de studenten, is de belasting goed over het jaar ver-
deeld?

Onderwijsvormen
Weike voorkeur hebben studenten bii de verschillende onderwilsvormen?

DOCENT/PROFESSIONAL
Werkhouding docenten/docentenopbouw-achtergrond

Heeft de docent bedrijfservaring?
Wat ziIn de opleidingen van docenten?
Wat is de gemiddelde leeftijd van docenten?
Wordt de mening van de docenten weergegeven?
Hoe wordt de sfeer onder docenten getypeerd?
Is er een ideaalbeeld van docenten?

Lessen/onderwilsvormen/fasering opleiding: hoe wordt kennisoverdracht georganiseerd
Hoe wordt de kennisoverdracht vormgegeven?
Welke onderwiisstructuur wordt er gehanteerd: semester-/trimester- of laarsysteem?
Aan welke didactische vorm wordt de voorkeur gegeven?
Hoe groot is de gemiddelde klas?
Hoe gaat men om met de extensiveringsvoorstellen van de overheid?
Welk belang krilgt de primaire interactie student-docent?
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Invloed docenten curriculum/inspraakbeleid docenten (invloed op vorm en inhoud).
Maakt men eigen studiemateriaal?
Inspraak in het curriculum?
Onderwijsvorm en voorkeur?

Roldefiniering werktuigbouwkunde-docenten
Hoe zien de docenten zichzelf: als mentor, coach (studentenbegeleider), procesbewaker, kennisoverbrenger,
bewaker van de normen, zakelilk leider?

Contacturen (collectief)/stage-uren/individuele uren, etc.
Wat is het gemiddeld aantal contacturen bil een full-time functie?

Docenten/studentenratio: Full-time equivalenten/ mannen/vrouwenbeleid
Wat is het gemiddelde docenten/studenten ratio?
Wat wordt er gedaan om meer meisjes aan te trekken?
Wordt een vrouwvriendelilk beleid nagestreefd?

ALGEMENE INDRUK VAN DE RAPPORTEN.

Wie ziin de auteurs?
Welke partilen waren er bij betrokken: studenten, docenten, staf- en sectordirectieleden, externe adviseren-
de instanties?

Beeld wat men van zichzelf wil laten zien
Hoe presenteren instituten zich naar buiten.
Welk beeld streeft men na?

'Tone of voice'
De kwaliteit van het drukwerk. Subjectieve indruk nadat het rapport twee keer gelezen en samengevat is.
Wat is de algemene indruk van de manier waarop de school zich presenteert, de manier hoe men zich op-
stelt naar de lezer etc. Wat zijn de opvallendste zaken uit het rapport. ZiIn er anekdotes. Wat onderscheidt

het rapport van de andere rapporten.
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Bijlage 2. Matrices van sociale contexten

Een lilst van mogelijke sociale situaties studierichting Werktuigbouwkunde

1.      Klassikale les 36. I.aboratoriumverslagbespreking
2. College 37. Ad hoc commissie
3. Practicum 38. Onderwilscommissie
4. instructie 39. Vakgroepruimten
5. Stagebijeenkomst intern 40. Kantine/docententuin bezoek
6. Stagebezoek extern 41. "Lunchen"
7. Afstudeerbegeleiding intern 42. Magazijn (uitgifte)
8. Afstudeerbegeleiding extern 43. Secretariaat

9. Afstudeerzitting 44. Bespreking Coordinator/student
10. Afstudeerceremonie 45. Mentor/student gesprekken
11. Tentamenzittingen 46. Mentoraatbileenkomsten (docenten)
12. Examenzittingen 47. Optreden als gastdocent (extern)
13. Overgangsvergaderingen 48. Project met externen
14. Tentamenteruggave 49. Introductie studenten
15. Project start bijeenkomst 50. introductie nieuwe werknemers
16. Project voortgangsbespreking 51. Werkplaats
17. Proiectafsluiting 52. Organisatie commissie
18. Examenvergaderingen 53. Contractonderzoek besprekingen
19. Vakgroepvergaderingen 54. Plenaire vergaderingen
20. Vakgroep woordvoerdersvergaderingen 55. Docentbeoordeling door studenten
21. "Lunchvergadering" 56. Functioneringsgesprekken
22. Bilateraal overleg 57. Beoordelingsgesprekken
23. Studierichtingsraad 58. Ontvangst gasten bil secretariaat

24. Studentbijeenkomsten Studentenvereniging 59. Decaan gesprek
25. Werkvoorbereiding docent (les) 60. Sollicitatiezittingen
26. Werktuigbouwkunde uitstapies 61. Computerzaal
27. Afstudeerreceptie 62. Profit Centers
28. Nieuwjaars- en dergelijke recepties 63. Propedeusecoardinator (spreekuur)
29. Werkoverleg laboratiumpersoneel 64. Kernfasecoordinator (spreekuur)
30. Balie/secretariaat 65. Afstudeeronderwerpen verdeling

31. Werkruimte stafmedewerkers 66. Budget/beheersvergaderingen
32. Het "kopieerapparaat" 67. Informele gesprekken docenten
33. Het "koffie-apparaat" 68. 1.okaalwisselingen (uurwisselingen)
34. Studierichtingsmanagement bileenkomsten 69. Publicatiebord studenten
35. Open dag/voorlichting Werktuigbouwkunde 70. Informele gesprekken student-docent na de les
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Voorbeeld nadere benoeming van communicatieve contexten.

formeel collectief: formeel individueel:

"les" "begeleiding" "recepties"

klassikale les afstudeerbegeleiding opening van het studielaar
start prolect projectvoortgangbespreking nieuwjaarrecptie
instructie werkplaats laboratoriumverslagbespreking afscheidreceptie van collega's
practicum studiebegeleiding mentorgesprekken eerste schooldag bijeenkomsten e.d.
computerzaal afstudeerzitting
college prolectbeoordeling "intro"
laboratorium e.d. stagebegeleiding introductie van nieuwe studenten

"examen" "sollicitatie" "studenten vereniging"
tentamenzittingen sollicitatiegesprekken studentenvereniging
projectafsluiting aanstellingsprocedures introductie nieuwe studenten e.d.
examenzittingen e.d.

"funktionering" informeel individueel:
"vergaderingen" functioneringsgesprekken
vakgroep- of sectievergaderingen beoordelingsgesprekken "na de les"
plenaire vergaderingen docent-studentgesprekken
studierichtingsstudiedagen informeel collectief:
ad hoc commissievergaderingen "kantine"
onderwiiscommissie "uitstaples" lunchen

organisatiecommissie gezamenlijke cursussen, reisies koffiepauze e.d.

lunchververgaderingen e.d. vakgroepborrels e.d.

Leesvoorbeeld: matrices van communicatieve contexten

formeel collectief SITUATIE GEDEFINIEERD DOOR ACTOR

ACTORIN
SITUATIE 1 Student Docent Bestuurder

'

VVerkgever Onderzoeker

Student "les"
"
les" stud. raad excursie interview

examens afs.cerem.

Docent vergad. vergad. interview

Bestuurder vergad. vergad. interview

Werkgever raad v.
advies

1-

Onderzoeker "les" "les" vergad. afstem.

interv. interv. interv. vergad.

vergad.
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matrix van communicatieve contexten (zie lijst sociale situaties)

Student Docent Bestuurder VVerkgever Onderzoeker

1,2,3,4,10 1,2,3,4,7 5,10,23,30                  8

Student 11,12,15, 9,14,15, 63,64,65 interview

16.17,24, 16.17,36
49,51,61, 45,61,70
59,68,69

24,27,55 19,21,25 13,18,21,26 6,8,48,53
Docent 70 26,29,32 28,31,33,44 intemew

37,38,39 56,57

40,46,50
51,52,54

67,

24 40,41,43, 20,22,23,34,                58

Bestuurder 54,60 66 Interview

i

62             58

Werkgever

Onderzoeker "les" "les" vergad. afstem.

interv interv interv. vergad.

vergad.
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matrix van communicatieve contexten studierichting Werktuigbouwkunde

formeel collectief

Student Docent Bestuurder VVerkgever Onderzoeker

1,2,3,4,10 1,2,3,4, 5,10,23

Student 11,12,15, 14,15,61 interview

51,61,

19,37,38, 13,18
Docent 46,52,54 interview

54                  20,23,34,
Bestuurder 66 interview

VVerkgever

Onderzoeker "les" "les" vergad. afstem.

interv. Interv. interv. vergad.

vergad.

informeel collectief

Student Docent Bestuurder VVerkgever Onderzoeker

Student 24,49 interview

24,27 21,39, 21,26,28

Docent 40,51 interview

Bestuurder interview

VVerkgever

Onderzoeker interv Interv. interv afstem.

Uitst. vergad.
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matrix van communicatieve contexten sstudierichting Werktuigbouwkunde

formeel individueel

Student Docent Bestuurder VVerkgever Onderzoeker

16.17 7,9,14,16 63,64,65            8

Student 17,36,45 interview

55                       50 29,44,56, 6,8,48,53
Docent 57 interview

60             22             58

Bestuurder interview

62             58

Werkgever

Onderzoeker interv. interv. interv. afstem

begeleid. overleg vergad.

Sollic.

informeel individueel

Student Docent Bestuurder VVerkgever Onderzoeker

59,68,69                  70                       30
Student interview

70 25,26, 31,33
Docent 32,67 interview

24                  40,41,43
Bestuurder interview

VVerkgever

Onderzoeker interv. interv. afstem.

kantine vergad.
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