AFSTAND NEMEN

v o o r d r a c h t
gehouden op 5 november 1987

door

prof.dr.ir.G.H.Bolt
bijzijnafscheid alshoogleraar
indeBodemscheikunde enBoderanatuurkunde
aandeLandbouwuniversiteit Wageningen

Dames en Heren,
AFSTANDNEMENtothetgebeurde ishetvoorrecht enookde
plichtvandehistoricuswanneerhijzichzettothetgeven
vaneenbeschrijvingvanwat eerdergeschiedde.Alsikmij
hieraanwaagbijdezegelegenheid,betreft hetslechtseen
dilettantdiepoogtuteinteresserenvoor develebelangwekkende ontwikkelingen die zichindeafgelopenveertig
jarenvoltrokkenaande Landbouwhogeschool, zoals gezien
doorzijnogen.
Zoals vaakbijeenterugblik, heeft het totaal beeld
hierbijiets weg van een wenteltrap. Bepaaldeaccenten
vertonen een cyclisch
karakter, en hetdéjàvu dringt
zichop.Iknoemhier de afwisselendeaccentueringvande
fundamenteleaspectenvandewetenschaptegenoverdenadruk
opdeexploratievandetoepassingsmogelijkheden,misschien
ook eruditie tegenovervakgeleerdheid.Evenzeerisereen
periodiciteitindeaandachtvoortoepassingvanintensieve
begeleidinginde studie,tegenoverhetbenadrukkenvande
zelfstandigewetenschappelijkevorming.Vermoedelijkzaler
ook,indetoekomst,indebestuurlijkesfeereenwisseling
vanmeerenminder meebeslissen van een bredekringvan
betrokkenenzijnvasttestellen.Eenhoofdzaak ishierbij
datdewenteltrapaldraaiendnaareenhoger niveau komt.
Toegegeven moet worden dat een dergelijkevaststelling
vaaksubjectiefis:watdeeenzietalsstijgingwordtdoor
eenandersomservarenalsdaling,ofzelfsafbraak.
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MijrichtendopdeLandbouwhogeschool in deperiodevan
'45tot'85wilikpogende structurele veranderingendie
tot stand kwamentebenadrukkenenvanenigcommentaarte
voorzien. Ik koos daarvoor een drietal ingangen: het
studieprogramma,destudenten endocenten,endebestuursvormvandeLandbouwuniversiteit.

Het studieprogramma van de

Landbouwuniversiteit

Indeperiodevan'45 tot '85 warenvierverschillende
studieprogramma's vankracht. Infiguur1 zijndezeprogramma'sschetsmatigweergegeven,metdebijbehorendejaren
waarindeze werden ingevoerd indeperiodenadeoorlog.
De gebruikte afkortingen duiden opresp.dePropedeuse,
Kandidaats-(AenB ) ,Ingenieurs-enDoctoraal-(A,BenC)
-studie;deopvolgendestudiejarenzijn metcijfersaangegeven.Depraktijktijdisgearceerdmet 'x',keuzevrijheid
in het vakkenpakketismetgerendelijnen aangeduid. De
verschillende studierichtingen waren in de vroegste
programma'squavakkenpakket (vrijwel) geheel vastgelegd
tot en met de kandidaats-studie, zoalsweergegevenmet
vast-omlijndekolommen.
Overderedenvoordeherprogrammeringresulterendinhet
studieprogrammavan1957wordtdoor Eysvogel inhetboek
LH'50 hetvolgendeopgemerkt.Degrotewijzigingen in de
Nederlandsemaatschappij in de na-oorlogsejarenmaakten
het noodzakelijk voor de, vanouds op de maatschappij
georiënteerde Landbouwhogeschool, zichopnieuwearbeidsveldente richten. Deveelheidaanbehoeftenindezeverklaartwaarschijnlijkhetgrote aantal van22richtingen,
waarvan de gelijkwaardigheideenuitdrukkingvond in de
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lange rijen van kruizen en strepen van de gebruikte
Romeinsebecijfering.Vanwege mijnpersoonlijkebetrokkenheidwijsikin het voorbijgaanophettotstandkomenin
1957 (mededoordeinzetvan de hoogleraren Edelman en
Schuffelen)vandeeerste'typischWageningse'(dwz.elders
inNederlandnietvoorkomende)disciplinairestudierichting
Bodemkunde(richting XVI). Vanafdatmomentkondenookin
Nederland Bodemkundigenwordenopgeleid onder hun eigen
vaknaam.
De invloed van deherprogrammering '57 is groot en
blijvendgebleken.Hijvormde de basis vandeverbreding
vanhettaakveldvandeLH,met nameinderichtingvande
sociale wetenschappen en dechemisch-technologische.Een
verwanteffectwashet ontstaan (indaaropvolgendejaren)
van eentwintigtalstudieverenigingen.Dezelaatstewerden
infeitedebasisvandelatererichtings-onderwijscies,de
ROCs .Hoewel deze ROC'svangrotebetekeniswerdenvoor
destudieprogrammering,meenik dathetaantalvantwintig
tegrootisvoorde Faculteit der Landbouwwetenschappen.
Bijeenlatereventueelgewenste hergroeperingvanstudierichtingenzoueengeringeraantalROC's,iedereenbreder
terrein dekkend, eenherverkavelingvanopleidings-doelen
vergemakkelijken.
Deherprogrammeringvan'70werd geinitieerddoorhetin
1961 verschenen rapport van de Commissie 'Fundamenteel
OnderzoekindeLandbouw' .Hetging daarbij indeeerste
plaats om het scheppen van mogelijkheden totadequate
opleiding van onderzoeks-specialisten tenbehoevevande
terreinenvanwetenschapzoalsverankerdindebestaande22
(inmiddels24)richtingen.De eertijds ongedeelde prope-
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deusevieluiteenindevarianten 'natuurwetenschappelijk'
(N) en meer 'maatschappijwetenschappenjk'(NM), naastde
alingevoerdeBiologie(B)propedeuse.'Getrapte'keuzewas
hetwachtwoord,waarbij veel strijdwerdgeleverdoverde
invullingvandegemeenschappelijkedelen van de studieprogramma's. Het studieprogramma werd bijdezegelegenheidgenormeerdop5jaar.
De studenten-invloedbijdit programma was zeer veel
groterdanin'57:juisttoendedetail-invullingvanstart
zougaan indevroegeherfstvan'68begoninNederlandde
localeuitwerkingvan destudenten-revolteinParijs.Door
ditsamenvallenvantwee hervormingen,dwz.bestuurlijken
studie-programmatisch(ziefig.2),is ook dezewijziging
van het studieprogrammatoonaangevendgeworden.Hijwerd,
na onderhandeling tussen vertegenwoordigers van de
studentenenvande Commissie Wijziging Statuut ,viade
z.g. Studieraad, de aanleiding tot devorming van de
eerdergenoemde ROC's, met paritaire docenten/studenten
bezetting . Hij leidde totdeinvoeringvaneensemester
R

stelsel ,eneenspecificatie vande studielast insbu,
vooreenNederlandseuniversiteiteenvroegeontwikkeling.
Blijkenshetschemagepresenteerdin fig 1, leidde de
eerstvolgende herprogrammering -ditmaalgeinduceerddoor
deopdeoorspronkelijke 'Posthumus'voorstellengebaseerde
landelijkevoorschriftenmetbetrekking tot deopstelling
vanee*n vierjarig studieprogramma- totdeinvoeringvan
hetjongstestudieprogrammavan deLandbouwuniversiteitin
hetjaar1982.Devergelijking tussen de programma'svan
'82 en'70geeftaandatdeLU zijn inmiddels verworven
'Universaliteit' demonstreert door verderevergrotingen

7
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vervroeging vande keuzemogelijkheden, uitmondendinhet
niet geringe aantalvaneenhonderdtal benaamde oriëntatiesvanstudierichtingen. Dit lijkt te veelvoorhet
terrein dat wij vanuitWageningenbestrijken:overlapis
niettevermijdenbij een dergelijkefijneonderverdeling
vanstudieprogramma's.
Het geheelvandevier opvolgende programma's van de
afgelopenvijftigjaaroverziende,valtvooralopdesteeds
eerderoptredende keuze van vakkenendedaarmeegepaard
gaandesteedsfijnerevertandingvandebenamingengebruikt
voor het studieveld (deoriëntatie) van de uittredende
jongeingenieur.Dit laatste is verwarrendvoordemaatschappij:immerseensterkgespecialiseerdenaamsuggereert
een overeenkomstige nauweinzetbaarheid,waarvaninprincipegeensprake is.Menzaldusterugmoetennaarbredere
benamingenvanhetvakgebied van deafstuderende,waarmee
nietwordtgestelddatnoodzakelijkerwijsdekeuzemogelijkhedeninhetprogrammabehorentewordenverminderd.Binnen
brede vakgebieden bestaan vaak velerlei, en zich ook
wijzigendeprobleemgebieden,waarbijhetonderwijsprogramma
zichvooraldientterichtenopdewijzevanaanpakvaneen
probleem. Hierbij zijndikwijlseen aantal vakken van
gelijksoortigewaarde,endezekunnendanalsalternatieven
binneneenzelfdestudieprogrammawordengebruikt,daarwaar
de onderzoeksactiviteitenvandeLandbouwuniversiteit tot
erkendekwaliteitenopdieonderscheidenvakgebiedenhebben
geleid.
Alsiktenslottevaststel,dat bij de herprogrammering
'82 het Wageningse gebruik vaneenPropedeusemetoverheersendfundamentelevakkengoeddeelsisverdwenen,danis
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ditaanleidingtottweeopmerkingen. Enerzijds scheptdit
de verplichting voordeLandbouwuniversiteitomeennieuw
equivalentvande 'fundamenteel gerichte propedeuse'als
alternatiefaantebieden.Infeite isditgeschiedmetde
voorgenomen nieuwestudierichting 'Agrosysteemkunde',voor
welke richting ik een zeer succesvolle ontwikkeling
.10.
voorzie
Anderzijds impliceert dereductievan de fundamentele
vakkeninhet eerste studiejaardateenhinderpaalbijde
coördinatievanWOenHBO verdwijnt. Nu moet het beter
mogelijkzijnomHBO-opgeleidenineenlaterestudiefasein
tevlechten:defundamentelevakkenkunnenbijvoorbeeldook
ineenderdestudiejaarhunaccentkrijgen. inditkader
bezienheeftdeLUeenkansgemistcmhetvoortouwtenemen
ophetgebiedvancoördinatietussenWOenHBO,doordateen
voordehand liggende vestiginginWageningenvanalthans
eendeelvandenieuwegecombineerdeHASvoorhetmiddenen
oostenvanNederland,niettot standkwam.Hoewelhopelijk
demogelijkhedentotsamenwerkingmetdeze schooltochmet
aandachtzullenwordenbestudeerd,wasdekans om dit op
korte termijn door gemeenschappelijk gebruik vanbijv.
laboratorium-faciliteiten en vooral ook vandocentenen
onderwijs-elementen(zieookp11, noot15),eengeweldige
uitdaginggeweest.Landbouwhadindeze vóórkunnenlopen,
enzalnuwelachteraanmoetensluiten.

Docent en Student in een wisselend

klimaat

DitonderwerpisveelminderWageningen-specifiekdanhet
vorige.Tochwilikergraagietsoverkwijt,omdatindeze
deLandbouwuniversiteitdeelgenootisvan feilen van het
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Nederlandseuniversitairesysteem.
Eerst de positie van docent aan de Nederlandse
universiteit
als
persoonlijke carrière voor een
wetenschapper. Destijds, in1957,komendeuitdeUSA,lag
voormijeen vergelijking tussen beide systemenvoorde
hand. Dezevergelijkingvielvoordebetrokkenenduidelijk
tennadeleuitvanhetNederlandsesysteem,afgezienvande
bevoorrechtepositie van deongeveer1000ordinarii,toen
inNederlandaanwezig.Voor alleanderewetenschappersaan
deNederlandseuniversiteitengolddat zij formeel"niets
tezeggenhadden"ingevalvanverschil van meningmetde
12
hoogleraar waaronder men ressorteerde. Zelfs de wat
vogelvrij ingeschaalde,enlocaaltussengevoegde,lectoren
kendenformeel eenhoogleraar"inovereenstemmingmetwie"
zijhunonderwijs moesten inrichten. Deze nogalscherpe
twee-deling van het wetenschappelijkcorpsaandeNederlandseuniversiteitwaswaarschijnlijkmedeoorzaakvanhet
watverdoorschietenvan bepaaldeaspectenvandedemocratisering in 1970.Aldusvonden in Nederland de locale
Senatenvaakde combinatievanstudentenenstaftegenover
zichinde beginfase van de culturelerevolutie aande
universiteiten.Inanderelandenwasindezeveeleersprake
van een conflictvanstudententegenoverdegehelewetenschappelijkestaf.
Hetbijnategelijkertijdmetde nota Posthumus in
1968 verschenen RapportvandeCommissievanOs overde
"Structuurvanhet Wetenschappelijk Corps"onderginghetzelfdelotalsdePosthumus-nota: hetduurdezo'nvijftien
jaarvóórdaterfeitelijkwerdingegaan opdevoorstellen
betreffende een meer geleidelijkerangordevandegehele
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wetenschappelijke staf. Tijdelijk verdrongen door het
gewicht van de gebeurtenissen de gehele universiteit
betreffende,kwamhetonderwerp daarna herhaaldelijk ter
sprake inministerielenota's,maareerstonlangskwamhet
stelsel
Hoogleraar-UniversitairHfdDoc.(UHD)-UniversitairDoc.(UD)
overons,waarbijhetgeheeltochwelwatdeallurevaneen
uitgesteldewisseltrucheeft.Heteerstedeelvandezetruc
wasdeinruilvanhet stelsel Hoogleraar-Lector tegende
enkelvoudige rang, met voorallebetrokkenen 'dehoogste
naamenhetlaagstesalaris'.Hettweededeelervanbestaat
uitdetoevoegingvandeUHDenUDrangen,hetgeeninieder
gevaleenveel beterebenamingis dandeeerdergebruikte
'medewerker' titulatuur.DeUHDlijkt onderweg naar het
'juspromovendi', enzoditwordtbereiktdaniserinderdaadietsverbeterdaanhetcarrière-perspectiefvoordein
deuniversiteitintredendewetenschapper.
Tochiser,deelsaan de landelijke situatieinherent,
verschiltussendepositievandecombinatieHoogleraar-UHD
hier inNederland,enhetFullProfessor-AssociateProfessor
team aan de Amerikaanse universiteit. In de USA is
nauwelijkssprake vaneenhiërarchieindezeformatie:het
isdekwaliteit vandevervuilervaneen'leerstoel'welke
bepaaltofdezede ene of de andere rangheeft.Indit
laatste stelselverwachtmendat 'leerstoelen'alternerend
inbeide rangen worden bezet.Een dergelijkkwaliteitsonderscheid, waarbijeeniederkanstrevennaar de beste
kwalificatie,wordt dan nogaanzienlijkverruimddoorhet
bredescalavaninstellingenvanhogeronderwijsindeUSA.
HarvardUniversitytegenoversommige 'State Universities'
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iseengrootkwaliteits-traject.Inditleadervancarrière-planningzoueenintensievesamenwerkingtussenWOenHBO,
metgedeeldedocenten,ookinNederlandeenbrederperspec15
tiefvoordedocentenvanonsHogerOnderwijsbieden.
Samenvattenddachtikdater bij de invulling van de
wetenschappelijkerangenaandeNederlandseuniversiteitin
de laatste30jaarduidelijkeenverbeteringisingetreden
methet systeem van de UD. Toch zou het, vooralook
overwegend de heden ten dage vrijkleinekansvooreen
wetenschapper ombijkrimpendaantalleerstoelen er zelf
eente bemachtigen, goed zijn te streven naarformele
onthierarchisering, door Hoogleraar en UHD als gelijk
berechtigden te bundeleninvrijgrotevakgroepenbeheerd
dooreenprofessionele beheerder in combinatie met een
roulerende vakgroeps-voorzitter. Juist vanwegehetnate
streven 'jus promovendi'voor de UHD ware hetdanook
logischdeUHD te koppelen- aan eenbenoemd (vrijbreed)
vakgebied,zoalsditnuhetgevalis(ofalthanszoumoeten
zijn)metdeHoogleraar.
Wat betreft de positie van de studenten aan de
Nederlandse universiteit:erisdoor henzelf verandering
gevraagd, eerst sotto voce vóór 1968,endaarna vanaf
1969luidkeels.Erisveranderinggekomen, waaroveriknog
enkeleopmerkingenwilmakeninhetlaatste deel vanmijn
betoog, enhetisuiteraardeenzaakvaninterpretatietot
welkegraad dieveranderingeninovereenstemmingwarenmet
devraag.Op dit momentwilikechteringaanopeenfacet
vandepositievande student, ni. depositie alsdeelnemeraaneenopleidingvooreentoekomstigewerkkring.
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HetismijnindrukdatinWageningen,zoalsookeldersin
universitair Nederland,deefficiencyvankennisoverdracht
tijdensde zogenaamde 'contact-uren' van hetonderwijsprogrammazeerlaagis.Deprimaire oorzaak ligt m.i.in
het feit dat inhetalgemeendestudentniet gelijk op
werkt met de leercyclus. Hierdoor kan er tijdens de
contact-uren nauwelijks communicatie op niveau plaats
vinden. Van docentenhulp tijdens vragenuren wordt pas
gebruikgemaaktinde weken vlak vooreenexamen,alsde
studentzichgaatverdiepeninhetdesbetreffende vak.Het
ismijopgevallendatdezesituatienogaltypisch is voor
Nederland: in het buitenland, metnameindeUSA,isde
interactietijdensdeperiodevan doceren doorgaans veel
hoger.
Bij eenpogingdezekarakteristiek van de Nederlandse
universiteitte verklarenkomtmenalsneltotdegedachte
datditmogelijk te maken heeft met de eertijdsnogal
beperkte aantallen vandeelnemersaandittypeonderwijs.
Destudentvan toen werd mondelinggeëxamineerd, opeen
tijdstipdathempaste,overzijn kennis vanleerstofdie
veelal viahoorcollegeswasverkregen. Zelfstudievormde
eenoverheersend element van zijn studies, terwijleen
wetenschappelijkediscussietijdenspersoonlijkcontactmet
de docent, bijvoorbeeld tijdens het examen, vangrote
waardewerdgeachtenookmogelijkwas.Dezesituatieisin
delaatstedecenniaechterdrastischgewijzigd,endevraag
rijstofdeuniversiteitzichindeze wist aan tepassen
aandesterkvergrotekringvandeelnemers.Nuiserophet
gebied van de vorm van het universitaireonderwijsin
Nederlandindezeperiodezeerveelveranderd. Het 'hoor-
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college'dat zichuitstrektoveréénofzelfsmeerdanéén
academischjaarenwaarhet voorgedragenedeenigebronis
vandeexamenstof,isvrijwelverdwenen. Korte semesters,
kleine brokkenleerstof,college-syllabi ,vragen-urenen
anderevormen van studiebegeleiding zijngemeengoed,althansindebêta-vakken.En toch blijfthetintellectuele
samenspel tussen student en docenttijdensde'contact-uren'zeermatig,omdatin Nederland de student (doorgaans) infaseachterlooptbijdedocent.Mijn,indeloop
vanvele jaren gevormde, overtuiging in dezewerdzeer
onlangs bevestigd door het onderzoekvanvanderDriften
Vos,weergegeveninhunproefschrift bij de Universiteit
19
vanLeiden.
Oorzakenenachtergrondenlatendvoor watzijzijn,meen
ik met klem te kunnenstellen dat de veelal geringe
interactietussendocentenstudent tijdens hetreguliere
college-gebeuren eenmoeilijkaanvaardbaretekortkomingis
vanons universitair systeem. Het lijkt mij alleszins
noodzakelijk te strevennaarverbeteringindeze,waarbij
degeringeinvloedvan(dure)begeleidingsmaatregelenzoals
inhetrecente verleden toegepast, redenisomnietzeer
optimistischtezijn.Eerderbenik geneigd tedenkendat
men zichbewustdienttewordenvanhet feit dat 'hoger
onderwijsvoor velen' een benadering vraagt waarbijer
dusdanige incentieven worden gegevenaanhet'bijhouden'
vandedocentdat demeerderheidvandegroepditvanzelfsprekend acht. Persoonlijkdenkik dat ook voor dit
aspectvande universitaire problematiekhetinzettenvan
leerkrachten voor hetdocerenvan bepaalde studievakken
voorzowelWO-alsHBO-studenteneenaanzettotverbetering
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zoukunnengeven. Tervermijding vaneen mogelijkmisverstandovermijnopvattingenin deze: kennis,begripen
vooralookbreedinzichtindesamenhang derdingenworden
slechtsverkregenineengroeiproces met veelzelfstandig
denkwerk,waartoedeuniversiteitbehoortaantezetten.De
vrijomvangrijkebasis,tegenwoordignodigomin eenlater
stadiumzelfzijnwegtevinden,kanechter goed,enzeker
het meest efficient, worden gelegd in een groep van
gelijk-op-werkenden indirecteinteractiemeteendaarvoor
bekwamedocentvoorzienvangoedehulpmiddelen.

Bestuursstructuur

van de Landbouw

Universiteit

Totslotvanmijnbetoog waag ik mij aan een enkele
opmerking overdebestuursstructuurvandeLandbouwuniversiteit,zoals diezich(nog)bezigisteontwikkelenonder
invloedvande 'culturele revolutie' van deNederlandse
universiteitenbeginnendaanheteindvande zestiger jaren.HetisduidelijkdatdeLUindezedeelisvanuniversitairNederland,terwijlNederlandbehoordetotdeuniversitairewereldindewestelijkelanden.Bezieninditkader
dient het gebeuren hier tewordenbeschouwdvanuitzijn
inbedding,intijdenplaats,ingebeurtenissenelders.
Infiguur2iseensituatieschetsgegeven.Menherkentde
22
naamParijs ,derevoltevan zomer 1968,endebezetting
vanhetMaagdenhuisinmei1969. Tussendiegebeurtenissen
ligteenvrijscherpescheidingslijn: ervoorevolutionaire
opstelling,erna revolutionaire opstelling vandeNederlandse studenten.Alsdemonstratiehiervan twee citaten,
weliswaarwatuithunverbandgelicht,ontleendaanstukken
vandejaarvergaderingenvandeNederlandseStudentenRaad,
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NSR,waarik destijdsbijaanwezigwas.Zoleestmeninde
vergaderstukken van debijeenkomst in de Delftse Aula
(april1968):"De NSRzaleenwerkgroepinstellenombeide
rapporten(resp.vandeCieMarisenvandeCievanOs)van
kommentaartevoorzien....". Daartegenover vindt menin
de stukkenvandevolgendejaarvergadering in Wageningen
(april1969):"...Bewustwordingmoetaangepaktwordendmv.
informatie-spreidingenhetscheppenvan konflikten.." en
.."watbetreftautoriteiten:hetgebruikvan'goedwillende'
hooglerarenis....funestvoorhetscheppen van een eigen
identiteit bij de student", en dit tweede citaat is
24
ontleendaandebijdragevanTilburg.
Hetverloop vande gebeurtenisseninWageningenindeze
periode(ziefiguur2)werdmedebeinvloeddoorde'lokale'
omstandigheiddatjuistin1968hetresultaatvandebezighedenvandeCieWijzigingStatuut (ziep6ennoot4) in
deopenbaarheidwerdgebracht.Dit gebeurde in deherfst
van1968 -dusnâderevolteinParijs-indevormvande
z.g. Nota van RectorenAssessoren. Indeze nota werd
voorgesteld overtegaan totde detail-invulling vande
nieuwe studieprogramma's, opbasisvandeeerderdatjaar
doordeSenaat goedgekeurde voorstellen vandeCommissie
WijzigingStatuut.Dezeinvullingzougeschieden met hulp
van in te stellen Studierichtings-Commissies waaraan
docenten, studentenenafgestudeerdenzoudendeelnemen,de
zogenaamde DSA-Commissies. Voorts werden algemene
richtlijnen geformuleerd waaraan de nieuwe programma's
zoudenmoetenvoldoen.
Ditisvoormijaanleidingtweestellingenteponeren:
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1.Detochintensievecontacten alhiertussenstudentenen
eengrootdeelvanderichtingsdocenten deeddebereidheid
totgrotestudenten-actieskleinerzijndanelders;
2.Omgekeerdwerddeafwerking van destudieherprogrammering juist op het moment van de zich ontplooiende
studenten-revolte een oorzaak voor de relatief grote
invloed van studenten inWageningenopdeinhoudvanhet
studieprogramma.M.i.washierdoor eenprecedentgezetdie
ookbijdeherprogrammeringin hetkadervandetweefasenstructuurtwaalfjaarlatertoteen relatiefgroteinvloed
vandestudentenophetnieuwsteprogrammaheeftgeleid.
Watbetreftheteerstepunt: naast hetStudieprogrammaoverlegviadeDSACieswaser door de RectorMagnificus
ook eenandere 'Breedspoor'overleg-groepingesteldo.l.v.
prof.Polak. Het gezamenlijk effectvandezetweepraat-circuitsdroegerwaarschijnlijktoe bij dat dedirecte
confrontatie tussen studenten èn universiteit hierter
stedeeenuitwegvondineenluchtigeractie,waaraanzelfs
indelandelijkepersaandachtwerdbesteed.
Hetwasinmiddelsdichtbij het zomerrecesvan 1969en
de notaVeringabepaaldevanafdietijd de aard van de
onderhandelingenen acties.Categoraalvsniet-categoraal,
'onemanone vote' of zelfs'onemanthreevotes'werden
uitvoerig en somstotvervelenstoe bediscussieerd. Een
goedeselectievandelocalemeningenterzakeistevinden
indenummers van de eerste jaargang van het in1968
ingestelde 'opinie-maandblad'béUIamel.
Denuvolgendeperiode '70-'71stond inhettekenvande
discussiesover,ennahetverschijnenvan wetstekst, het
invullen vandeWUBstructuur.HierbijbleekdataandeLH
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hetvoorrecht was beschoren, alsenigeindenlande,het
model 'éénFaculteitmettweeRaden'totbloeitebrengen.
Hoeweldemogelijkheidbiedendtot inschakeling van zeer
veleninhetRaadscircuit(wijhaddenvanuitdeéneFaculteit derLandbouwwetenschappen simultaan59raadsledenin
het 'veld',debuiten-universitaireledenniettellend)was
het 'op afstand gezien' nietzo'ngelukkigeconstructie.
Hetbeleid vande Landbouwuniversiteit ophaar centrale
taakgebied,dwzOnderwijsenOnderzoek,bleek(voormijals
lidvandeFR)altijdmoeilijkscheidbaar vandeimplementatie van datbeleidviahetbeschikbaarstellen van de
middelen.Twee delibererende organenindittaakveld met
nogverschillendestemverhoudingenook bleek een 'vragen
vanextraveeltijd',omhetvoorzichtiguittedrukken.
Metvreugdevernamikdestijds dat de nieuwe wetging
voorzienindeeniglogische constructie: 'één Faculteit
met éénRaad'! Hetligtvoordehand,overwegendedeaard
van mijn betrokkenheid destijds, dat ik ditinterpreteer als hetincorporeren van de Hogeschoolraad inde
Faculteitsraad.
Dat door sommigendegedachte werd ontwikkeld om de
vroegeredoublurein Radentedoenovergaaninzijntegenbeeld, nl.éénRaad met een versplinterde, gecompartimenteerde,Faculteitvoorzienvanafdelingsraadjes,moetop
een misvatting berusten.DeeenheidvandeLandbouwfaculteitis'juist nu bijdeverbredetaakopvattingvandeLU,
dwzhetbestuderenvanhet geheelvanhetlevensmilieuvan
demens,eengrootgoed.Het lijkt inditkaderonverantwoord te trachten eerstprioriteiteninmini-deelraadjes
vastteleggenalvorensmenzichkangaaninzettenvoorhet

- 19-

gezamenlijkaanpakkenvande grote problemen die inons
actie-gebied aan deordezijnofzullenkomen. Dan, als
chemischbevooroordeeldwetenschapper, voeg ik hier aan
toe: men kantochnietserieusmenendatdeproblemenvan
dedierlijkeproduktie (omeenvoorbeeldtenoemen)kunnen
wordenopgelostzonderdeinzetvandechemischevakgroepen
vandeLandbouwuniversiteit.Dusbehorendiegroepenbijeen
teblijven,enversplinteringvanhetprioriterings-stelsel
middelsdeelraadjesiszeeronverstandig.
Omopdit controversiële onderwerpnogevenintegaan:
mijnervaringinhetgebeuren vandez.g.Sectorcommissies
heeftmijnovertuigingbevestigddatzelfs bij eenverdeling van deLandbouwfaculteitineentientalgroepentoch
ookbinneneen dergelijkegroepdeheterogeniteitvanvakgebiedennogduidelijkaanwezig is. Men kanaldusvande
betrokkenenbinneneendergelijkesubgroepvandeLandbouwfaculteitnietdeinhoudelijkekennisvaneikaarsvakgebied
verwachtendiezondermeereendeskundigoordeelbinnendie
subgroep zougaranderen.Hetzelfdezouuiteraardhetgeval
zijnwanneer menspreektovereenkleineraantalafdelingen.Hetargumentvangroterevakdeskundigheidwordtdanook
tenonrechtegebruiktter verdediging van een dergelijk
stelsel.
Eenenanderlaatwel onverlet dateenzekerecompartimenteringinhetbeheerlogischlijkt.Geografischeligging
lijkt dan opportuunalsargumentvoorassociatie,waarbij
concentratievandiensten ruimdienttewordengeïnterpreteerd.Voordebeleidsbeslissingendeverdelingvanfondsen
voor onderzoekenonderwijsbetreffende, zouden niet te
kleine vakgroepen (en ook erkende 'tijdelijke' dwars-
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verbindingen indevorm vanwerkgroepen) , aldanniet
ondersteund door de beheers-associatieuiteindelijkzelf
terechtmoetenkunnenbij de Universiteitsraad die zich
hierbij in eersteinstantierichtopdeaanbevelingenvan
VCWenVOO. Deze Commissies en ookdeUniversiteitsraad
moeten aldus deverantwoordelijkheid vanhetoverzienvan
het geheel aanvaarden (ook op facultair niveau). Een
uitdagingdiewijst in de richting vaneenbehoefteaan
hoog gekwalificeerde raadsleden (en leden vandevaste
commissies).
GezienvanuithetWP wilikdanwijzenopeenbelangrijk
facetvande 'éénFaculteitéénRaad' constructie:alser
indetoekomstzo'n 250UHDenKD positiesworden onderhoudenaandezeuniversiteit,dan betekent ditdatopelk
momenthetaantalWPzetelsinde nieuwe Raadzo'n6%van
de250omvat.Zozeeralsheelvroegervaniederehoogleraar
werd verwacht dathijeenmaalinzijnloopbaanalsRector
MagnificusdebelangenvandeheleLandbouwhogeschoolmoest
behartigen,zoumen dan kunnen stellendatiederlidvan
het universitairecorps van seniore wetenschappers één
periode van twee jaarin de Universiteitsraad behoort
zittingtenemen.Opdezewijzeleertmendeplaatsvanhet
eigenvakgebiedinhet groteregeheel,alsookdecollega's
beterkennen.Ikzoume kunnen voorstellen dat als men
tevoren weet een periode mee te zullen 'regeren',men
tijdig kan 'plannen' om zowel de brede dekking van
wetenschapsgebieden in de raad,alsookdeeigenloopbaan
optimaalteontplooien,dit laatste met inbegripvaneen
'sabbaticalleave'!
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N O T E N
Ziehethoofdstuk 'HETONDERWIJS',inhet bijzonder pp36-40,in
hetgedenkboek LH '50.
Strikt genomen zijnde huidigeROC's ontstaan uitdein1968
(ziehierna)ingesteldeDSA-commissies,dit laatste inhetkader
vandeherprogrammering1970.Tochwarenhetde studieverenigingen
diehetforum vormdenwaaruitdestudenten kwamen voor de discussies overderichtings—programma'sindeperiode '68-'70.Als
zodanigkan het aantal nu functionerendeROC'snietworden losgemaaktvandein '57gemaaktekeuzemetbetrekking totdestudierichtingen.Hieropvoortbouwend,isde begrijpelijke neiging van
betrokkenen tot instandhouding van de bestaande ROC's weer
aanleiding tot fixatie vandein '57gekozen onderverdeling van
hetstudieprogramma vande FaculteitderLandbouwwetenschappen in
eentwintigtalstudierichtingen.Dezefixatie op de in '57als
logisch ervarenindeling lijktmijongewenst inhetlicht van de
huidigeontwikkelingen (zieook noot 5)
DeCommissie 'FundamenteelOnderzoek indeLandbouw', dikwijls
genoemd naar zijnvoorzitter prof. V.J.Koningsberger, was ingesteld in 1959 doordeministervanLandbouw enVisserij,innavolgingvandein 1957 doorde ministervan Onderwijs,Kunsten
en Wetenschappen ingesteldeCommissie 'Ontwikkeling Natuurwetenschappelijk Onderzoek"ondervoorzitterschap vanprof.Casimir.
Bijzijninstelling kreeg deCie 'F.O.L.'alstaak:
"a. nategaanwelkedeconsequenties zijnvandehuidigenatuurwetenschappelijke ontwikkeling voor hetfundamenteellandbouwkundig onderzoek;
"b.eensamenhangend geheelvan maatregelen aan tebevelen,die
"nodig zijnominhetbijzonder tevoldoen aan deeisen,diehet
"fundamenteel landbouwkundig onderzoek indehuidigetijd stelt;
"c. bij demaatregelen ter voldoening aan de eisen van het
"fundamenteel onderzoek tevens te betrekken, welke aan de
"beoefening vande sociale en economische wetenschappen aande
"landbouwhogeschool zijnverbonden".
Overwegende derelevantie vandedestijdsdoor deCommissie F.O.L.
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ondernomen taak op ditmoment van implementatie van 'Strategische
Planning' bij de LUW, volgt hieronder een fragment uit de
installatierede vandeCommissie zoals uitgesproken doordetoenmaligeminister vanL.en \l. innov.'59:
"Voorvolledige ontplooiing vanhetLandbouwkundig Onderzoek in
"Nederland moet immers worden gestreefd naar een juist evenwicht
"ennaargezondewisselwerking tussen hetmeer fundamenteleenhet
"meer toegepaste onderzoek. De Landbouwhogeschool is een
"opleidingsinstelling, maar op academisch niveau, hetgeen
"impliceert, dat een belangrijk deel van haar taak uit
"ontwikkeling vandelandbouwwetenschap bestaat.Destudenten die
"later hun werkkring bijhet landbouwkundig onderzoek zullen
"vinden, moeten tijdens hun studie worden geconfronteerd met
"onderzoekingsproblemen en dan uiteraard op een wijze, die
"volledig vande tijd is. Ook moet worden bedacht, dat bij
"onvoldoende ontwikkeling van het fundamentele onderzoek het
"toegepaste onderzoek hiervan zijn weerslag ondervindt endat
"stilstand van het eerste sterilisatie van het tweede zou
"betekenen."
Zeker eendeelvandebovenaangehaalde opmerkingen verdienen het
ook opditmoment ter harteteworden genomen.Evenzeer geldt dit
voor de conclusies van de Commissie, voorzover hierbij de
versnippering vanhet studieprogramma van de LH ter sprakekomt.
Zovindtmenopp23vanhetrapportvandeCommissie (1961):
"Dewensominhet studieprogramma een grotere differentiatie en
"ookmeer mogelijkheid tot specialisatie aan te brengen heeft er
"enige jaren geleden toe geleid,voorhet ingenieurs examen 22
"verschillende richtingen intestellen,waartoe ophunbeurt even
"zovele candidaatsexamenstoegang geven..."(dit refereert aanhet
programma 1957),alsmede:
"Wanneermendeze zaak achteraf bekijkt, rijst devraag,ofmen
"zich door deze opsomming vanmogelijkheden toch niet te veel
"heeft vastgelegd, en of niet een nog grotere vrijheid en
"soepelheid zou zijnbereikt,wanneer men zich totveelminder,
"doch ruimer gekozen richtingen zouhebbenbeperkt.Zo kent het
"academisch statuut voor de Universiteiten binnen de gehele
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"Faculteit der Wis-en Natuurkunde slechts 8 hoofdvakken,
"waaronder de biologie. Te Utrecht isdit laatste hoofdvak weer
"gesplitst in8hoofdrichtingen,terwijl de candidaat uit een
"schier onbegrensde lijst van bijvakken er twee voor het
"doctoraal examen mag kiezen. De commissie meent dat men in
"principe ook aan deLandbouwhogeschool met een geringer aantal
"richtingen enmet eengrotere internevrijheid meer mogelijkheden
"zou kunnen scheppen .."
Hetbovenstaande lijktinhet kader van de nu geconstateerde
verdere versnippering van het studieprogramma aan deLUli)een
heroverweging waard,waarbijuiteraard deontwikkelingen eldersin
den lande dienen teworden gebruikt als vergelijkingsmateriaal.
Deherprogrammering uitmondend inhet programma van1970werd
aangezet enbegeleid door de Senaatscommissie 'Wijziging Statuut
Landbouwhogeschool'. Deze Cie 'WijzigingStatuut'was ingesteld
onmiddellijk nahetverschijnen vanhet rapport vandeCie F.O.L.
in1961,enstond onder voorzitterschap vandeRectorMagnificus,
eerst prof.Eysvogel,later prof.F.Hellinga.
Indezg.Nota vanRector enAssessoren gedateerd november1968,
werd gesteld:
"datdetotstandkoming vanhet programma van een studierichting
"zich dient te voltrekken in eendialoog tussen degenen die,
"hetzijals 'producent'vanonderwijs (de docenten), hetzijals
"'consument' (de studenten endeafgestudeerden)bijde richting
"alsgeheel zijnbetrokken,endegenen diealsdocenten deaard en
"omvang van deafzonderlijke studievakken regelen."Denota definieert danvervolgens deDocentencommissies,te vormen uitde bij
een studierichting betrokken vakgroep(en),endeStudentencies per
studierichting te vormen door destudieverenigingen. Daarnaast
waren erinoverleg met hetNILItevormen commissies van Afgestudeerden,pergroepvan studierichtingen. Steendesaanstoots voor
destudenten indeze regeling was het geheel bij de Docentencommissies gelegde initiatief tot hetopstellen vaneen eerste
ontwerp, waarop dande andere commissies in tweede instantie
konden reageren. Daarnaast hadden destudenten bezwaar tegen het
feitdat aande betrokken commissies nogalgedetaillerde richt-
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lijnen u/erden opgelegd watbetreft de samenstelling van het
programma (zoals o.m. een enkelvoudig gesplitste propedeuse,
gemeenschappelijke KA1 programma's voor groepen van studierichtingen). Inde Studieraad, een door de Rector Magnificus ineen
eerder stadium ingesteld overlegorgaan tussen studenten enhet
'onderwijs-apparaat' werd naheftige debatten uiteindelijk (dd.
11 dec. '68)eencompromis bereikt dat alseen soort 'tractaat van
Wageningen' bepalend werd voorhetverdere verloop.Centraal was
hierbijdevorming van eenparitaire 'dubbelcie'vandocenten en
studenten,welke zoveelmogelijk als eenheid zouopereren bijde
opstelling vandenieuwe programma's.Inde praktijk hebben deze
commissies, aangevuld met een of twee afgestudeerden (enDSA
commissies genoemd), altijd gezamenlijk en in redelijk goede
harmonie gewerkt aan deopstelling vande richtingsprogramma's.
Verschillen van mening kwamen vaak juist naar voren bij de
confrontatie vande wensen vandeDSA commissies alsvrager voor
de richting, met de mogelijkheden zoals aangeboden door de
vakgroepen diedeonderwijs-elementenmoesten verzorgen. Na de
invoering van het studieprogramma 1970 werden deze DSA-cies
omgezet in permanente commissies t.b.v.alle overleg destudierichtingbetreffende.De afgestudeerden verdwenen als lid ende
paritair uitdocenten enstudenten samengestelde commissies kregen
denaam 'Richtings-Onderwijscommmissie', ROC.
Innavolging van dein1963doorde Academische Raad ingestelde
Cie Doceren enStuderen (Rapport gepubliceerd inUniversiteit en
Hogeschool,1965,Nr6)werd door deRector Magnificus in1967een
Senaatscommissie met dezelfde naam ingesteld. Deze LH-commissie
Doceren en Studeren opereerde parallel aan de Cie Wijziging
Statuut (er was een gedeeltelijke personele unie)en verdiepte
zichindeeventueel te nemen maatregelen metbetrekking totde
vorm waarin het onderwijs na de komende herprogrammering zou
worden aangeboden. Deze Commissie presenteerde een aantal
nota's, waarvan in dit verband dez.g. blokken-notavan januari
'68 wordt genoemd. In deze nota, getiteld 'Mogelijkheden ter
vergroting vandedoelmatigheid vanhethoorcollege'wordt gepleit
voor het invoeren vaneen strikt semester-systeem, dwz. alle
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studievakken dienden te morden verzorgd "opbasisvan1-semester
blokkenwaarover destudentbij heteindevanhet semester geacht
wordtexamenoftentamenaf te leggen".Voortswordteropgewezen
dat de zogenoemde 'stofverzamelingsfunctie1 vanhethoorcollege
(i.e. hetgebruik van het zelf door de student vervaardigde
dictaat als bron voor de examenstof) slechts kan worden
geëlimineerd "door hetsamenstellenenverstrekkenvandecollegestofindevorm vanuitvoerige syllabi,dictaten,danweldoorhet
gebruik vanleerboeken zoalsdit vooreentoenemend aantalvakken
reedsgeschiedt"(zieinditverband ooknoot 18).
Ineenvolgendenota vande CieDocerenenStuderen, gedateerd
2 mei1968,werd opbasisvangegevensverzameld doorIr.Ledeboer
een poging ondernomen de studiebelasting van de kandidaats-programma'svaneenpaarrichtingen voorlopig tekwantificeren.
Na uitvoerigoverleg waaraandestudentendeelnamen middels een
vertegenwoordiging uit de raad vanstudieverenigingen,kwamhet
uiteindelijk indeFaculteitsvergadering van mei '69totbesluitvormingwaarbijwerd gesteld datdenieuwestudie-programma's een
kandidaatsstudie zoudenomvattenvan4semesters met in totaal
320Gnetto studie-uren. Alsrichtlijnwerdhierbijuitgegaanvan
eennettostudietijdvan 3uurperuurhoorcollege,en4£uurper
practicum-middag.Bijeengepland semestervan13wekenkwam aldus
eenstudievak van1semester-uur overeenmet eennetto studielast
van40uur,dwz.éénweek studie. Ineenlaterstadiumwerdende
aldusgedefinieerdeeenhedenonderdenaamvan 'sbu'(studiebelastingsuur)indestudiegidsbijiedervak vermeld.
Juistbijeen aantalop toepassing vande wetenschap gerichte
studierichtingenishetlogischdat een nadereverdieping vande
kennis voert totwetenschapsterreinen dieookvoor andere toepassingenvanbelang zijn.Voorzovereendergelijke verdieping op
denoodzaak van 'sub'specialisatie lijkt te wijzen, vanwegede
toename van deomvangvanhetbenodigdekennispakket, valt dan
overlap tussen 'sub'specialisaties van verschillende studierichtingenniette vermijden. Hercombinatietotgrotereeenheden
isdangewenst:immerswieeenmaalleerdezichtespecialiseren in
eenbepaald nauwgebied zalditookopeenander subgebied moeten
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kunnen.Inanderewoorden:de praktijk vraagt personen diehet
vermogenhebbenzichvoldoendediepintewerken in een subgebied
van een veel brederwerkterrein.Destudierichtingen dienendan
ook te wordenbenaamd op basis van het bredere werkterrein
waarbinnenmengeacht kan worden zichbijgerichtevraagstelling
nader (tijdelijk)tespecialiseren.
9 Devoorgestelde uitwisselbaarheid vanbepaalde studievakken in
een studieprogramma zalwellicht toenemen (enookmoeten toenemen)
wanneerdebestaande richtingen tot grotere eenheden zouden
worden verenigd. ROC's dieeengroterwerkgebied bestrijkendan
thansveelalhetgevalis,zoudenindeze 'kruisbestuiving'tussen
denunogweleenswatéénkennig reagerende vakgroepenkunnenbebevorderen.
10 Het lijkt moeilijk teontkennen datvoorveelvandebestaande
richtingendeoponderzoek gerichteoriëntatiesbaat zoudenhebben
bijhetvolgenvaneen propedeuse-programma alsvoorzienvoorde
nieuwerichting.Hetkomtmijindezealszeergewenstvoordatde
nu gehanteerde onwrikbarebinding tussenrichting enpropedeuse-programmawordtverbroken. Weldientdandeconsequentievaneen
beperkingvandekeuze-vrijheid ineenlaterdeelvandestudiete
wordengetrokken.M.a.w.bij aanvaarding van een anderedande
meest geëigende propedeuse voor een bepaalde studierichting,
dienthet 'gemiste'vak (of vakken) te wordenopgenomen inhet
doctoraalpakket.Omhetnogconcreter testellen: bij hercombinatie van dehuidigerichtingenA,BenCdienendedriecorresponderendeP-programma's toegang teverlenen,mitsgemistevakken
behorend bijbepaaldespecialisaties gelijkend op deouderichtingenA,BenC inhet doctoraalwordenopgenomen.Eenmogelijke
tegenwerping dat hierdoor de volgorde van destudievakken in
gevaar komtlijktweiniggewicht tehebben, nu bij de huidige
grotekeuzevrijheid de studenten deeenmaalperdrietrimesters
verzorgde vakkentochalin betrekkelijk willekeurige volgorde
opnemeninhunprogramma.
11 Netbetrekking tothet HAOwordtinde MemorievanToelichting
van het voorstel van "Wet Harmonisatie Collegegelden e t c ;
Invoering ééninschrijvingsduur eerstefaseHO,1987" reedsmei-
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ding gemaakt vandemogelijkheid voor HBO-opgeleidenom aandeLUW
voor de richtingen Plantenteelt en Cultuurtechniek een
opleidings-programmavantweestudiejaren te volgen. Het lijkt
logisch ernaar testreven datditook voorandere richtingenmogelijk zal worden. Uiteraard is deze ontwikkeling een grote
verbetering in vergelijking totdesituatie vóór 1970, toener
vanwerd uitgegaan dat de HAO-opgeleidetoelaatbaar wastothet
begin vandestudie aande LH, en dan op eigeninitiatief kon
streven naar het verkrijgen van individuele vrijstellingen voor
examenvakken.Toch iseen dergelijke regeling weinig elegant:eerf
verkort programma gebaseerd op afspraken aangaande te verlenen
vrijstellingen voor het afleggen van vak-examens welke zijn
voorzien in het 'normale' programma zou dienen te worden
vervangen door een speciaal voordeHAO-opgeleide geconstrueerd
twee-jarigprogramma. Uiteraard dient dan teworden voorzien in
eenwettelijke regeling waarbijde toelating aan een dergelijk
programma afhankelijk wordt gesteld van het bezit van een
HAO-diploma. In hoeverre een dergelijke tweejarige vervolg-opleiding voor HAO-gediplomeerden infeite alstweedefasezou
dienen teworden aangemerkt zouonderwerp vannader overleg moeten
zijn.Hetlijkt duidelijk dat voor het experimenteren met deze
vorm van coördinatie tussenHAOenLUW, 'dichte nabijheid' van
beide opleidingsvormen van doorslaggevende betekenis voor het
welslagen vanhet experiment zoukunnen zijn.
Slechtszijdelingsverband houdendemet het bovenstaande isde
wat tweeslachtige opstelling waarvoor inNederland wordt gekozen
alshet gaat om de relatieve waardering vanWOenHBO,inhet
bijzonder wanneer dit eenvergelijking met hetbuitenland betreft.
Als uitgangspunt hierbij lijkt hetvanzelfsprekend dathetHBO
diploma kanwordenbeschouwd als het equivalent van de 'eerste
universitaire graad' indeanglo-amerikaansewereld,deBScofBA
graad.Voorzover nu inNederland vanuit0&Wwordtbeklemtoond dat
WO enHBO als twee takkenvan éénHOdienen teworden beschouwd,
zodatverticale doorstroming slechts bij uitzondering 'ingeval
vanverkeerde keuze'alszinvoldient tewordenbeschouwd,impliceertdit eenovereenkomst vanhetWO doctoraal diploma met de
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genoemde eerste universitaire graad in bijv. deUSA.Hierbij
overwegend dathet volgensdegestelde regels gaat omeen eerste
universitair diploma bereiktnaeenvierjarige cursus,wordthet
tegenover hetbuitenland moeilijk omvoltehouden dathetdoctoraaldiploma nietals equivalent van eenBSc/BA dient teworden
beschouwd. De gewoonlijk vanuit Nederland geclaimde equivalentie
ophetniveau vaneen 'Master'graad kanechter welwordenverdedigd opbasisvandegeaccepteerde toestand dat indepraktijk het
studieprogramma vande 'eerstefase'ook voor de goedestudent een
tijdsinvestering van zeker vijf jaar vraagt.Ditlaatste in combinatiemetde vergelijkenderwijs vrijzware VWO opleiding in
Nederland dekt dan min ofmeer degemaakte claim.Inditkader,
hierbijwijzend opdeverhoogde urgentie van diploma-vergelijking
bijdegegeven intentie tot 'internationalisering' vandeuniversiteit,zou het sterk vereenvoudigend werken alsbijwetdemogelijkheid zouworden geopend omeen 'eerste universitair diploma'
uit tegevennadat een nader teomschrijven deelvanhet volledige
doctoraal pakket zouzijn afgelegd. Alsdan zou deequivalentie van
dit eerste diploma met hetanglo-amerikaanseBScevident zijn,
waarmee declaim opeen tweede graad op 'Master'niveau zou zijn
gedekt.Welzou danderedelijkheid vaneenpogen tothet verkrijgen van een aanvullende diplomering voor de HBO-opgeleidenmoeten
worden erkend.Hierbijzoudanechter aandacht moeten worden besteed aan het maken van een tweejarige cursus toegankelijk voor
nader aantegeven categoriën van HBO-gediplomeerden.Verlenging
van de inschrijfduur zou in dezeniet eens beslist noodzakelijk
zijn.Hetgaatimmersomdiegenen dietijdensdeeerstevier jaar
inhetHBO "studiediscipline leerden",hierbijdewoorden van een
HAS-LU-gegradueerde ineen interview met het üJageningsUniversiteitsblad van10oktober j.l.aanhalende.
12 Inhethieronder genoemde rapport 'van Os'(noot14)vindt men
onder het hoofdstuk 'Gebreken bestaande Structuur' (hetgeen dus
refereert aan de toestand omstreeks 1965), o.m. de volgende
opmerking overde positie vandewetenschappelijke medewerker uit
dieperiode:"Hetontbreken vaneenformele regeling vande eigen
"verantwoordelijkheid voor destaf stelt de stafleden in een
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"volkomen afhankelijkepositie ten opzichtevandehoogleraarof
"hoogleraren, 'onderwier toezicht'zijwerkzaam zijn". ...
13 IndeUSAbezettehetovergrotedeelvande 'teaching staff'van
deUniversiteit deniethiërarchisch gerangschikte 'Associate-en
Full-Professor'rangen.Zieooknoot14.
14 Hetrapportvande CommissievanOs, uitgegeven alspublicatie
Nr9vandeAcademischeRaad (1968) is nog steedsrelevant.Het
kan worden beschouwd alseenvroegepoging totherstructurering
welkeuiteindelijk paszeer onlangs in het 'UHD'-stelsel zijn
bijgestelde uitwerking kreeg. De structuur 'vanOs',waarinde
'permanente' rangen van Lector, Toegevoegd Hoogleraar en
Hoogleraarwordenvoorgesteld voorhet wetenschappelijk corpsdat
dehoofdtaken onderwijsenonderzoek verzorgt, lijktopeenwat
verzwaarde uitvoering van het systeem op de Amerikaanse
universiteit.DeLectorsrang wordtbereikt nahetbehalenvande
Doctorsgraad pluseen 'post-doc'van1of2jaar.Dit isduidelijk
ietszwaarder aangezetdandeUSAssistant-Professor uitdietijd,
welkemeteennahetbehalenvan dePhDgraadwerdaangesteld.Als
zodanig lijktdeomschrijving vandeeisen gesteld aandeLector
nogal op die van de Associate Professor van demiddelgrote
Amerikaanse universiteituitdietijd.De 'Toegevoegd Hoogleraar'
uithetrapportvanOsisdaarmeenietdirectvergelijkbaarmetde
'AssociateProfessor' uitdeUSA.Inditkaderishetinteressant
vast testellen dat totvoorkortdeNederlandseUIHCIbijdeaanvragenvoorbv.FulbrightScholarshipsindeUSA alsrangdikwijls
AssociateProfessorvermeldde.
15 Bedoeld ishierineersteinstantiehetgevenvanonderwijsdoor
eenzelfdedocentaanzowelde universiteit alsook aan eenHBO-instelling,waarbijdeinhoud vanhetonderwijsnietnoodzakelijkerwijs gelijk isvoordebeidesituaties.Voorbepaaldestudievakken zoalsgedoceerd aan bv. de Landbouwuniversiteit geldt
voortsdat de inhoud niet 'geheelanders'isdanwatbijaanverwantestudievelden inhet HBO wordt behandeld. Erzijnook een
aantalsituatieswaarbijhetdictaatvandeLU-vakgroep alsleertekst voor hetzelfde vakaaneenHBOinstelling wordtgebruikt.
Zekerkanhetdanals logischwordengezien datééndocenttwee,
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eventueelv/oorhemzelf ietwatsequentieelgerangschikteonderwijs-elementenverzorgt,waarvanbijv.hettweededeelnietophetHBO
wordt gegeven,terwijlhet studietempo niet noodzakelijkerwijs
hetzelfdeis voor het eerste element,dat opbeideonderwijs-instellingen wordtverzorgd.
Inditkader,hierbijmede-overwegende de zorgombijeen
krimpende stafbezetting in staattezijneengedifferentieerd onderwijsaanbod te verzorgenbreng iknogmaalseen
eerdergedanesuggestienaarvoren om in principebinnen
een zelfde cursus-element twee uitgangsniveau's na te
streven. Althans bij beta-studievakkenwordtvaakonderschatdespreiding in diepgang tussenwatvannutisvoor
directetoepassing enwatdegeïnteresseerdebegaafdezich
eigen kanmaken.Inplaats van het ontwerpen van twee
verschillendecursussen kan men streven naar eentweedeling vandecursus,waarbijmenindriekwartvandetijd"
éénkwart van deinhoud ineen goedbegeleide studiefase
behandelt,eninhet resterendekwartvandetijd eenveel
moeilijkerdeelmetvoornamelijk zelfstudie en vragenuren
behandelt. Het eerste deel is uitgangsniveau A,ende
deelnemers hebbenruim tijdom tijdenshet laatste kwart
vande cursustijd inverderezelfstudie eenexamenvoor te
bereiden.Hetgeheel is uitgangsniveau Bendedeelnemrs
daaraan behoeven nietcontinuaanwezig te zijn bij het
eerstedeelvandecursus.
Voordedocentzalhet vervullenvaneendergelijke dubbelfunctie
bijtweetypenvanhogeronderwijs verruimend werken ophetinzicht inaldannietvermeendeverschillentussende aardvanhet
onderwijs in beidetypenvaninstellingen (zieooknoot 21). Ook
hieriseen korte geografischeafstand tussendezevangrootbelang,waarbijgerefereerd wordt aan deopmerking dienaangaandeop
p8vandehoofdtekst.
16 Eenaantalfactoren zijnhierbijvanbelang. Primair isdemeer
schoolseopzet,indiezindat van destudent op zeerkortetermijn hetinleverenvangemaakthuiswerk ('problems'),het schrijvenvan 'term-papers' en het afleggen vantussentijdse testen
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wordt verwacht, terwijl voorts de voorbereidingstijd voorhet
'eindexamen' doorgaans maar 1à2 weken voor misschien vier
studievakken is.Het isnietwelmogelijk voldoendetescoren als
menniettijdensde 'course' zeer regelmatigmeewerkt.Hetfeit
datdezeopzetalslogischwordtervaren isechter waarschijnlijk
belangrijker. Ditlaatstehoudtnuverbandmetde 'dreiging van
verwijdering'tijdens de studiealsdestudentgedurendeeentot
twee trimesters ('quarters') beduidend beneden een critische
waardevanzijn 'Grade Point Average' zakt.Zekerbijdeveelal
hogeinvesteringen diemoetenwordengemaaktdoordeoudersomeen
kind eenuniversitaireopleiding telatenvolgen, is hetvoorde
meerderheid der betrokken studenten op elkmoment van'acuut'
belang omdestudiebijtehouden.
17 Inde zestiger jaren isin diverse rapporten en geschriften
aandacht besteed aandewaarde of het gebrek aanwaardevanhet
z.g. hoor- (ofluister-)college.Inditkaderwordt verwezennaar
hetrapportvandeCieDoceren enStuderenvandeAcademischeRaad
gepubliceerd in Universiteit enHogeschool 1965,6;deartikelen
vanF.A.Heyn inIntermediair,jan.enjuni1967,alsmedeeenreactiedaarop vanKolthoffinNRCdd 7aug.'67;hetrapport 'Mogelijk
hedentervergroting van de doelmatigheid van hetHoorcollege'
zoalsinjan.'68geproduceerd doordeCieStuderenenDocerenvan
deLH.Uiteraard isdeeffectiviteit vankennisoverdracht aan de
universiteit altijd een onderwerp vanaandachtgeweestvoorde
vele Bureau'svanOnderzoek van Onderwijs welke omstreeks die
periodeaandeUniversiteitenenook deLHwerdenopgericht.
18 Inditkader wordtvoordeLH verwezennaarbovengenoemdenota
vandelocaleCieStuderen en Doceren van jan. '68,waarin als
laatste regelstaatvermeld: ..."Hierbijdientnogmaalsteworden
"opgemerktdat eliminering van de 'stofverzamelingsfunctie'van
"hethoorcollegenaarallewaarschijnlijkheid slechts kanworden
"gerealiseerd doorhetsamenstellenenverstrekken vandecollege"stofindevorm vanuitvoerigesyllabi, dictaten, danweldoor
"het gebruik van leerboeken zoalsditvooreentoenemend aantal
"vakkenreedsgeschiedt."Synchroon met deze aanbeveling werden
alledocentenverplicht althanseengedetailleerd overzichtvande
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verzorgde kandidaatscolleges opschrifttestellen,daarbijaangewendeuiatbehandeld werd indeopvolgendecollegeuren-tevens
vermeldend ofereensyllabus voorhanden uias. Vrij korte tijd
daarna werden alledocentenverplicht (doorheteerst aantredend
Faculteitsbestuur)overte gaantothetvervaardigen vaneencomplete syllabus van alle verzorgde colleges. Uiteraard een
'blessing'vanuithetstandpunt 'beterietsdanniets'u/atbetreft
de schriftelijke inhoudsopgave van een studievak, werd deze
maatregeleen"mixed blessing" voorzover de kwaliteit van een
syllabus vervaardigd inoffsetdikwijlsinferieur isaandievan
gedruktepublicatieswelke de toets van kritiek van collegae
elders hebben doorstaan. Inditkaderware,medegeziende toenemende neiging totinternationalisering van de universitaire
opleidingen,het uitoefenen van aandrang op docenten tothet
gebruikmakenvanbestaande,vaak uitstekende,leerboeken stammend
uithetEngelsetaalgebied,teoverwegen.
19 Zie K.D.J.M.vanderDriftenP.Vos: AnatomievaneenLeeromgeving, Swets en Zeitlinger,Lisse, 1987. Hun figuur 2.1a is
typerend voor de (zeer geringe) tijdsinvestering tijdens het
collegealsgeen bijzondere maatregelen worden getroffenomde
student tot 'meewerken' aantezetten.Als algemene conclusie
wordtalsmeest waarschijnlijk kenmerk van de studiegewoonten
gegeven: "Studenten stellen zelfstudie zolangmogelijk uiten
bereiden steedsdeonderwijsdeelnamevan de volgende dag voor"
Impliciet aandeze stellingnameisdeconclusieverbondendatals
er geen concreteopdrachtentotdievoorbereiding zijn verstrekt
(doordedocent), deze voorbereiding uiterst summier is. Een
andere conclusiegetrokkendoordeschrijversisdatinNederland
destudentgemiddeld 1300nettostudie-urenopbrengt voorzoverdit
debëta-wetenschappen betreft (waareenvrijintensievevormvan
studie-indelingwordtopgelegd viapractica e t c ) . Voordegammaenalpha-richtingenwordt800-1100nettouurverwacht.Eenderde
conclusie is datalseenhogereprestatie van de student zou
wordenverlangd ( dus meer dan 1300 uur)"(dan)zouhetnodig
"zijn om studentenmaatschappelijk teisoleren.Danontstaat een
"situatiedievergelijkbaar is met decampusstructuur dieinde
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"Verenigde Statengebruikelijk is.Inzo'n omgeving kunnen met
"succes hogereeisen aanstudentenwordengesteld.Hetbeleid van
"deNederlandse overheid is daarmeenietinovereenstemming:er
"wordtzowelnaareenhogere studielastalsnaar maatschappelijke
"integratiegestreefd.Diedoelen staanmet elkaar op gespannen
"voet." Schrijver dezesheeftgrotebezwaren tegende implicatie
datdecampusstructuur in de USA leidde tot maatschappelijke
isolatie, alsook tegen de allegatiedatmaatschappelijkeintegratiezoalsaanwezig verondersteld bij de Nederlandse student,
het investeren vanmeer dan1300uurstudielastvoorhemonmogelijk zoumaken.
20 Deze incentieven zijnniet zondermeer voor dehand liggend,
afgezien van alternatieven van twijfelachtig materialistisch
karakter, zoalsinwezenhetmotiefvandefinanciëleschadevan
aanzienlijkeomvang bijhetnietsuccesvolafrondenvandestudie
alsgevolgvan hetnietoptijd 'meewerken'.Veeleer zoumenmoetenhopenop (streven naar)hetontstaanvaneen vanzelfsprekendheid voordemeerderheid vaneengroep,datwilmengebruik kunnen
makenvandedirectehulp vaneendocentmenuiteraard moetweten
waarovermenindevorigebijeenkomstdoendewas.Implicietisdat
de student eisen magstellenaan de geboden faciliteiten op
onderwijs-technologisch gebied (boeken,hulpmiddelen) en aan de
kwaliteit vandedocent.Dieeisenkanmen echterpasstellen als
menweet waarover 'deles'gaat.Voortslijkterweinig optegen
datdegenendiezichweldegelijk zelfkunnen reddenditookmogen
doendoor slechtsopeeneindexamen teverschijnen,hoewelmendan
eigenlijk ookwelvia de openuniversiteit opafstand zoukunnen
studeren.Bijalleoverwegingenwaarom dittochnietzallukkenin
Nederlandwarehetgoed zichaftevragenwaarom inhetbuitenland
tochvaakeenhogere 'deelname'wordtwaargenomen.
21 MetenigeschroomwordthierhetHBOgenoemd.Immersjuistwordt
doordeuniversiteit het 'meer schoolse karakter' van het HBO
aangehaald alskarakteristiek verschilinbenadering tussenbeide
systemen.Echter voorzover in het HBO het wèlzoulukkende
studenten in eenhogeregraadvaninteractiemet de docent te
brengen,danishetjuistdeuniversiteit dietekortschietinhet
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vergelijk tussen desystemen. Dezeinteractie isopzichniet een
schoolselement:veeleer ishet juist de academische sfeer die
impliceert dat student endocent opvoetvangelijkheid (hoewel
niet van gelijke graad van ervaring) in contact treden om
irihoudelijc te discussiëren over het onderwerp van beider
interesse.Dewerkelijkheid is uiteraard niet zohoogdravend als
debovengebruikte omschrijving impliceert;niettemin geloof ik ten
stelligstedat 'gezamenlijke deelname'vanHBO enWO studenten aan
bepaalde daarvoor geschikte onderwijs-elementen vanwaardezou
kunnenzijn omhetgesteldedoelvaneenhogegraad van interactie
tussenstudentendocenttebevorderen.
Als slotopmerking lijkt het juist hier te wijzen op de
cirkelredenering die verstopt lijkt in de Nederlandse aversie
tegen eenintegratie van hetHO systeem.Veelalwordt er uitgegaan
van eenfundamenteel verschil in benadering van de gestelde
problematiek,waarbij danaandeuniversiteit een vanzelfsprekend
hoger generalisatie niveau wordt toegeschreven. Echter,door de
verbreding vanhetsegment vande samenleving dat zich aandient
voor eenopleiding aandeuniversiteit (bedoeld om testijgennaar
7-9%vandegeneratie zoalsook blijkt uitde cijfers gehanteerd
in het recente 'ConceptH.O.O.P.')kanmen inredelijkheid niet
volhoudendater in deze een scherponderscheid inhet karakter
vandebeidedelenvanhettoekomstig HO zalblijven zoalsnog als
evident werd verondersteld door deuniversitaire generaties vande
vijftiger jaren.Datdezefictie vanweleer vooralsnog mede in
stand wordt gehouden door beide stromen van het HO intwee
gescheiden onderwijsinstellingen onder tebrengen, heeft geen
enkele relatie tot dedikwijls (zowelvanuitHBO alsWO)beleden
behoefte vande maatschappij aan twee verschillende typen van
opgeleiden. Daarbij toegevend datdeNederlandse samenleving op
ditmoment zekergeen behoefteheeft aannogweer een opschudding
vanhetHO systeem,lijkt hetvangroteurgentieomopzeer korte
termijn tebeginnenmet hetexperimenteren vanhettezamen brengen
vandestudenten vanbeidestromen in de sfeervan 'deles'.De
studenten-administratie mag dan vooralsnog gescheiden blijven,
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evenalsde eigenlijke onderwijsinstellingen.De studenten dienen
echter gewend te worden aan de situatie waar bepaalde
onderwijs-elementen en ook bepaaldedocenten inbeide subsystemen
functioneren.Na eenaantal jaren zaldanwel blijken datindeze
Nederland minder verschilt vanhetbuitenland dannudoor sommigen
schijnt teworden verondersteld.
22 Voorenigeachtergronden vandesequentievan studentenprotestbewegingen indeUSA,Frankrijk en tenslotte inNederland kanmen
teradegaan-bijdevrij omvangrijke literatuur.Hierwordengenoemd hethoofdstuk 'HeteindevandeConsensus' inM.vanRossum:
de VerenigdeStaten indetwintigsteEeuw,Utrecht 1984, en het
eerste deel van R.A.de Moor: Studentenprotest enUniversiteit,
Rotterdam 1970, voor een kortoverzicht van de samenhangen.
DetailsoverdeParijserevolte vindt men inDeBuch enGroen's:
DeVerbeelding aandeMacht,Bruna,Utrecht 1968.De Universiteit
inOpstand,vanTonRegtien,v.Gennep,Amsterdam 1969, geeft een
uitvoerige politieke analyse vandegedachtenwereld vanbetrokkenenbijhetNederlandse studenten protest,metzeer veel verdere
literatuurverwijzingen.
23 InNederland wasde 'establishment'inhet voorjaar van1968al
enige tijd onderweg methetmakenvanplannen voorbijstelling van
hetuniversitaire systeem.Dezeplannen vonden hunuitweg inrapporten vandeAcademische Raad.In dit kader washetRapport van
deCieStudieduur onder voorzitter Posthumusin '64eender eerste
en bekendste geworden;hetwerd aanleiding totde benoeming van
Posthumustot regeringscommissaris in1967,waarmee debasiswas
gelegd voorhet tot stand komen van de Nota 'DeUniversiteit:
doelstellingen, functies,structuren',welkeverscheen inoktober
1968.In dezelfde serievandeA.R.waren inhet voorjaar van '68
ook onderweg de rapporten vandeCie 'Zelfstandige Taakvervulling
Universiteit enHogeschool' (Maris) en deCie 'Structuurvan het
wetenschappelijk Corps' (van Os). Het eerstgenoemde rapport
stuitte op zeer groteweerstand,ongetwijfeld mede door dedatun
vanverschijnen juist ophetmomentvanhetbeginnende studentenprotest.Een snelle tweede poging van deuniversitairebestuurderen om een beter aansprekend plante maken (Lochemse Nota)
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raakte spoedig indevergetelheid indemaanden na herfst '68toen
het studentenprotest snel aanzwol. Op debeschreven jaarvergaderingvandeNederlandse Studentenraad vond naar mijn herinnering
deomslag vancoöperatiefnaar radicaalminofmeer plaatsvia de
opvolging van dezittende bestuurderen (inmeerderheid afkomstig
uit het aan de 'gezelligheidsverenigingen'verwante Nederlands
Studenten Accoord)door eennieuw team invooral afkomstig uitde
Studenten Vakbeweging.
24 Hetcitaat isuithet z.g. 'Klachtenboek'vanhetNSR Kongres'69
beschreven als"een verzameling beschrijvingen vaninhet afgelo"pen jaargevoerdeakties,afgerond door een aantal konklusies.
"Deze konklusies zijn te zien alsklachten;klachten tegende
"autoriteiten die eenmijnenveld vandiskussies, kommissies en
"overlegorganen uitzette,klachten aanonseigenadres,over door
"onsgemaaktefoutenbijdegevoerde akties.Latenweereen lesje
"uittrekken",lüageningenkomtbijdeze beschrijvingen nietvoor,
omdateropdatmomentnogniets was gebeurd waarschijnlijk. Men
was nog steeds inpositieve discussie gewikkeld metdebestuurderen,viaDSA CiesenindeBreedspoorCie.
25 Het blijft uiteraard eenzaak van eigen inschatting in hoeverre
aandeLUde studenteninvloed opdestudieprogramma's als groot
wordt gewaardeerd. Het feit dat naar mijnweten debewusteDSA
Cieszichmeestal 'finaal'metde inhoud van het richtingsprogrammakonden bemoeien (toegegeven,binnendegesteldevrijruime
richtlijnen vande Cie Wijziging Statuut), terwijl er weinig
onenigheid tussen de paritaire docenten en studenten vertegenwoordigers leek voor tekomen wijst indierichting.Evenzeer is
de 'tweefasen'herprogrammering onder invloed van de 'Fundamentele Onderwijs Discussie' redelijk tegemoet gekomen aandevan
studentenzijde benadrukte eis van 'ProbleemgerichtOnderwijs',
waarbijdeevidenteverschillen in waardering hiervan door sommige docenten en studenten aanleiding wastoteen compromis met
relatief zeer grote vrijheid vankeuze.Inhet afscheidscollege
vanprof.Schenk op 1 juni '87werdenoverditonderwerp relevante
opmerkingen gemaakt.
26 Hetprincipe vande indeling vaneenFaculteit in vakgroepen
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waarin disciplinair verbonden vakgenoten zijn verenigd,welke
vakgroepen danweer viawerkgroepen hun menskracht inzetten voor
het onderzoek datmeer probleemgericht is,kan als vertrekpunt
gelden.Detoepassing vanditprincipeop eenindeloop der jaren
- ook indeomvang enaard van zijnactiviteiten - sterk gegroeide
Landbouwfaculteit isuiteraard niet eenvoudig.Zoisinfeitede
Landbouw alszodanig zelf eenbreed probleemgebied, ende eertijds
ingesteldeLeerstoelen (hierbeschouwd als basis van de latere
vakgroepen) waren ten dele direct gerelateerd aan eengroot
toepassings-gebied zoals bijv. de Tuinbouwplantenteelt, etc.
Daarnaast waren eruiteraard dedisciplinair benaamde leerstoelen
vande voor destudie vandeLandbouw nodige basiswetenschappen,
ende 'Agro'varianten hiervan zoalsLandbouwscheikunde,Agrarisch
Recht,etc.Dit 'mengsel' van disciplinaire en optoepassingsgebieden gerichte leerstoelenwerd intijden van groei uiteraard
aanleiding toteen zekere mate van overlap inwerkterrein.De
toepassingsgebieden hadden gespecialiseerde fysische,chemische
etc.kennisnodig en namen daarvoor specialisten aan.Dat hierbij
mogelijk vanuit geheelverschillende toepassingsgebieden hetzelfde
type vanbasiskennisvannode was bleef dikwijls onopgemerkt.
Evenzeerwas het logisch dat vanuitbasiswetenschappen gezocht
werd naar toepassingenwaarbijhetuiteindelijke resultaatvanhet
onderzoek duidelijk gerelateerd konzijn aanhetonderzoek dat bij
de toepassings-gerichte vakgroepenmethulpvan eigen disciplinaire specialisten werdverricht.
In tijdenvankrimp dient eendergelijkevervlochten opbouw van
vakgroepen voorzichtig tewordenontward,om tevoorkomen datmen
dooroverlapzichteveelinspanning voor hetverkregen resultaat
moet getroosten,of zelfseennegatief effectoogst door interne
concurrentie tussen vakgroepen voor dezelfde 'projecten van
buiten'. De vorming vannieuwegecombineerde eenheden alsook het
tijdelijk inzetten vanwerkkracht inopbepaalde 'grote'problemen
indemaatschappij gerichte werkgroepen (zoalsbijv.deplannen
voor een werkgroep "Kwalitatief/kwantitatief Waterbeheer")zou
veel aandacht verdienen.Eenpractische moeilijkheid is in dit
kader de sterke binding van betrokken personen aan bestaande
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vakgroepen 'waarin men isopgegroeid'.Evenalsdit eerder werd
opgemerkt bijde discussie over de vele studierichtingen: de
neiging van betrokkenen omdebestaande toestand tehandhaven is
zeer sterk.Persoonlijk betreur ik ditomdat ikervan overtuigd
bendathergroepering vanbepaalde activiteiten en personenkan
bijdragen toteenvernieuwend élan.

