
studies mogen dan best hogere beurzen worden gekoppeld. In 
dit opzicht is het nu in de samenleving toch ook gedifferen
tieerd? Bij de exacte wetenschappen wordt in het algemeen 
méér gepresteerd door studenten, dan bij de studenten in de 
alfa- en gammastudies. Dat komt doordat vooral kwantitatieve 
criteria de dienst uitmaken. Je hebt hier zelfs docenten die pro
beren de studenten tegemoet te komen! Dit wordt gestimuleerd 
doordat het studieprogramma voor vijftig procent door studie
richtingscommissies - waarvan ook studenten deel uitmaken -
wordt beoordeeld. Dat is zelfs in de wet geregeld. Het zijn de 
wrange vruchten van een gefragmenteerde democratisering. 
Maar het wetenschappelijk valt niet te democratiseren. 
Dit alles heeft te maken met het overheidsdirigisme dat zich 
meester heeft gemaakt van de wetenschap, wat heeft geleid tot 
een enorme bureaucratisering. Nu heb je allerlei afdelingen die 
autonoom zijn, maar ik moet als hoogleraar wel zelf mijn fotoko
pieën maken en met mijn overhead-projector sjouwen. Vroeger 
had je je eigen collegezaal, nu heeft iedereen een eigen com
puter. Zo heeft zich een groot functieverlies voltrokken. En de 
uitbreiding van het administratief ondersteunend personeel 
heeft geleid tot inkrimping en verdringing van het wetenschap
pelijk personeel. 
Het is de neiging tot egalisering en controle die funest is 
geweest. Het overzicht is er niet meer. Waarom betaalt men mij 
zo'n hoog salaris als ik zoveel energie aan dit soort zaken kwijt 
ben? Het levert een laag rendement op. Zonder nostalgisch te 
willen worden, maar vroeger had je kleine overzienbare eenhe
den. Nu denken de ambtenaren en politici dat ze de wetenschap 
algemeen kunnen sturen. En als men concludeert dat het anders 
moet: de wetenschap kan niet uitsluitend markt-gestuurd opere
ren. Hebben historici niet aangetoond dat in Duitsland aan het 
einde van de vorige eeuw juist heel belangrijke wetenschappelij
ke ontdekkingen zijn gedaan omdat de wetenschap niét werd ge-

stuurd. De wetenschappelijke instelling moet zelf kunnen bepa
len of differentiatie gewenst is of niet. Je dient de wetenschap 
vrij te laten om zich in rust en vrede te kunnen ontwikkelen. En 
als dat betekent dat we moeten inkrimpen, dan zUllen we in
krimpen. Als er dan minder hoogleraren komen, dan moet dat 
maar. 
Ik ben vooral vóór competitie tussen 'peers'. Kritische beoorde
lingen door collega's om de wetenschap verder te brengen. Maar 
niet tussen universiteiten die de markt op moeten met steeds 
mooiere folders. En ik ben helemaal niet voor het Amerikaanse 
systeem waarbij een universiteit als Harvard bovenaan staat en 
de andere nauwelijks wat voorstellen. Zo'n differentiatie wens ik 
niet; dat is een verkapt klassensysteem. Ik ben ook tegen diffe
rentiatie in studieduur en naar cursusduur. Ik ben vóór een uni
forme studieduur. Dan weet je wat een universitaire opleiding 
voorstelt. Alle studies zouden vijf à zes jaar moeten beslaan. Het 
gaat dan om universitaire studies, niét om HBO onderwijs. De 
rest moet naar het HBO. Bij de universiteit gaat het niet om de 
toepassing van kennis, maar om het ontwikkelen van kennis en 
het toetsen van theorieën. 
En tenslotte, de hele concentratie die nu optreedt door de con
structie van onderzoeksscholen zal leiden tot nog meer bureau
cratie. Want er gaat wel een soort suggestie van uit dat er een 
bepaalde visie of 'school' wordt gepresenteerd, maar vaak is het 
een papieren constructie. Men wringt zich in bochten om de be
zuinigingen te ontlopen. Dat leidt tot bureaucratisering en een 
laag rendement. Terwijl het veeleer de wetenschaps-intrinsieke 
processen zijn die leiden tot bóger rendement. Ik zie het als een 
kwestie van beschaving en cultuur wanneer een groep getalen
teerde en zwaar geselecteerde mensen in staat wordt gesteld 
zich aan zuiver wetenschappelijke activiteiten te wijden. Maar 
waarom kan dit niet gewoon plaatsvinden in (het verlengde van) 
de universiteit? (Ch.Ch.) .• 

Over pral(.tisch samenhangen 
In gesprek met Carel Tielenburg 

I k vind het wat moeilijk om het HBO te typeren als veld 
van de kundes. Want in het beroepsonderwijs ontleent 
men de kennis aan de kundes die op de universiteit wor

den ontwikkeld. Wellicht is het vruchtbaarder om te denken in 
termen van het onderscheid tussen basisdisciplines (de traditio
nele wetenschappen zoals sociologie, politicologie, psychologie) 
en kundes. Beide zijn aanwezig op de universiteiten en met 
name uit de kennis-ontwikkeling in de laatste put het HBO zijn 
kennis. Als je spreekt over de arbeidsdeling tussen universiteit 
en HBO dan heb je het over de samenhang van onderzoek en 

i Carel Trelenburg ü docent be,tuurs- en beleidakunde aan de Haagse 
Hoge&chool, Sector ge:rondheiduorg, be,mur en maatschappij. 

en onderwijs de universiteit tegenover een brede maatschappe
lijke samenhang van onderwerpen. Op het HBO is er de samen
hang tussen de onderwerpen van de beroepspraktijk en het 
praktische denken erover in termen van de meer directe re
levantie ervan voor de vereisten van deze praktijk. Deze re
levantie is belangrijk in baar toepassings-gerichte betekenis. 
Van belang hierbij is evenwel dat wordt geprobeerd de moge
lijkheden tot bespiegeling van achtergronden en verdieping van 
samenhangen hierin te behouden. Dus de niet-instrumentele 
dimensie er ook bij te betrekken. Want iemand die een HBO
opleiding heeft afgerond moet weten dat de dingen die zij 
vervolgens in haar werk als beleidsmedewerker tegenkomt een 
reden hebben. Bijvoorbeeld kunnen begrijpen waarom iets op 
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een bepaald moment op de agenda komt, het thema veiligheid 
bijvoorbeeld. Zo iemand moet er niet alleen maar bij voorbaat op 
zijn ingesteld te komen met een plan dat beproefde oplossingen 
bevat. Een gedegen probleemanalyse is vaak belangrijker. Hier 
bij dit laatste zit het HBO in een moeilijke hoek. Want de kennis 
en de soort van niet-instrumenteel denken die nodig is, valt te
genwoordig ook op de universiteit ver te zoeken. Dat betekent 
als het ware verdubbelde armoede. Waar het HBO zou moeten 
kunnen putten uit kennis die is ontwikkeld vanuit een voldoen
de distantie, zie je nu de universiteit langzamerhand zelf deze 
distantie verliezen. Op de universiteit blijkt men steeds minder 
in staat een zinvol verband te leggen tussen enerzijds de ken
nisontwikkeling in wat ik basisdisciplines noemde en anderzijds 
de daar ontwikkelde kundes. Voor het HBO betekent dit dat 
men zelf moet proberen de basisdisciplines 'aan te spreken'. 
Maar degenen die dit proberen krijgen al snel het verwijt 'te 
academisch bezig te zijn'. Het risico dat hieruit spreekt, is dat de 
universiteit niet meer in staat is om haar kundes te ontwikkelen 
in de eigen context van de wetenschappelijke reflectiviteit, die 
besloten ligt in de basisdisciplines. Maar dan wordt het een self
fulfilling prophecy en zou je kunnen zeggen dat het 'beleid' gelijk 
krijgt en HBO en WO net zo goed geïn-tegreerd kunnen worden. 
Dat maakt dan verder weinig meer uit. Dan is er echter wel het 
levensgrote gevaar dat er geen instellingen meer zullen zijn voor 
zelfstandige wetenschappelijke kennisontwikkeling. Dit zou ook 
voor het HBO zeer nadelig zijn, want je kunt niet vanuit de toe
passingen denken over het object van het eigen onderwijs. Een 
HBO-opleiding die zich bijvoorbeeld oriënteert op de lokale enJof 
regionale overheid als voornaamste object (en dus ook als voor
naamste afnemer van afgestudeerden), moet zich realiseren. dat 
de continue beweging naar verzelfstandiging van overheids
diensten ingrijpende gevolgen heeft voor de beroepspraktijk en 
derhalve voor de beroepshouding en derhalve voor het curricu
lum van die opleiding. Het komt er nu op aan niet in een ondoor
dachte (onbereflecteerde) praktijk van het voortdurend her
ontwerpen van organisaties te verzanden, maar de problematiek 

Massa 

van de verzelfstandiging en de interne werking van het open
baar bestuur ook in het HBO opnieuw te doordenken. Nieuwe 
organisatievormen dienen op basis hiervan te worden ontwor
pen en getoetst. Kortom, het HBO moet niet horig zijn aan 'de' 
praktijk - nog afgezien van het feit dat er niet één praktijk maar 
vele praktijken bestaan. Bij deze exercities is de inbreng vanuit 
de wetenschappen essen-tieel. Er wordt veel te weinig nage
dacht en gesproken over deze kwestie. Daar is de ruimte, of de 
distantie, niet voor. Terwijl het nou juist in het hoger beroepson
derwijs ook hierover zou moeten gaan. Deze staat immers direct 
in verband met de conceptualisering van het beroepsprofiel. Het 
denken hiérover is wat in diskrediet dreigt te raken bij de huidi
ge ontwikkelingen. Dit heeft sterke gevolgen, ook voor het eigen 
karakter van de beroepsopleiding. Hier zie je instroom van 
praktisch georiënteerde docen-ten (de 'buitendocent') die minder 
behoefte hebben aan het nadere denken over het object van 
praktijk en opleiding. Wat belangrijk is: zij hebben hier geen 
binding mee omdat ze direct voortkomen en in hun werk verbon
den zijn met de praktijk. Deze direc-te koppeling tussen praktijk 
en opleiding laat weinig of geen ruimte over voor het perspectief 
dat een nader denken kan scheppen. Hiertegenover zou ik wil
len stellen dat men in de praktijk pas behoorlijk kan functione
ren als men hem begrijpt. Praktisch gesproken betekent dit dat 
de samenstelling tussen stafdocenten en buitendocenten in 
evenwicht moet zijn. Maar dan moet in het onderwijs aandacht 
besteed kunnen blijven worden aan de basisdisciplines en niet 
alleen maar aan het gereed-schap en de 'check lists' van de kun
des. De mensen moeten leren te leren. Dit betekent minder 
hoorcolleges, maar èchte werkcolleges, waarin de verhouding 
tussen theorie en praktijk eerst werkelijk bespiegeld kan wor
den. De onderwijsvormen dieI).en in te gaan op vraagstukken en 
praktisch-reflectief gericht te zijn. Het gaat juist in het hoger be
roepsonderwijs om de samenhang van vraagstukken en niét of 
niet zozéér, om de samenhang van theoretische disciplines, wat 
op de universiteit weer wèl of veel méér het geval is. (C.d.V.) .• 
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