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Binnen universiteiten is steeds meer nadruk 

komen te liggen op specialistische beroepsvoor

bereiding. In de plaats van de klassieke doelstel

ling van de intellectuele en culturele ontwikkeling 

van het lerende individu is de pragmatische doel

stelling van een gedegen training voor een hoog 

specialistische beroepsuitoefening gekomen. Uni

versiteiten moeten behalve experts echter ook 

intellectuelen opleiden. Zij behoren studenten in 

de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen tot 

onafhankelijke en zelfbewuste denkers. 

INLEIDING 

Universiteiten zijn de leukste instellingen in de samenle

ving. Velen van ons lijken dit te zijn vergeten, maar het is 

nog steeds waar. Universiteiten zijn bij uitstek de maat

schappelijke instellingen waar kennis centraal staat. In uni

versiteiten is de kennis opgeslagen die in de loop der 

eeuwen is vergaard. Bovendien wordt in universiteiten 

gewerkt aan de verruiming van de grenzen van die kennis, 

en wordt die kennis gedeeld met begaafde en enthousias

te jonge mensen. Universiteiten worden grotendeels 

bevolkt door erudiete en doorgaans aimabele personen; 

er zijn rijk gevulde bibliotheken en goed uitgeruste labo

ratoria; universiteiten zijn vaak gehuisvest in prachtige 

oude panden of- zoals de Universiteit Twente - gelegen in 

een landschappelijk aantrekkelijke omgeving. Het is mijns 

inziens een voorrecht om aan een universiteit te mogen 

werken. 

Toch denken sommigen daar anders over. Naar hun 

mening genieten de moderne universiteiten niet meer 

het grote maatschappelijke aanzien dat zij enkele decen

nia geleden nog wel kenden. Universiteiten zijn 'gewoner' 

geworden. Wie er al niet direct zelf mee te maken heeft, 

kent tegenwoordig wel iemand die aan een universiteit 

studeert of werkt. In plaats van idyllische broedplaatsen 

voor de nieuwe maatschappelijke elite, zijn universiteiten 

massaproducenten van toegangsbewijzen voor de betere 

banen op de arbeidsmarkt geworden. Want het staat wel 

vast dat universiteiten goede toegangspoorten zijn tot de 

hogere regionen van de arbeidsmarkt. 

Het grote succes van het hoger onderwijs in West

Europa is de spectaculair toegenomen toegankelijkheid 

ervan. Het aantal universitaire studenten en afgestudeer

den is de laatste decennia in West-Europa aanzienlijk 

gegroeid. Maar voor deze succesvolle prestatie van de 

toegenomen toegankelijkheid (en dus ook voor de bete

re arbeidsmarktperspectieven voor al degenen die vroe

ger niet gingen studeren) betalen de universiteiten een 

prijs. Universiteiten zijn minder 'geheimzinnig' geworden. 

Het aureool van elitisme is verdwenen en het gevolg lijkt 

te zijn dat het maatschappelijke aanzien dat universiteiten 

genieten, is afgenomen. 

Naar mijn mening is er echter nog een andere (en ik 

denk ook belangrijkere) reden waarom universiteiten 

kennelijk niet meer voor iedereen als vanzelfsprekend de 

leukste instellingen in de samenleving zijn. Deze reden 

heeft te maken met de aard van de huidige universitaire 

opleidingen en met name met de geringe aandacht die 

daarin bestaat voor academische vorming. Het is dit punt 

dat ik hier graag nader zou willen behandelen en waar

voor ik allereerst enige historische context aanbreng. 

HISTORISCHE EUROPESE WORTELS 

'Wie zijn opleiding verwaarloost, loopt de rest van zijn 

leven kreupel', heeft Plato eens gezegd. Plato is de stich-
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ter van de beroemde Atheense Academie (in 387 voor 

Christus), de eerste Europese universiteit die bijna dui

zend jaar heeft bestaan en waar ook Aristoteles twintig 

jaar heeft doorgebracht. Plato's Academie was een soort 

klooster waar met behulp van een streng disciplinair regi

me aan het onderwijsideaal van de innerlijke menselijke 

perfectionering werd gewerkt. Het ging Plato daarbij om 

de filosofische verlichting van de geest die in contact 

moest worden gebracht met de vergeten eeuwige kennis. 

Een opleiding aan Plato's Academie was een totale over

gave aan de poging om de menselijke intelligentie en wils

kracht tot een zodanige hoogte op te stuwen dat een 

vereniging met de universele ideeën mogelijk wordt. 

Plato's onderwijsideaal heeft door de eeuwen heen 

doorgeklonken in de wereld van de universiteiten. De 

centrale gedachte dat de menselijke geest bevrijd moet 

worden van onjuiste opvattingen en teruggevoerd moet 

worden naar het licht van de waarheid, vormt één van de 

belangrijkste bases van de westerse wetenschapsopvat

ting die gericht is op het zoeken naar waarheid (of, om 

met Popper te spreken, op het ontmaskeren van onwaar

heden) . De opvatting van Plato (en, indien Plato's relaas 

over diens ideeën juist is, ook van Socrates) dat het er bij 

academische vorming om gaat dat de student partici

peert in een, samen met de docent gedeeld, ontdekkend 

leerproces, heeft model gestaan voor de onderwijsopvat

t ing in zowel de oude als de nieuwe wereld. 

Het ideaal van academische vorming kennen wij 

natuurlijk vooral in de persoon van de breed gevormde, 

spreekwoordelijke Renaissance-man (want het ging toen 

altijd om mannen). In het Renaissancistische Florence, 

een stad die destijds nooit een universiteit van enige 

betekenis heeft gehad, is de opvatting dat de klassieke 

humanistische opvoeding een mens het beste voorbe

reidt op zijn rol in het maatschappelijk leven, gedurende 

lange tijd en met grote volharding gekoesterd. 

Het Florentijnse humanistische vormingsideaal is in 

vorming (en het Duitse of continentale universitaire 

model dat grotendeels op Von Humbeidt is gebaseerd) is 

de student in zijn of haar ontwikkeling het meest gediend 

met een directe betrokkenheid bij grensverleggende 

onderzoeksactiviteiten.Academisch onderwijs en weten

schappelijk onderzoek zijn in deze visie onlosmakelijk 

met elkaar verbonden en van de student wordt een grote 

inzet in en belangstelling voor hoogwaardig intellectueel 

werk verwacht. 

Ook in het thans internationaal dominante Angelsak

sische hoger-onderwijsmodel neemt academische vor

ming een centrale plaats in, zij het dat hier de koppeling 

met onderzoeksactiviteiten traditioneel minder expliciet 

wordt gelegd dan in de Humboldtiaanse optiek. De 

grondlegger van de Angelsaksische hoger-onderwijsfilo

sofie is de eerste Rector van de Katholieke Universiteit 

van Dublin, Kardinaal John Henry Newman ( 180 1- 1890). 

Newman bepleitte een daadwerkelijke libero/ educa

tion, die naar zijn mening bepaald niet beperkt mag zijn 

tot het verwerven van bruikbare kennisVolgens Newman 

bestaat academische vorming in een continu proces van 

intellectuele reflectie op waargenomen en ervaren 

omstandigheden en in de plicht uit die reflectie een uni

verseel en samenhangend beeld te creëren.Academische 

vorming dient zowel gericht te zijn op de intellectuele 

groei van de student (door Newman aangeduid als 'an 

expansion of the mind') als op de ontwikkeling van diens 

karakter ('the cultivation of the mind '). Het doel van aca

demische vorming is niets minder dan een emancipatie

proces waarin het lerende individu, door middel van 

sociale interactie- en communicatieprocessen met colle

ga-studenten en leermeesters (tutors) , wordt gevormd 

tot een echte gentleman. In deze optiek dient een stu

dent in de gelegenheid te worden gesteld om door mid

del van reflectie en dialoog een brede intellectuele en 

culturele bagage te verwerven, die hem of haar in staat 

stelt de wereld in een samenhangend perspectief te 

de negentiende eeuw nog eens nadrukkelijk verwoord bezien en er zodoende met zelfvertrouwen en sociale 

door de beroemde stichter van de Universiteit van Ber- vaardigheden in te opereren. 

lijn, Wilhelm von Humbeidt ( 1767- 1835). Van Humbeidt De woorden van Van Humbeidt en Newman lijken in 

benadrukte het belang van de Lernfreiheit van de student, onze huidige tijd te zijn verstomd. De idealen van de 

die in een onafhankelijk en persoonlijk streven naar ken- Griekse filosofen en de Middeleeuwse en Renaissancisti-

nis een intellectuele ontwikkeling moet kunnen realise- sche leermeesters lijken te zijn vergeten. Academische 

ren. In de Humboldtiaanse opvatting van academische vorming is niet langer een onderwerp waarover in onze 

Liberaal Reveil 6 



moderne universiteiten veel wordt gesproken. Een belang

rijke oorzaak van het op de achtergrond raken van het 

idee van academische vorming ligt mijns inziens in de snel

le ontwikkeling die de universiteit als institutie heeft door

gemaakt sinds de tweede helft van de negentiende eeuw. 

Ter illustratie van dit punt sta ik kort stil bij de ontwikke

ling en vernieuwing van het Amerikaanse hoger onderwijs. 

DE ONTWIKKELING VAN HET HOGER 

ONDERWIJS I N DE VERENIGDE STATEN 

In het midden van de vorige eeuw speelden de universi

taire colleges nauwelijks een rol in de Amerikaanse 

samenleving. De min of meer automatisch uit Engeland 

overgenomen opleidingsinstituten bestonden louter voor 

de kleine groep welgestelden, die in de vierjarige college 

education een soort binnenlands alternatief zagen voor de 

traditionele Europese rondreis. De kwaliteit van het 

onderwijs aan de oorspronkelijke Amerikaanse colleges 

was bedenkelijk en beperkt. Studenten vonden voldoen

de tijd en gelegenheid om zich op allerlei andere wijzen 

te vermaken. Het is dan ook begrijpelijk dat diverse her

vormers zich inspanden om de oriëntatie van de oor

spronkelijke colleges te wijzigen en geheel nieuwe onder

wijsinstituten op te richten. De invloed van de klassieke 

talen op de curricula werd geminimaliseerd en nieuwe 

disciplines zoals economie, sociologie en de zich snel ont

wikkelende natuurwetenschappen werden geïntrodu

ceerd. Geïnspireerd door het succes van de negentiende

eeuwse Duitse universiteiten toverden de Amerikaanse 

hervormers (zoals Charles William Eliot, Andrew White 

en Daniel Gilham) de Amerikaanse colleges om tot de 

centra voor academische wetenschapsbeoefening zoals 

wij die kennen. De stichting, in 1876, van de Johns Hop

kins University markeert de geboorte van de Amerikaan

se research university. Andere beroemde Amerikaanse uni

versiteiten (Chicago, Columbia, Harvard, Stanford, Yale) 

volgden spoedig dit voorbeeld. Grote aantallen studenten 

stroomden toe. En de volgende decennia lieten de snelle 

opkomst van de Amerikaanse top-universiteiten zien. 

De snelle expansie van de Amerikaanse research uni

versities ging gepaard met een toenemend accent op spe

cialisatie en fragmentatie. De Amerikaanse onderwijsver

nieuwers van het eerste uur trachtten, terecht, recht te 

doen aan de bestuurlijke karakteristieken van de Europe-

se universiteiten die in belangrijke mate hadden bijgedra

gen tot de imposante bloei van de negentiende-eeuwse 

Duitse universiteiten.Academische vrijheid en bestuurlij

ke autonomie werden als belangrijke uitgangspunten 

gezien voor de hervorming van de Amerikaanse colleges, 

maar het gevolg was ook dat de verschillende depart

ments zich zo onafhankelijk mogelijk trachtten op te stel

len van de collega-onderdelen van de universiteit. De 

departments werden kleine vorstendommetjes die, gro

tendeels geïsoleerd van de rest van de universiteit, hun 

eigen disciplinaire verworvenheden wensten te bescher

men. De relaties met de aangrenzende vorstendomme

tjes kregen het karakter van een enigszins vijandig buiten

lands beleid. De opleidingsprogramma's werden volledig 

door de eigen stafmedewerkers verzorgd en de vorsten

dommen deinsden er zelfs niet voor terug om docenten 

aan te trekken voor disciplinaire specialisaties die elders 

aan de universiteit reeds op goed niveau werden bedreven. 

Dit interne isolationisme werd nog versterkt door de 

snelle opkomst van het professionalisme in de Ameri

kaanse universiteiten. De hervormers van de traditionele 

colleges hadden zich ook ten doel gesteld om het univer

sitaire onderwijs dichter te laten aansluiten bij de behoef

ten van de samenleving. De onderwijsprogramma's zou

den, meer dan in het verleden, gericht moeten zijn op het 

opleiden van professionele deskundigen op specialisti

sche terreinen. In de praktijk van de ontwikkeling van de 

Amerikaanse universiteiten leidde deze, op zichzelf zin

volle, vernieuwing echter tot een versterking van de frag

mentatie- en isoleringstendensen. Professioneel gespecia

liseerde academici zochten en vonden aansluiting bij pro

fessionele beroepsbeoefenaren, waarna zij gezamenlijk 

professionele verenigingen oprichtten, met als doel de 

belangen van de professie te behartigen. De op specifieke 

professies gerichte academische onderwijs- en onder

zoeksterreinen raakten in toenemende mate georiën

teerd op de belangen en behoeften van de betreffende 

beroepsgroepen, met als gevolg een nog verdergaande 

afzondering van de andere academische vakgebieden. 

EXPERTS OF I NTELL EC TUELEN ? 

In mijn rede bij het aantreden als Rector van de Universi

teitTwente heb ik uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de 

zojuist besproken fragmentatie- en isoleringstendensen 

Lib er aal Re vei l 6 



zich niet beperken tot het Amerikaanse hoger onderwijs. 

Zij doen evenzeer opgeld in het Europese en derhalve 

ook het Nederlandse universitair onderwijs. 

Voor het academische onderwijs betekent deze ont

w ikkeling nagenoeg het einde van het ideaal van de aca

demische vorming. In plaats van op de 'expansion and cul

tivation of the mind' (Newman), is het accent komen te 

liggen op specialistische beroepsvoorbereiding. In de 

plaats van de doelstelling van de intellectuele en culturele 

ontwikkeling van het lerende individu, is de pragmatische 

doelstelling van een gedegen training voor een hoog spe

cialistische beroepsuitoefening gekomen. In de plaats van 

de wens om een student tot gentleman te vormen, staat 

nu het streven om goed gekwalificeerde beroepsbeoefe

naren op te leiden. 

Ik ben van mening dat de moderne westerse universi

teiten vooral experts en nauwelijks nog intellectuelen 

opleiden. Niet dat ik iets tegen experts heb. Specialisti

sche deskundigheden zijn uitermate belangrijk in onze 

moderne, complexe samenleving en universiteiten vervul

len een belangrijke taak wanneer zij bijdragen aan de trai

ning van deze experts. Maar het trainen van experts kan 

mijns inziens niet het en ige doel zijn van een academische 

opleiding. Frank Lloyd Wright heeft eens gezegd dat het 

probleem van experts is dat het mensen zijn die zijn 

opgehouden met denken. Dat is wellicht wat overdreven. 

Maar LloydWright wijst wel op een gevaar waar universi

teiten beducht voor moeten zijn. 

Universiteiten zouden méér moeten willen dan het 

aanbieden van trainingsprogramma's voor specialistische 

beroepsuitoefening. Universitaire studenten zouden 

méér moeten willen dan kritiekloos voorgeprogram

meerde opleidingsprogramma's volgen. Universitaire staf

leden zouden méér moeten willen dan doceren en 

onderzoek verrichten in een super-specialistisch onder

deel van een bepaald vakgebied. Universiteiten moeten 

behalve experts ook intellectuelen opleiden. De gespecia

liseerde afgestudeerde die de moderne universiteit ver

laat, moet tijdens zijn universitaire studie ook de gelegen

heid hebben gehad zich intellectueel te ontwikkelen. 

INTELLEC TUELE EX PER TS 

Ik ben van mening dat de universiteiten zich zouden moe

ten inspannen om het oude ideaal van academische vor-
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ming zodanig te vertalen dat het zinvol gekoppeld kan 

worden aan de noodzaak tot specialistische deskundig

heidstraining. Daarbij dienen universiteiten het als hun 

taak te zien om hun studenten niet alleen een professio

nele opleiding te bieden op academisch niveau, maar ook 

om hen in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen 

tot onafhankelijke en zelfbewuste denkers. De universi

teiten dienen daarbij een antwoord te hebben op de 

gevaren van hyperspecialisatie. Zeker in een tijd waarin 

ook op de arbeidsmarkt vraag is naar breed inzetbare 

academici, dienen academische opleidingen meer te zijn 

dan specialistische beroepstrainingen. Universiteiten die

nen bewust en systematisch aandacht te schenken aan de 

bevordering van de capaciteiten van studenten tot zelf

standige meningsvorming en bewust en effectief maat

schappelijk handelen. Universitaire opleidingen dienen 

samenhangende studieprogramma's te zijn waarin de 

principes van academische vorming en special istische 

training zijn geïntegreerd. Onze afgestudeerden dienen 

intellectuele experts te zijn. 

De intellectuele expert is iemand die in de eerste 

plaats op een wetenschappelijk niveau is opgeleid in een 

vak. Het is iemand die iets kan en die heeft kennisge

maakt met het wetenschappelijk onderzoek in zijn vakge

bied. Laat er dus geen misverstand over bestaan: ik torn 

niet aan de waarde van een vakgebied of discipline. Maar 

de intellectuele expert is ook iemand die gedurende de 

t ijd dat hij of zij lid is van de universitaire gemeenschap, in 

de gelegenheid is gesteld zich te ontwikkelen tot een 

onafhankelijk en zelfbewust denker. Iemand die kritisch 

en constructief in de huidige maatschappij kan functione

ren omdat hij of zij tijdens de opleiding bij voortduring in 

contact is geweest met deze maatschappij. En iemand die 

verantwoordel ijkheden kan en wil nemen omdat het dra

gen van verantwoordelijkheid een integraal deel van de 

opleiding heeft uitgemaakt. 

In het huidige onderwijsconcept van de Universiteit 

Twente zijn al deze elementen in zekere vorm terug te 

vinden. Met andere woorden, wij erkennen dat dit belang

rijke elementen zijn. Tegelijkertijd moeten wij eveneens 

constateren dat ook in dit opzicht sprake is van fragmen

tatie. Onafhankelijkheid, zelfbewustzijn, kritische reflectie 

en maatschappelijke oriëntatie en bewustzijn zijn te wei

nig geïntegreerd in onze programma's. Om deze mijns 
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inziens noodzakelijke integratie te bewerkstelligen dient 

het intellectuele, vormende aspect als een rode draad 

door het totale opleidingspad van onze studenten te 

lopen. In concreto betekent dit een fundamentele her

oriëntatie van ons onderwijsconcept, onze benadering 

van studenten en het gebruik van de faciliteiten die onze 

universiteit biedt. 

HET TWENT SE MODEL 

Ten aanzien van de heroriëntatie van het onderwijscon

cept ben ik bij het aantreden als Rector ingegaan op het 

major-minor concept. Ik wil dat in dit verband nog iets 

nader aanscherpen. De kerngedachte achter major-minor 

is dat een student naast een gedegen studie van een 

wetenschappelijk vakgebied (de major) ook in aanraking 

komt met andere vakgebieden. Om dit te bewerkstelligen 

biedt de universiteit een scala aan mogelijkheden tot het 

volgen van een samenhangende en afgeronde oriëntatie 

op andere gebieden dan de gekozen major (de zoge

naamde minors) . Concreet betekent dit dat wij de thans 

bestaande en mogelijk nieuwe afstudeervarianten als 

majors aan onze studenten aanbieden en dat aan de facul

teiten wordt gevraagd voor hun disciplines samenhangen

de minor programma's te ontwikkelen. Daarbij heeft het 

mijn voorkeur dat de major-minor combinatie die een 

student kiest, een afspiegeling is van onze twee-kernen 

filosofie. Met andere woorden, een student met een tech

nische major kiest een sociaal-wetenschappelijke minor 

en omgekeerd. Hierbij realiseren wij ons terdege dat er 

beperkingen zitten aan het technisch georiënteerde 

minor aanbod dat voor onze gamma studenten geschikt 

zal zijn. Maar er is voldoende creativiteit op onze instel

ling aanwezig om hier op een innovatieve manier vorm en 

inhoud aan te geven. 

In mijn visie is wetenschappelijk onderwijs uitdagend. 

De student moet worden geprikkeld het maximale uit 

zijn of haar capaciteiten te halen. Op dit moment gebeurt 

het al dat bijzonder begaafde en/ of gemotiveerde studen

ten extra vakken buiten de bestaande programma's vol

gen om zich verder te ontplooien. Major-minor biedt ons 

de mogelijkheid gestructureerd op deze wens in te spe

len door studenten een dubbele major te laten volgen. In 

voorkomende gevallen kan dit, wat mij betreft, zelfs uit

monden in een dubbel doctoraat. 
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Wetenschappelijk onderwijs betekent het uitdagen 

en stimuleren van de student. Zoals ik eerder heb aange

geven, dient intellectuele vorming als een rode draad 

door onze opleidingen te lopen teneinde de noodzakelij

ke verbreding van onze studenten te bewerkstelligen. Eén 

van de mogelijkheden die wij daarvoor hebben is het uit

breiden van het vorig jaar begonnen experiment van de 

multidisciplinaire ontwerp-opdracht. De ervaringen daar

mee zijn zeer positief. Tijdens een multidisciplinaire ont

werp-opdracht werken studenten van verschillende 

faculteiten onder begeleiding van docenten uit verschil

lende faculteiten in teamverband aan het gezamenlijk 

oplossen van een bepaald probleem, gebruikmakend van, 

en lerend van elkaars verschillende deskundigheden en 

disciplinaire benaderingen. In mijn ogen is deze vorm van 

onderwijs bij uitstek geschikt voor het verwezenlijken 

van het ideaal van libero/ education, in combinatie met de 

zojuist besproken major-minor structuur. 

Ik pleit er derhalve voor de multidisciplinaire projec

ten sterk uit te breiden door ze in alle jaren te laten 

terugkomen. Daarbij stel ik mij voor dat met name in het 

eerste jaar van de opleidingen multi-disciplinariteit en 

complexiteit van de onderwerpen relatief beperkt zullen 

zijn. Immers, wij moeten rekening houden met de capaci

teiten van onze studenten en ze niet direct overbelasten. 

Door de volgende jaren heen kunnen vervolgens multi

disciplinariteit en complexiteit geleidelijk worden uitge

bouwd, zodat de student aan het einde van de rit daad

werkelijk is voorbereid op het werken in complexe situ

aties, samen met personen met verschillende disciplinaire 

achtergronden. Op deze wijze kunnen wij concreet vorm 

en inhoud geven aan het doel van de integratie. Op deze 

manier stellen wij studenten èn docenten in staat om bui

ten de grenzen van de discipline te treden. Op deze 

manier vormen wij de intellectuele expert. 

Prof dr. F.A. van Vught is Rector Magni(lcus van de Universiteit 

Twente. Zijn artikel is een bewerkte versie van de rede die hij 

uitsprak ter gelegenheid van de opening van het academisch 

jaar 1997-1998. 
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