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WOORD VOORAF 

Het hoger instituut voor opvoedkundige wetenschappen leerde ik 
kennen tijdens het academiejaar 1952-1953, toen ik als eerstejaars col
leges liep in de Gentse faculteit letteren en wijsbegeerte. De studenten 
pedagogiek volgden samen met ons een aantal gemeenschappelijke les
sen. We zaten vaak in dezelfde auditoria en traden makkelijk met elkaar 
in contact (men mag niet vergeten dat de Gentse universiteit in totaal 
toen amper 2.800 studenten telde). Bovendien vonden we vrienden te
rug uit onze vroegere schoolperiode en groeiden nieuwe vriendschap
pen door onze dagelijkse treinreizen. Professoren en examens behoor
den doorgaans tot de gespreksonderwerpen. We wisselden informatie 
uit en meenden aldus vrij goed op de hoogte te zijn van wat ons allemaal 
te wachten stond. Zo herinner ik mij dat de pedagogen in 1953 het 25-
jarig bestaan vierden van hun op 19 november 1927 opgericht instituut 
en dat - in het kader daarvan - mijn stadsgenoot R. Plancke (toen voor
zitter van het instituut) een internationaal congres organiseerde in de au
la van de universiteit. Ook bij andere gelegenheden (o.m. op de trein) 
ontmoette ik in die tijd Plancke en geleidelijk begon ik hem voorzichti
ge vraagjes te stellen. Tien jaar later, na het behalen van de doctors
graad, mocht ik zijn assistent worden en kreeg ik (mede dankzij de "gol
den sixties") ruime kansen tot ontplooiing. 

Wie gedurende vier decennia de mogelijkheid had om de evolutie 
van een opleiding op de voet te volgen, stelt zich kwetsbaar op wanneer 
hij gebeurtenissen en ontwikkelingen in een historisch vertoog wil 
schetsen. Doet hij (bewust of onbewust) aan zelfcensuur? Heeft hij de 
neiging om het verleden te verkleuren? Kan hij zijn emoties in bedwang 
houden? Slaagt hij erin zijn eigen rol te relativeren? Het is een zware op
gave. Ik durf bekennen, dat ik sommige passages in dit verhaal tot vier
maal toe heb herschreven en dat heel wat woorden pas na lang wikken 
en wegen aan het papier zijn toevertrouwd. Om de werkel~jkheid zo 
dicht mogelijk te benaderen heb ik, vanuit diverse invalshoeken, het be
schikbaar archiefmateriaal uitgeplozen en geanalyseerd. Daarnaast heb 
ik gebruik gemaakt van mondelinge getuigenissen, hetzij ter nuance
ring, hetzij ter bevestiging van de geschreven of gedrukte bronnen. 

Dit alles had ik niet kunnen verwezenlijken zonder de onvoorwaar
delijke steun van decaan G. De Soete en zijn medewerkers, met name de 
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personeelsleden van het decanaat en van de facultaire studentenadminis
tratie. Ik ben ze allen heel veel verschuldigd. In de archiefdienst van de 
universiteit kon ik als vanouds rekenen op de permanente assistentie van 
A-M. Van der Meersch, E. Langendries, M. Geerinckx en H. Christiaens. 
Voor hun aanmoediging en bereidwilligheid ben ik zeer erkentelijk. 

"75 jaar pedagogische wetenschappen" wilde ik ook symbolisch 
tot uiting brengen door 75 (mannelijke en vrouwelijke) oud-studenten te 
benaderen met de vraag wat hen het meest was bijgebleven van hun 
Gentse opleiding. Gedurende de voorbije maanden doorkruiste ik alle 
Vlaamse provincies, van Koksijde tot Herentals, van Tongeren tot 
Blankenberge, om te luisteren naar de indrukken en herinneringen van 
zowel negentigplussers als jonge dertigers. De bedoeling was elk ge
sprek te beperken tot één uurtje, maar meestal volstond dat niet en soms 
wist men een hele namiddag mijn aandacht te boeien. De bewaarde no
tities bieden eigenlijk stof voor een aparte publicatie. Als ik de kans krijg, 
zal ik die graag samenstellen. Voorlopig vindt de lezer hier enkel, in som
mige hoofdstukken, een verzameling van fragmenten uit de gevoerde ge
sprekken. Voor hun spontane bijdrage tot de "oral history" gaat mijn uit
drukkelijke dank alleszins naar de 75 oud-studenten, van wie de namen 
hierna, in alfabetische orde, volgen: 
G. Baert, M. Balcaen, A-M. Berkvens, A Bistmans, V Brokken, 
A Cappaert, H. Cavens, B. Coninckx, G. Coosemans, G. Cornette, 
1. Crommelinck, I. De Baerdemaeker, R. De Bisschop, S. De Brauwer, 
W. De Coster, C. Dedrie, C. De Graeve, N. Degroote, M. De Jonghe, 
M. De Laet, V De Landtsheer, A Delanghe, D. De Mey, S. Derluyn, 
I. Devriese, G. De Waele, P. De Wilde, C. Dick, M.-C. Du Pont, 
I. Esselen, H. Evrard, I. Geurts, S. Gillis, G. Gonsaeles, H. Grymonprez, 
M. Hanappe, A Hautekeete, J. Heeman, E. Jacobs, R. Jonckheere, 
G. Lammertijn, F. Langeraert, G. Maes, H. Martens, D. Merlevede, 
P. Nenquin, P. Perneel, U. Roseeuw, A Simoens, M. Simon, C. Strobbe, 
E. Temmerman, W. Thienpont, L. Timmermans, A Valcke, A-M. Van 
den Hove, F. Van der Meulen, 1. Vandeweerd, I. Van Dingenen, 
H. Vandromme, A Van Eeckhaute, K. Van Gerwen, A Van Hooreweder, 
L. Van Leemput, C. Van Moorsel, S. Van Ossel, E. Van Rentergem, 
A Van Royen, F. Vanscheeuwyck, K. Van Werveke, R. Verbist, 
P. Volders, W. Weyns, D. Wille, M. Willemen. 

Gent, 19 november 2002 



I. EEN TRAGE AANLOOP 

Aan de Gentse universiteit werd voor het eerst over "paedagogi
ca" gesproken in 1827, toen het college van curatoren I kennis nam van 
het door koning Willem op 19 september 1827 getroffen besluit met be
trekking tot het onderwijs dat aan de universiteiten diende gegeven te 
worden "in de kunst van onderwijzen en opvoeden" 2. Het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden telde op dat ogenblik zes rijksuniversitei
ten: drie in het Noorden (Leiden, Groningen, Utrecht) en drie in het 
Zuiden (Gent, Luik, Leuven?, Het koninklijk besluit legde deze univer
siteiten op "een afzonderlijk kollegie over de paedagogica" in te voeren 
en, daarnaast, "zoo wel in de faculteit der wetenschappen als in die der 
letteren" oefeningen te organiseren voor de studenten "in alle vakken 
welke zij bestemd zijn later aan anderen te onderwijzen" 4. Tegelijk 
werd aan de faculteiten gevraagd concrete voorstellen te formuleren met 
het oog op de invulling van deze nieuwe leeropdrachten. Rekening hou
dend met de ingewonnen adviezen bepaalde de minister van binnen
landse zaken, L. Van Gobbelschroy, bij besluit van 1 mei 1828, dat de 
"paedagogische opleiding" aan de universiteiten een aanvang zou ne
men "met het begin van het eerstvolgend akademie-jaar" en dat het pro
gramma drie onderdelen zou bevatten: een "cursus over de algemeene 
theorie van onderwijzen en opvoeden", "lessen over de methodologie" 
en "praktische oefeningen in de kunst van onderwijzen" 5. Bij afzonder
lijk besluit van dezelfde datum werden - wat Gent betreft - de op
drachten uitgebreid van de neerlandicus J.-M. Schrant, de classicus 
G.-L. Mahne en de mathematicus J.-G. Garnier.6 Zij zouden gestalte 
moeten geven aan de "paedagogische opleiding", maar de omstandig
heden waren ongunstig en hebben hen belet iets noemenswaardig te ver
wezenlijken. In 1830 al moesten zij de vlucht nemen, want na de op
voering van "La Muette de Portici" werd vanuit Brussel het sein gege
ven tot oproer en plundering. Een Voorlopig Bewind, dat de onafhanke
lijkheid van België proclameerde, verwierp o.m. de centraliserende on
derwijspolitiek van de Hollandse vorst en nam een aantal (tijdelijke) 
maatregelen. In het kader daarvan werden in de zuidelijke universiteiten 
enkele faculteiten afgeschaft. Zo zag Gent zijn faculteiten letteren en 
wetenschappen dichtgaan. Er volgde een periode van grote verwarring. 
Pas in 1835 kwam een einde aan de chaos: Gent en Luik mochten rijks-
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universiteiten blijven (elk met vier faculteiten: wijsbegeerte en letteren, 
wetenschappen, rechten, geneeskunde); daarnaast konden twee vrije 
universiteiten functioneren (respectievelijk in Leuven en Brussel). Een 
evenwicht dat 130 jaar lang zou worden gehandhaafd! Er vielen nog an
dere wijzigingen te noteren: de onderwijstaal (het Latijn in de 
Hollandse periode) werd het Frans; de organisatie van examens behoor
de niet meer tot de bevoegdheid van de universiteiten; de "paedagogi
sche opleiding" (waarvoor koning Willem veel te laat het startsein gaf) 
verdween van het programma. Dit laatste impliceerde dus dat leer
krachten voor colleges en athenea voortaan konden aangeworven wor
den zonder pedagogische vereisten. Aan die situatie (te verklaren door 
een verregaande onderwijsvrijheid, als reactie tegen de autoritaire, cen
traliserende onderwijspolitiek van koning Willem) werd pas in 1847 ge
poogd enige verandering aan te brengen. 

Onder impuls van minister Ch. Rogier bepaalde een koninklijk 
besluit van 3 november 1847, dat "normaalleergangen" zouden inge
richt worden bij de rijksuniversiteiten te Gent en te Luik. De vorming 
van leraars talen, geschiedenis en aardrijkskunde ("section des huma
nités") werd toevertrouwd aan de faculteit wijsbegeerte en letteren te 
Luik. In de "section des sciences", verbonden aan de faculteit weten
schappen te Gent, diende men te zorgen voor de vorming van leraars 
wetenschappen en wiskunde. Afgestudeerden zouden de titel krijgen 
van "professeur agrégé de I 'enseignement moyen". Uit documenten, be
waard in het archief van de Gentse universiteiC, blijkt dat weinigen zich 
geroepen voelden om die "cours normaux" te volgen. Vermits de mees
te cursussen echter ook op het programma stonden van de "candidature 
en sciences naturelles" en van de "école spéciale du génie civil" combi
neerden enkele studenten de opgelegde vakken en dienden zij, ter 
beëindiging van hun studie, enkel nog "une leçon publique" te geven. 
Kortom, een opleiding die - op pedagogisch vlak - niet veel te beteke
nen had. 

Inmiddels werkte de liberale regering, onder leiding van Ch. 
Rogier, aan een wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs. 
Niettegenstaande heftig verzet van de katholieke oppositie slaagde 
Rogier in zijn opzet en werd op 1 juni 1850 de eerste wet op het mid
delbaar onderwijs van kracht. Hierdoor konden tien koninklijke athenea 
en vijftig rijksmiddelbare scholen worden opgericht. Naast tal van or
ganisatorische maatregelen bevatte de wet ook de bepaling, dat athenea-



leraren voortaan in het bezit moesten zijn van een diploma van geag
gregeerd leraar van het middelbaar onderwijs van de hogere graad of 
van doctor in de wijsbegeerte en letteren of van doctor in de wis- en na
tuurkunde. Met het oog op het behalen van dat diploma van geaggre
geerd leraar vormde men in 1852 de bestaande "normaalleergangen" te 
Luik en te Gent om tot respectievelijk een "école normale des huma
nités" te Luik en een "école normale des sciences" te Gent. Een ko
ninklijk besluit van 2 september 1852 regelde, wat Gent betreft, de op
leiding van degenen die "professeur agrégé de I' enseignement moyen 
du degré supérieur pour les sciences" wilden worden. Zij moesten sla
gen voor een toelatingsexamen, konden in aanmerking komen voor een 
studiebeurs en dienden gedurende drie jaar colleges te volgen bij pro
fessoren van "la faculté des sciences" en van "l'école du génie civil" . 
Daarnaast stonden ook "éléments d' anthropologie et de logique" op het 
programma (achtereenvolgens toevertrouwd aan L. Wocquier en 
G. Callier van de faculteit wijsbegeerte en letteren). De enige vakdidac
tische cursus was "méthodologie mathématique" (aanvankelijk gedo
ceerd door M. Schaar, daarna - gedurende vele jaren - door F. Dauge). 
Zowel studenten als collega's waardeerden in hoge mate de onderwijs
vernieuwingen van Dauge ("Dauge a créé un cours de méthodologie 
mathématique ou il soumet à une étude approfondie les premiers prin
cipes de la science des grandeurs et de celle de I' étendue, ou il discute 
les méthodes d' enseignement"), maar ook zijn organisatorische en we
tenschappelijke activiteiten ("C'est sous la direction de Dauge que l'é
co Ie normale des sciences a atteint son plus haut développement. Il en 
avait élevé considérablement Ie niveau scientifique par I' adjonction de 
plusieurs des cours de la faculté des sciences; en même temps, il avait 
encouragé plus qu'aucun de ses prédécesseurs, les jeu nes professeurs 
agrégés a conquérir les palmes du doctorat").8 Niettegenstaande die po
sitieve geluiden moet toch, eerlijkheidshalve, toegegeven worden dat 
een massale toeloop naar de «école normale des sciences» uitbleef. In 
een periode waarin de Gentse universiteit gemiddeld 350 à 400 studen
ten telde, schommelde het aantal diploma's van "geaggregeerd leraar" 
jaarlijks amper tussen 2 en 5. Daar kwam geen verandering in, toen bij 
koninklijk besluit van 29 september 1865 het programma gewijzigd 
werd en nieuwe cursussen hun intrede deden. Zo kregen de eerstejaars 
nu "psychologie", in combinatie met "logique" (beide toegewezen aan 
de filosoof o. Merten van de faculteit wijsbegeerte en letteren).9 De cur-
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sus "méthologique mathématique" verschoof van het tweede naar het 
derde jaar, maar F. Dauge bleef de onbetwistbare titularis. 

Vijftien jaar later (dat was onder de liberale regering van H. Frère
Orban) begon onderwijsminister P. Van Humbeéck, na zijn reorganisa
tie van het lager onderwijs in 1879, aan de voorbereiding van een wets
ontwerp tot wijziging van de wet op het middelbaar onderwijs van 1850. 
Ofschoon de katholieke parlementsleden andermaal krachtig protes
teerden, zag Van Humbeéck zijn ontwerp door een liberale meerderheid 
goedgekeurd. De wet van 15 juni 1881 liet hem toe negentien nieuwe 
athenea op te richten, het aantal rijksmiddelbare scholen voor jongens 
uit te breiden tot honderd en bovendien vijftig rijksmiddelbare scholen 
voor meisjes te creëren. Een ingrijpende verandering was ook dat voor
taan bij de rekrutering van leerkrachten voor de athenea voorrang zou 
verleend worden aan de bezitters van een diploma (behaald in Gent of 
in Luik) van "professeur agrégé de I' enseignement moyen du degré 
supérieur". Die maatregel zette uiteraard kwaad bloed bij de "docteurs 
en philosophie et lettres" en de "docteurs en sciences". Zij voelden zich 
immers, letterlijk en figuurlijk, gepasseerd. De spanningen breidden 
nog uit, toen minister Van Humbeéck gedeeltelijk tegemoet kwam aan 
een reeds lang geformuleerde wens van de Vlaamse beweging 10: achter
eenvolgens door een taalwet van 15 juni 1883 ("loi réglant l'emploi de 
la langue flamande pour I' enseignement moyen dans la partie flamande 
du pays") en door een koninklijk besluit van 5 maart 1884 ("organisa
tion d'un enseignement normal destiné spécialement à former des pro
fesseurs à même d'enseigner l'histoire et la géographie et les langues 
modernes dans les athénées et collèges de la partie flamande du pays"). 
De Gentse universiteit werd belast met de organisatie van die leergan
gen en mocht daarvoor een beroep doen op "les ressources que présen
te la faculté de philosophie et lettres". Om de vierjarige opleiding (deels 
in het Frans, deels in het Nederlands) te kunnen aanvatten, moest men 
slagen voor een toelatingsexamen. Met het oog op het eerste jaar (1884) 
meldden zich zeven kandidaten aan, waarvan de examencommissie er 
vier gunstig rangschikte. ll Overeenkomstig het programma (vastgelegd 
door het koninklijk besluit van 5 maart 1884) volgden zij een aantal cur
sussen van de faculteit wijsbegeerte en letteren en kregen zij, daarnaast, 
les van pas aangestelde docenten die nieuwe cursussen doceerden (bijv.: 
"la grammaire allemande", "explication d' auteurs anglais", "paléogra
phie", "histoire de l'art"). Net als in de "école normale des sciences" 



ontbrak ook hier een concrete lerarenopleiding. Blijkbaar streefde men 
een wetenschappelijke vorming na en niet een professionele. Of meen
de men dat een "histoire de la pédagogie" (gegeven door de filosoof P. 
Hoffmann) en een "hygiène scolaire" (gegeven door de medicus E. Van 
Ermengem) volstonden als opvoedkundige voorbereiding voor wie 
straks "in de Vlaamsche taal" zouden onderwijzen? Vrij snel werd trou
wens duidelijk dat weinigen zich aangetrokken voelden tot die "section 
normale flamande de l'université de Gand". Brieven naar schooldirec
ties en bekendmakingen in de pers l2 brachten geen zoden aan de dijk. 
Het aantal studenten bleef, ook in de daaropvolgende jaren, zeer be
perkt. 

Het wantrouwen en de tegenwerking werden toen voornamelijk 
gevoed door politieke motieven. De parlementsverkiezingen van 10 ju
ni 1884 hadden de liberalen een zware slag toegediend en gaven de ka
tholieken de kans om verloren posities weer in te nemen. Het ministerie 
van onderwijs werd afgeschaft; de centralisatiepolitiek werd stopgezet; 
de bepalingen van de wet op het lager onderwijs (1879) werden gewij
zigd; de gemeenten kregen hun autonomie terug; het aantal athenea en 
rijksmiddelbare scholen werd verminderd; en ... wie de graad van "pro
fesseur agrégé de l' enseignement moyen du degré supérieur" had be
haald, moest niet langer rekenen op een prioritaire behandeling (m.a.w.: 
de doctors in de wijsbegeerte en letteren en de doctors in de weten
schappen konden, zonder enige pedagogische opleiding, weer in aan
merking komen voor een aanstelling als leraar in de athenea). 

De "école normale des humanités" te Luik en de "école normale 
des sciences" te Gent (alsmede de in 1884 daaraan toegevoegde "sec
tion normale flamande") bleven echter een doorn in het oog van - voor
namelijk katholieke - politici en professoren. Na lange discussies, zo
wel in het parlement als in de universiteiten, werden de drie genoemde 
instellingen bij koninklijk besluit van 30 september 1890 afgeschaft. 13 

Zulks geschiedde in uitvoering van de wet van 10 april 1890 betreffen
de de hervorming van het universitair onderwijs (met o.m. nieuwe maat
regelen i. v.m. de toelatingsvoorwaarden, de structuur van de faculteiten, 
het wetenschappelijk onderzoek, enz.). Die wet, aangevuld door een bij
komende wet van 3 juli 1891, verleende de universiteiten het monopo
lie voor de vorming van toekomstige leraren middelbaar onderwijs.14 
Studenten in de letteren en wijsbegeerte dienden tijdens hun docto
raatsjaren voortaan een cursus "histoire de la pédagogie et méthodolo-
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gie" te volgen; daarnaast werd van hen verwacht: "une leçon publique 
sur un sujet désigné d'avance par Ie jury". In de faculteit wetenschap
pen stond op het programma van de wis- en natuurkundigen een cursus 
"la méthodologie mathématique et les élérnents de l'histoire des scien
ces physiques et mathématiques"; ook in de afdeling natuurweten
schappen kwamen "les éléments de l'histoire des sciences naturelles" 
aan de orde. De studenten van de faculteit wetenschappen "qui se desti
nent au professorat de l'enseignement moyen", moesten bovendien 
"deux leçons publiques" geven. Samengevat: de wetgevers van 1890 en 
1891 hadden zich weinig bekommerd om de lerarenopleiding. Veel aan
dacht (voornamelijk uit politieke en ideologische overwegingen) was 
eigenlijk gegaan naar de afschaffing van de zgn. hogere normaalscho
len. Dat doel had men bereikt; nu lag het aan de universiteiten om ge
bruik te maken van de geboden kansen. 

Vrij spoedig bleek evenwel, dat zowel in de faculteit letteren en 
wijsbegeerte als in de faculteit wetenschappen de vakkennis absoluut 
primeerde en dat de voorbereiding op het leraarsberoep schromelijk 
werd verwaarloosd. Dit kon niet zonder gevolg blijven. 

Vanuit diverse hoeken vielen kritieken, commentaren en sugges
ties te beluisteren. Eén van de meest gevoelige (en ook telkens terugke
rende) discussiepunten was de eventuele invoering van een "stage pro
fessoral". Vooral in de "Conseil de perfectionnement de l'enseignement 
supérieur" en in een aantal pedagogische tijdschriften werden de voor
en nadelen van zo'n stage uitvoerig besproken (de duur, de inhoud, de 
beoordeling, de vergoeding, enz.). 

Van Gentse zijde mengden zich het meest in het debat: A. De 
Ceuleneer l5, P. Hoffmann l6 en A. Roegiers l7 • 

Zo zouden - met wisselend succes - tal van voorstellen nog ja
renlang verdedigd, aangevuld en aangevallen worden. Bij het uitbreken 
van de eerste wereldoorlog stond men echter nog even ver als in 1890. 

Noten 

I Het college van curatoren, bestaande uit vijf externe leden (waaronder de burgemeester van 
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11. EERSTE WETENSCHAPPELIJKE 
BENADERING 

Mochten de voorgaande pagina's blijk geven van enige moede
loosheid, dan moet - eerlijkheidshalve - toch toegegeven worden dat in 
de eerste jaren van de 20e eeuw hoopvolle geluiden te beluisteren vie
len. Net als in de ons omringende landen begon immers ook in België 
de wetenschappelijke belangstelling voor de studie van het kind en van 
zijn opvoeding concrete vormen aan te nemen. De activiteiten van een 
drietal pioniers (M. Schuyten, J. Demoor en O. Decroly) mogen zulks 
illustreren. 

M. Schuyten I, doctor in de natuurwetenschappen (Universiteit 
Gent), stichtte een "paedologisch laboratorium" te Antwerpen, publi
ceerde resultaten van zijn onderzoek in "Bulletijns" en "Jaarboeken", 
streefde naar internationale samenwerking en organiseerde in 1911 het 
eerste Internationaal Congres van Paedologie te Brussel. 

J. Demoor2, doctor in de natuurwetenschappen én doctor in de ge
neeskunde (Université Libre de Bruxelles), had als arts en als hoogle
raar aan de D.L.B. grote aandacht voor "l'enfance anormale". Hij be
vorderde tevens het turnonderwijs en wees nadrukkelijk op het verband 
tussen opvoedkunde en biologie, fysiologie en sociologie. Toen hij in 
1911 rector werd van de U.L.B., manifesteerde hij zich als pleitbezor
ger voor de erkenning van "la science pédagogique", die hij een posi
tief-wetenschappelijke gerichtheid wou geven. 

O. Decroly3, doctor in de geneeskunde (Universiteit Gent), legde 
zich als arts en o.m. onder invloed van J. Demoor vooral toe op de stu
die van het abnormale kind (bij voorkeur door hem genoemd: "l' enfant 
irrégulier"). Zijn pedagogische opvattingen en methoden bleken van die 
aard, dat ze weldra ook konden toegepast worden bij de opvoeding van 
normale kinderen. Zo kwam hij eveneens in contact met M. Schuyten en 
diens paedologische denkbeelden. 

Schuyten, Demoor, Decrolyen anderen moesten helaas door het 
oorlogsgeweld hun activiteiten gedurende vier jaar sterk verminderen 
en de loop der gebeurtenissen afwachten. Het meest ongeduldig was 
wellicht J. Demoor, want in de lente en de zomer van 1918 werkte hij 
(als prorector van de U.L.B.), samen met P. Heger (voorzitter D.L.B.), 
L. Leclère (rector D.L.B.) en T. Jonckheere (leraar pedagogiek en ver-
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volgens directeur stedelijke normaalschool Brussel) aan een reglement 
tot oprichting bij de U.L.B. van een "section de pédagogie".4 Anderhalf 
jaar later (om precies te zijn: op 17 november 1919) ging een droom in 
vervulling en kon de eerste universitaire opleiding tot pedagoog in 
België van start gaan. De studieduur bleef voorlopig beperkt tot twee 
jaar. Wie slaagde voor de examens kreeg een «certificat d'études péda
gogiques». De studenten behoorden niet tot een bepaalde faculteit, want 
"afin de donner à la section de pédagogie une autonomie et une liberté 
qui lui permettraient de se développer plus aisément, elle fut placée au 
sein de I 'Université, à courte distance des autres groupes scientifiques, 
sans être inféodée à aucun d'entre eux". De eerste lesgevers 
(0. Decroly, J. Demoor, T. Jonckheere, L. Leclère, A. Ley, V. Péchère, 
C. Pergameni, L. Querton, L. Wodon) kwamen dan ook uit verschillende 
disciplines. 5 

Vrijwel onmiddellijk na het Brusselse initiatief drong kardinaal 
D. Mercier erop aan, dat de Leuvense universiteit een gelijkaardige op
leiding zou overwegen. Hij voerde daarover onderhandelingen met o.m. 
A. Michotte, die reeds experimentele psychologie doceerde te Leuven, 
maar zich niet geroepen voelde om zich ook toe te leggen op pedagogi
sche psychologie. Michotte toonde zich echter wél bereid om één van 
zijn beloftevolle studenten, A. Fauville, in die nieuwe richting te laten 
specialiseren. Na het behalen van de graad van doctor in de wijsbegeer
te vertrok Fauville in 1922 voor een studiereis naar de Verenigde Staten. 
Hij kwam er onder de indruk van het experimenteel onderzoek in de 
Amerikaanse pedagogische instituten. Toen hij in 1923 naar Leuven te
rugkeerde, werd hem een professoraat aangeboden in de op te richten 
school voor opvoedkunde. Bijna gelijktijdig slaagde men erin om 
R. Buyse, inspecteur lager onderwijs én medewerker van Decroly (met 
wie hij overigens óók in 1922 een studiereis ondernam in de Verenigde 
Staten), met een leeropdracht te belasten. Zo kon dan, vanaf het acade
miejaar 1923-1924, een "école de pédagogie et de psychologie appli
quée à l'éducation" (toegevoegd aan de faculteit wijsbegeerte en lette
ren) met een tweejarige opleiding (nadien uitgebreid tot drie jaar) be
ginnen.6 In zijn academische openingsrede van 15 oktober 1923 vatte 
rector P. Ladeuze de bedoelingen aldus samen: "La nouvelle Ecole a 
pour but propre l'étude des questions de pédagogie expérimentale, la 
préparation des professeurs de pédagogie dans les écoles normales de 
régents et dans les écoles normales primaires, et celle de tous ceux qui 



sont appelés à assumer à quelque titre la direction de l'enseignement 
primaire et moyen. Elle pourra assurer aussi un complément de forma
tion aux futurs professeurs des humanités."7 Vooral de laatste zin uit dit 
citaat zal onaangenaam in de oren hebben geklonken van F. Collard, de 
Leuvense hoogleraar die sinds de wet van 1890 "histoire de la pédago
gie" en "méthodologie" doceerde volgens het Duitse historisch-filoso
fische model, dat hij bewonderde en veel hoger waardeerde dan de nieu
we oriëntatie die men nu invoerde vanuit de Verenigde Staten. 8 

In die eerste jaren na de wereldoorlog vielen nog andere pedago
gische activiteiten te noteren: de bepalingen van de in 1914 bij wet op
gelegde leerplicht (met o.m. de organisatie van een vierde graad) kon
den eindelijk worden toegepast; in 1919 kwam een "Nationaal Werk 
voor Kinderwelzijn" tot stand; in 1921 werd een "Fonds der meestbe
gaafden" in het leven geroepen; eveneens in 1921 legde een koninklijk 
besluit de opdrachten vast die dienden uitgevoerd in het kader van het 
medisch schooltoezicht; in 1922 kregen de lagere scholen een nieuw 
modelprogramma, waarbij o.m. aangedrongen werd op toepassing van 
het aanschouwelijkheids- en het zelfwerkzaamheidsprincipe. Naast de
ze maatregelen van overheidswege ontstonden ook stromingen die in 
Vlaanderen de achterstand op pedagogisch gebied wilden wegwerken. 
Zo was er, van katholieke zijde, het initiatief van twee geestelijken, 
A. Decoene en F. De Hovre (gewezen studiegenoten in de afdeling wijs
begeerte van de Leuvense universiteit), die in 1919 het "Vlaamsch 
Opvoedkundig Tijdschrift" stichtten om de geesteswetenschappelijke 
pedagogiek te propageren (in tegenstelling tot de exact-wetenschappe
lijke richting van Schuyten, Demoor, Decrolyen anderen). Hun doel
stelling formuleerden ze aldus: "Te gemoet komen aan de pedagogische 
beweging die onder ons volk is ontstaan, die beweging versterken en 
verbreiden, ze verruimen en verdiepen, ze verankeren in de christelijke 
levensbeschouwing, ze africhten op het katholiek opvoedingsideaal, ze 
belichamen door de organisatie van den leeraarstand, ze voorlichten en 
bezielen, ze vertolken in al haar denken en doen." 9 Op die manier hoop
ten Decoene en De Hovre bij te dragen tot de intellectuele vorming van 
de leerkrachten en tot de verhoging van hun sociale status (ze zouden 
immers in kennis gesteld worden van de resultaten van wetenschapsbe
oefening door pedagogen in binnen- en buitenland). Amper enkele 
maanden later, meer bepaald vanaf februari 1920, ondervond het 
"Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift" reeds concurrentie. De 

21 



22 

Oostendse onderwijzer E. Peeters, die zich vóór de oorlog al verdien
stelijk had gemaakt met de verspreiding van pedagogische informatie, 
liet "Het Schoolblad voor Vlaanderen" verschijnen, een weekblad dat 
zich niet wilde binden door religieuze, politieke of filosofische opvat
tingen. Peeters streefde naar een "vrije en alzijdige ontwikkeling van 
opvoeding en onderwijs in de Vlaamsche school, en, zoo mogelijk, ook 
in het Vlaamsche huisgezin". 10 Als uitgangspunt werd daarom gekozen 
voor: "het goede zoeken waar het te vinden is, het voortreffelijke waar
deeren van waar het ook komen moge, zonder dat de persoonlijkheid, de 
overtuiging of het ras van den vinder of den voorsteller ervan in aan
merking genomen worden." I I 

E. Peeters was een zeer bedrijvig man. Naast "Het Schoolblad 
voor Vlaanderen" nam hij de redactie op zich van een "Opvoedkundige 
Bibliotheek", hetgeen zou resulteren in de publicatie van een dertigtal 
brochures. Bovendien legde hij in 1922 de grondslag van een 
"Vlaamsche Opvoedkundige Vereeniging" , waar pedagogen, leerkrach
ten en andere belangstellenden de gelegenheid zouden krijgen hun 
ideeën en methodes kenbaar te maken, te bespreken en te verspreiden. 12 

De eerste "algemene vergadering" van de nieuwe vereniging had plaats 
te Brussel op 26 december 1922 en werd bijgewoond door ruim honderd 
leden. Grote afwezige was initiatiefnemer E. Peeters, die om gezond
heidsredenen alle activiteiten moest staken. In zijn plaats trad 
J. Strauven op als voorzitter. Peeters werd tot erevoorzitter verkozen. 13 

Tijdens de daaropvolgende jaren bleef het aantal leden stijgen, groeide 
de belangstelling voor de algemene vergaderingen en streefde men naar 
de oprichting van lokale studiekringen. Kantonnaal inspecteur 
J.E. Verheyen trad intussen nadrukkelijk op de voorgrond, niet alleen als 
organisator, maar ook als gewaardeerd spreker op de algemene verga
deringen. Zo oogstte hij in 1923 veel bijval, toen hij een pleidooi hield 
voor een "autonome pedagogische faculteit" in Vlaanderen. 14 In dat
zelfde jaar slaagde hij er bovendien in om een lagere school van de ge
meente Zaventem om te bouwen tot een "experimenteerschool" , waar 
hij o.m. zijn opvattingen over opvoedende spelen, esthetische en socia
le opvoeding kon realiseren. De invloed van Verheyen nam nog toe 
door, vanaf 1924, leiding te geven aan "Het Schoolblad voor 
Vlaanderen" en via dit kanaal de vernieuwing en de verdieping van het 
pedagogisch leven in Vlaanderen te bevorderen. 15 

Tegelijkertijd bleven A. Decoene en F. De Hovre de gezagheb-



bende leiders van de katholieke pedagogiek in Vlaanderen. De bijdra
gen in hun "Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift" getuigden van onver
zettelijke trouw aan de beginselverklaringen van 1919: alleen de chris
telijke wijsbegeerte kon leiden tot de ware pedagogiek. Neutrale weten
schap en dus ook neutrale pedagogiek waren leeg en konden derhalve 
niet bestaan. "Het Schoolblad voor Vlaanderen" moest, in die gedach
tegang, niet rekenen op enige sympathie. Precies in het jaar waarin 
Verheyen (als opvolger van Peeters) de leiding van het blad in handen 
nam, verduidelijkte de redactie van het "Vlaamsch Opvoedkundig 
Tijdschrift" nogmaals haar principes: "Onze opvoedkunde wil weten
schap zijn in de zuiverste beteekenis, zij wil volledig zijn en derhalve 
omvat zij den geheelen mensch, ziel en lichaam, met zijn natuurlijke en 
bovennatuurlijke bestanddeelen, zijn rede en zijn wil, zijn onderwijs en 
zijn eigenlijke opvoeding. Zij steunt op 's menschen bovennatuurlijke 
bestemming en op het eenig beginsel van hooger leven, de heiligende 
genade. Dat hooger leven is bereikbaar voor iedereen en het wordt ge
voed door de bovennatuurlijke middelen door de H. Kerk den opvoede
lingen aangeboden." 16 

Opdat - zo werd beweerd - nog méér Vlaamse onderwijzers het 
"Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift" zouden lezen, richtte De Hovre 
in 1925 een Hoger Instituut voor Opvoedkunde op te Gent. Zijn initia
tief zou weldra navolging krijgen te Brussel en te Antwerpen. 
Hoofdbedoeling was de beroeps bekwaamheid van katholieke onderwij
zers en (kleuter)onderwijzeressen te vergroten, door enerzijds een ster
kere theoretisch-pedagogische scholing en anderzijds een verruiming 
van de culturele kennis. Het eerste jaar telde De Hovre reeds 90 in
schrijvingen. De deelnemers kwamen gemiddeld driemaal per week sa
men (in de avonduren en op zaterdag) en konden na respectievelijk twee 
of drie jaar een getuigschrift of een diploma van hogere opvoedkundige 
studiën behalen. Gedurende enige tijd werd het diploma zelfs gelijkge
steld met dat van licentiaat in de pedagogische wetenschappen. Op die 
manier hoopte De Hovre een keurkorps te vormen van gemotiveerde 
leerkrachten, waaruit kon gerekruteerd worden bij bevorderingen tot 
schoolhoofd of inspecteur. l7 

23 



24 

Noten 

E. Jacobs, DI: M.e. Schuyten en de paedologie, in: Paedagogica Belgica Academica, 1953, 

pp. 144-161. 

M. Depaepe, The heyday ofpaedology in Belghl/l1 (1899-1914). A positive dream that didn 't 

come tme, in: International jou mal of educational research, 1997, nr. 8, pp. 687-697. 

T. Jonckheere, Les idées pédagogiques du docteur Jean Del1Joor, Bruxelles, 1945. 

A. Van Gorp, Ol 'ide Decmly als medicus, 0/1hopedagoog, C/iminoloog, pedoloog, refonnpedagoog en psy

choloog, in: Jaarboek voor de geschiedenis van opvoeding en ondenvüs, 200 1, pp. 63-94. 

T. Jonckheere, L'école de pédagogie de I'Université de Bruxelles 1919-1946, Bruxelles, 1946, 

pp.3-4. 

L'Université de Bruxelles. 1909-1934, Bruxelles, 1934, pp. 169-179. 

J. Nuttin, Het instituut voor psychologie en opvoedkunde aan de universiteit te Leuven, 

Antwerpen, 1945. 

Annuaire de l'Université catholique de Louvain, 1920-1926, p. 670. 

M. Depaepe, De pedagogisering achterna, Leuven-Amersfoort, 1998, pp. 259-260. 

Vlawnsch Opvoedkundig Tijdschrift, 1919, nr. 1, p. 1. 

In Het Schoolblad voor Vlaanderen, 1920, nr. 1, p. I. 

II Het Schoolblad voor Vlaanderen, 1920, Ill~ 1, p. 2. 

12 J. Van Buggenhout, Enkele aspecten van de pedagogiek in verband met de Vlaamse openba

re lagere school. Periode 1919-1940, Gent, 1961, pp. 36-56. 

13 Handelingen der eerste vergadering van de Vlaamsche Opvoedkundige Vereeniging, 26 de

cember 1922, Brussel, 1923. 

14 Handelingen van het eerste opvoedkundig kongres, tevens 3e algemene vergadering van de 

Vlaamsche Opvoedkundige Vereeniging, Allnverpen9-lO september 1923, Brussel, 1923. 

]5 R. L. Plancke, Jozef Emiel Verheyen, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse 

Letterkunde te Leiden, 1963, pp. 194-201. 

A. Bories, Vernieuwend pedagoog of kind van zijn tijd? Het leven en werk van Jozef Emiel 

Verheyen, KUL, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 2002. 

16 Vlaamsch Opvoedkundig Tijdschrift, 1924, nr. 1, p. 3. 

17 F. Stoffelen, Over de katholieke hogere instituten voor opvoedkunde, in: Liber Amicorum 

Pmfessor Dr. Victor D'Espallier, Leuven, 1976, pp. 55-88. 

M. Depaepe, Normatief-pedagogisch denken i/1 Vlaanderen. Continuïteit en discontinuïteit in de 

katholieke pedagogiek sedert 1918, in: Pedagogische Verhandelingen, 1987, nr. 2, pp. 270-291. 

A. De Block, De hogere opvoedkundige instituten en de pedagogische beweging in 

Vlaanderen, in: De Katholieke Schoolgids, 1989, nr. 2, pp. 51-59. 



111. EN DE GENTSE UNIVERSITEIT? 

In de naoorlogse periode ondervond de Gentse rijksuniversiteit, 
met haar bijna 1500 studenten, verdeeld over vier faculteiten (wijsbe
geerte en letteren; rechten; wetenschappen; geneeskunde) en vier apar
te afdelingen (instituut voor kunstgeschiedenis en oudheidkunde; bij
zondere handelsschool; school voor burgerlijke bouwkunde, kunsten en 
fabriekwezen; instituut voor lichamelijke opvoeding), dat een ver
nieuwd elan van de wetenschapsbeoefening in de verschillende disci
plines helaas niet prioritair kon zijn. Alle ogen waren immers gericht op 
de politieke touwtrekkerij rond het taalgebruik aan de universiteit. Voor
en tegenstanders van een (al of niet geleidelijke) vernederlandsing ston
'den weer lijnrecht tegenover elkaar. De Duitse bezetter, met gouver
neur-generaal M. von Bissing aan het hoofd, had gezorgd voor olie op 
het vuur door in 1916 de Gentse universiteit te heropenen als 
"Vlaamsche Hoogeschool".' Er was gestart met een academisch korps 
van ongeveer 40 leden en na anderhalf jaar had men bijna 400 Vlaamse 
studenten (waaronder 26 meisjes) kunnen inschrijven. Hun droom was 
echter van korte duur: in oktober 1918 moesten zij de wijk nemen, want 
de poorten van de "Vlaamsche Hoogeschool" werden gesloten en re
presailles mochten verwacht worden. Toch - zo dachten vele Vlamingen 
- was niet alles tevergeefs geweest. Reeds op 22 november 1918, daags 
na zijn triomfantelijke intrede te Brussel, had koning Albert tijdens een 
plechtige troonrede verklaard, dat - naast de invoering van het algemeen 
enkelvoudig stemrecht en de erkenning van het stakingsrecht - ook 
maatregelen zouden worden getroffen om te komen tot volledige ge
lijkstelling van de twee landstalen. Dit impliceerde onder meer de op
richting van een Vlaamse universiteit te Gent. De uitvoering van die vor
stelijke belofte zou evenwel niet van een leien dakje lopen. De instabi
liteit van de snel opeenvolgende regeringen en de herhaalde wisseling 
van ministerportefeuilles maakten het zeer moeilijk om in het parlement 
tot overeenstemming te komen. Pogingen van F. Van Cauwelaert, na
mens de katholieke Vlaamse kamergroep, om de universiteit trapsge
wijs te vernederlandsen, schenen aanvankelijk enige kans van slagen te 
hebben, maar in de loop van 1922 wisten de Franstaligen hun verzet zo
danig te organiseren, dat het voorstel van F. Van Cauwelaert tot alge
mene verwarring leidde. 
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Ook buiten het parlement (in de pers, in pamfletten en tijdens ma
nifestaties) laaiden de gemoederen hoog op. Franstalige kranten ver
kondigden onophoudelijk dat "Ie flamand" volkomen ongeschikt was 
als universitaire onderwijstaal, voornamelijk omdat er - wegens de ve
le dialecten - geen eenheidstaal bestond. Even heftig werd van leer ge
trokken, toen de Vlaamse nationalisten op 5 november 1922 een beto
ging wilden organiseren te Gent. Alle "weldenkende burgers" werden 
opgeroepen om zich te verzetten tegen de "aanslag" die men zou on
dernemen op de taalvrijheid in België en om derhalve de Vlaamse na
tionalisten hardhandig aan te pakken. De flamingantenbetoging kon in
derdaad niet ongehinderd door de Gentse straten trekken, maar alles sa
mengenomen bleken de schermutselingen slechts een generale repetitie 
te zijn voor de grote confrontatie van 19 november 1922. Die dag im
mers werden duizenden Franstaligen uit heel het land te Gent verwacht 
om een duidelijk antwoord te geven aan de Vlaamsgezinden. Zelfs de 
Gentse rector E. Eeman was bereid gevonden mee op te stappen in de 
stoet en zijn professoren ertoe aan te zetten "zich rond hem te scharen". 
Botsingen waren in die omstandigheden onvermijdelijk. Er vielen ge
wonden en er sneuvelden ruiten, maar de meeste herrie ontstond toen de 
tegenbetogers gebruik maakten van "paardenvijgen" (geleverd door de 
bereden gendarmerie) om de franskiljons te bekogelen. 's Anderendaags 
kon men zowel in de Nederlandstalige als in de Franstalige pers lezen, 
dat er getriomfeerd mocht worden ... 

Inmiddels was op het politieke front ook een en ander gebeurd. 
De liberale onderwijsminister, de Luikse hoogleraar E. Hubert, had om 
gezondheidsredenen zijn ontslag gevraagd en was in de regering ver
vangen door een Brusselse hoogleraar, L. Leclère. Ook hem was maar 
een kort ministerieel mandaat beschoren, want in november 1922 - de 
maand van de manifestaties - werd hij reeds opgevolgd door P. Nolf. 
Deze uit Ieper afkomstige medicus was hoogleraar te Luik, genoot een 
gunstige faam (tijdens de oorlog had hij zich verdienstelijk gemaakt in 
De Panne, onder meer als geneesheer van de koninklijke familie) en was 
- na enige bedenktijd - ingegaan op het verzoek van eerste minister 
G. Theunis om als extraparlementslid deel uit te maken van de regering. 
Van hem werd verwacht dat hij nu spoedig een oplossing zou vinden 
voor het netelige probleem van de Gentse universiteit. In december 
1922 kon Nolf al getuige zijn van vinnige scheldpartijen in de kamer 
van volksvertegenwoordigers. Het wetsvoorstel van F. Van Cauwelaert 



werd toen nogmaals aangepast. Voor de erg verminkte tekst (door som
migen een "miskraam" genoemd) vond men - net vóór het kerstreces -
toch een kleine meerderheid (89 stemmen voor, 85 tegen en 7 onthou
dingen), maar in de senaat - waar de tekst in maart 1923 besproken 
werd - ontstond de (zoveelste) kortsluiting en liepen de Vlamingen een 
nederlaag op. Een speciale commissie kreeg opdracht voor een nieuwe 
redactie te zorgen. Begin juni konden de senatoren hun beraadslagingen 
hernemen, maar na enkele dagen zat men weer klem. Er stond eerste mi
nister Theunis niets anders te doen dan het ontslag van zijn regering aan 
te bieden. De koning weigerde dat te aanvaarden, deed een uiterst be
roep op zijn ministers en hielp Theunis aldus weer in het zadel. 

Minister Nolf had intussen van de crisisperiode gebruik gemaakt 
om andermaal een compromis uit te werken en bracht het - onmiddel
lijk na het hervatten van de parlementaire activiteiten - voor de senaat. 
Het liet de Gentse studenten voortaan kiezen tussen een "Vlaamsch re
gime" (twee derden van de cursussen in het Nederlands, een derde in het 
Frans) en een "Fransch regime" (twee derden van de cursussen in het 
Frans, een derde in het Nederlands). Geraakten de senatoren vermoeid? 
Stond de zomervakantie voor de deur? Of vonden zij het laatste voorstel 
van Nolf de minst slechte oplossing? Op 18 juli 1923 - sneller dan ver
wacht - kreeg het een meerderheid in de senaat (74 stemmen voor, 
55 stemmen tegen, 7 onthoudingen) en de week daarop kon een vrij rus
tige kamer zich eveneens over de tekst buigen. Op 27 juli 1923 gingen 
de volksvertegenwoordigers tot de stemming over: er waren 87 stem
men voor, 75 tegen en 8 onthoudingen. Vier dagen later plaatste koning 
Albert zijn handtekening onder de wet. 2 

Een episode was afgesloten. Zo dacht men althans. De vakantie 
was echter nauwelijks achter de rug, of daar gingen de poppen alweer 
aan het dansen. Rector Eeman diende ontslag in, werd als een held ver
eerd door de franskiljons en kreeg de unanieme steun van de "Ligue 
Nationale pour la Défense de l'Université de Gand et la Liberté des 
Langues", die er zich meteen toe verbond een "Ecole des Hautes 
Etudes" op te richten te Gent om er in het Frans alle leergangen te do
ceren welke aan de universiteit in het Nederlands zouden gegeven wor
den. De Vlamingen waren blijkbaar evenmin gelukkig, want van vele 
kanten (vooral van de zijde der jongeren en der radicalen) begon verzet 
te groeien tegen het systeem-Nolf en predikte men de boycot van het 
stelsel. Met een bang hart werd dan ook de opening van het academie-
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jaar in de (zo genoemde) "Nolf-barak" tegemoet gezien ... 
De regering (een coalitie van katholieken en liberalen) had echter 

nog andere gevaren te duchten: de Frans-Belgische Ruhrbezetting zorg
de voor spanningen; het plan om de militaire dienstplicht te verlengen 
botste op heel wat kritiek; het verslechteren van de economische toe
stand baarde onrust; het mogelijk sluiten van een Frans-Belgisch han
delsakkoord werd bekampt; pogingen om het vrouwenkiesrecht uit te 
breiden kregen geen meerderheid. De regering zag het uiteindelijk niet 
meer zitten en besloot in februari 1925 tot kamerontbinding en ver
vroegde verkiezingen. Op 5 april 1925 kwamen de socialisten als grote 
overwinnaars uit de parlementsverkiezingen. Met bijna 40% van de 
stemmen wonnen ze 10 zetels in de kamer van volksvertegenwoordigers 
en hoopten dan ook dat (voor de eerste maal in de Belgische geschiede
nis) een socialist de nieuwe regering zou leiden. Zo vanzelfsprekend 
leek dat evenwel niet, want pas na 73 dagen van moeizame onderhan
delingen kon een coalitie gevormd worden van christen-democraten en 
socialisten. De liberalen en de conservatieve katholieken wensten geen 
deel uit te maken van de regering. De Leuvense hoogleraar P. Poullet 
werd eerste minister en kreeg naast zich, als minister van buitenlandse 
zaken, E. Vandervelde, de "patron" van de socialisten. De onderwijs
portefeuille ("kunsten en wetenschappen") ging naar de Antwerpse so
cialist C. Huysmans3, die al twintig jaar lang tot de voorvechters be
hoorde in de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. 4 

Als minister (van 1925 tot 1927) zou hij erop toezien dat de Nolf-wet 
werd nageleefd en dat het nodige aantal Vlaamse professoren werd aan
gesteld. In het parlement hekelde hij herhaaldelijk de sabotage-acties 
van de Franstaligen en verdedigde hij telkens zijn (vaak eigenzinnige) 
benoemingspolitiek. Hij bleef de volledige vernederlandsing nastreven, 
maar kon die droom niet in vervulling laten gaan.5 

Twee talentvolle figuren hebben Huysmans in die periode bege
leid, geadviseerd en geïnspireerd (wat niet wil zeggen dat zij steeds op 
dezelfde golflengte zaten): F. Polderman en J. Kuypers. De eerste was 
hoogleraar Duits aan de Gentse rijksuniversiteit (uitstekend geplaatst 
dus om de minister over die instelling te informeren), had reeds van de
cember 1921 tot oktober 1922 de functie vervuld van kabinetschef bij 
minister E. Hubert en zou van juni 1925 tot november 1927 hetzelfde 
ambt bekleden bij Huysmans.6 De tweede was (na een normaalschool
opleiding) eerst leraar geweest te Brussel en te Tienen en vervolgens 
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ambtenaar geworden bij het ministerie van kunsten en wetenschappen. 
Huysmans koos hem als secretaris van zijn kabinet en vroeg hem voor
al aandacht te schenken aan de opleiding van het onderwijzend perso
neel. Met enthousiasme deed Kuypers wat van hem verlangd werd, niet 
alleen tijdens de regeringsperiode van P. Poullet, maar ook (vanaf mei 
1926) toen Huysmans deel uitmaakte van de drieledige "regering van 
nationale unie" (geleid door de katholiek H. Jaspar). Zo speelde 
Kuypers o.m. een belangrijke rol bij de hervorming van de opleiding tot 
kleuteronderwijzeres (zie het koninklijk besluit van 7 mei 1926) en bij 
de reorganisatie van het middelbaar normaalonderwijs (zie het konink
lijk besluit van 28 oktober] 927). De vorming van leerkrachten boeide 
Huysmans in hoge mate; over de opleiding die hijzelf had genoten, gaf 
hij vaak zijn mening te kennen. Van 1887 tot 1891 studeerde hij immers 
te Luik aan de "école normale des humanités" (de tegenhanger van de 
Gentse "école normale des sciences" en behaalde er het diploma van 
"professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré supérieur". Als 
onderwijsminister overwoog hij de heropening van zo'n hogere nor
maalschool, maar tegelijk liet hij zich door de Brusselse en Leuvense 
initiatieven inspireren om ook bij de rijksuniversiteiten pedagogische 
instituten op te richten. Bovendien zullen Polderman en Kuypers ver
moedelijk hebben aangedrongen om, wat Gent betrof, een dam op te 
werpen tegen het katholieke Hoger Instituut voor Opvoedkunde van 
F. De Hovre. 

Officieel werd de zaak aan het rollen gebracht op 9 oktober 1926. 
Toen vertrok uit Brussel een brief B van J. Kuypers aan A. Roersch (be
heerder-opziener van de rijksuniversiteit Gent) , met de volgende mel
ding: "Daar de h. Minister een onderhoud met U wenscht te hebben, 
verzoek ik U, volgende week, liefst Woensdag, Donderdag of Vrijdag 
voormiddag, hem in zijn Kabinet te komen opzoeken." Na het gesprek 
met de minister (medio oktober) zond Kuypers op 28 oktober 1926 nog 
enkele documenten aan Roersch, "welke U door den heer Minister wer
den beloofd" .10 Het ging om drie uitvoerige teksten (twee in het Frans, 
een in het Nederlands), met als titel respectievelijk: "Note relative à la 
création d'une faculté de pédagogie dans les universités de l'état", 
"Projet d'organisation d'une Ecole de Pédagogie à l'Université de 
Gand", "Nota over de inrichting van een paedagogische faculteit aan 
onze Staatshoogescholen".' , De nota 's waren getypt en droegen geen 
auteursnamen. Wellicht door de beheerder-opziener (of door een mede-



werker van hem?) was naast de titel van de eerstgenoemde tekst met de 
hand geschreven: "note U nivo Liège". Op de derde tekst stond bovenaan, 
eveneens in handschrift, vermeld: "inspecteur Verheyen, lager ond.". 
Uit lectuur van de drie documenten valt duidelijk af te leiden dat ze on
afhankelijk van elkaar geredigeerd waren. Structuur, visie en voorstel
len toonden immers grote verschillen. 

De eerste tekst (de Luikse versie?) wilde niet te hoog mikken: "H 
convient de créer un enseignement prolongeant l'oeuvre de l'école nor
male et permettant aux instituteurs d'approcher avec fruit de l'enseig
nement supérieur." Het beoefenen van wetenschap ("Ie but principal de 
l'université") was niet nodig voor onderwijzers ("on ne visera pas à fai
re d'eux des savants"). Daarom moest men zich beperken tot het aan
bieden van "un ensemble de cours particuliers", dertien uur per week, 
gedurende twee jaar, bij voorkeur te organiseren na de diensturen van in 
functie zijnde leerkrachten. Het programma diende aandacht te beste
den aan de volgende vakken: "psychologie", "logique", "explication 
d' auteurs", "histoire de la Iittérature", "grammaire historique", "lin
guistique", "phonétique et orthophonie", "littératures anciennes" , "lit
tératures étrangères", "critique historique", "économie politique et so
ciologie", "géographie", "hygiène", "pédagogie", "histoire de l' art". 
Opvallend is de geringe ruimte die het vak "pédagogie" hier krijgt. Als 
argument wordt aangevoerd: "cette science relève du programme des 
écoles normales; il est inutile de revenir sur I 'étude des procédés et des 
méthodes." De tweede tekst stond in scherp contrast met de eerste. In 
plaats van een minimaal aanbod weerklonk nu een krachtig pleidooi 
voor het opwaarderen van het leraarsambt. Normaalscholen moesten 
gelijkgesteld worden met "les études d'humanités complètes (6 années), 
tout en maintenant les trois dernières années d'études pédagogiques et 
d'exercices didactiques". Wie bovendien Latijn en Grieks studeerde, 
zou een volwaardig humaniora-diploma krijgen en vervolgens kunnen 
kiezen tussen een opdracht in het lager onderwijs of een verdere studie 
aan de universiteit. Zij die wilden behoren tot het milieu van ''l'intel
lectuel moderne", moesten zich laten inschrijven "à l'université": "Là 
ils subissent l'influence de ceux, qui joueront un rale important dans la 
société. Là, ils acquerront la science, l'esprit de discernement et d'in
vestigation, Ie tact et la mesure, qui caractérisent un homme complète
ment cultivé." Die universiteit (meer bepaald de Gentse universiteit) zou 
bij haar faculteit letteren en wijsbegeerte "une section pédagogique" 
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moeten voegen, met een vierjarige opleiding die de studenten zou voor
bereiden op functies als leerkracht normaalonderwijs, als directeur, als 
inspecteur of als leidend ambtenaar bij het ministerie van onderwijs. 
Daarom moest een brede waaier van cursussen aangeboden worden: 
"étude de la Iittérature néerlandaise et des littératures modernes", "his
toire politique", "philosophie", "exercices pédagogiques", "étude ap
profondie de problèmes de psychologie, de logique et de morale" , "en
cyclopédie de la pédagogie", "histoire de la pédagogie", "didactique", 
"psychologie expérimentale", "histoire de l'art", "droit administratif'. 
Vertaling van Griekse en Latijnse teksten diende ook op het programma 
te staan, want "la formation doit être classique". Het samenbrengen van 
zoveel geleerdheid kon alleen maar voorgesteld worden door een eru
diet persoon. Verwonderlijk zou het derhalve niet zijn, mocht de auteur 
van de tweede tekst F. Poldennan heten, de kabinetschef van Huysmans, 
maar tegelijk de veelzijdige wetenschapper, die zowel schitterde op het 
gebied van de Germaanse filologie als van de Romaanse filologie en 
daarnaast ook grote belangstelling toonde voor schilderkunst, beeld
houwkunst en muziek. 12 Het vennoeden dat de geformuleerde voorstel
len uit de pen van Polderman zijn gevloeid, wordt nog versterkt door het 
feit dat (rekening houdend met het Nolf-systeem) bij de opgesomde cur
sussen telkens correct is vermeld welke reeds in het Nederlands worden 
gedoceerd en welke niet. Bovendien wordt een overzicht gegeven van 
de beschikbare ruimte ("ces locaux ne sont pas effectivement occupés 
en ce moment"). De eerste tekst (Luik?) gaf de voorkeur aan een twee
jarige opleiding; de tweede tekst (Polderman?) opteerde duidelijk voor 
een vierjarige opleiding; de derde tekst (Verheyen?) koos voor de mid
denweg: een studieduur van drie jaar. Die derde tekst is in de ik-vorm 
geschreven en verraadt, door inhoud en structuur, gedeeltelijk de iden
titeit van de auteur. Onderwijzers in functie vormden de voornaamste 
doelgroep. Precies voor hen moesten "de leergangen" liefst na 16 uur 
worden gegeven. Tevens werd de noodzakelijkheid bepleit om perma
nent "eenheid" na te streven: "d.W.Z. dat de verschillende vakken van 
een zelfde leerjaar nauw met elkaar moeten verband houden, innig moe
ten samenhangen". Met andere woorden: "de studenten mogen niet den 
indruk hebben te staan voor een serie afzonderlijke stukjes wetenschap 
die links en rechts zijn opgepikt en die ze niet vermogen te doen sa
mengroeien tot één synthese van de opvoedkundige wetenschap". In die 
geest van "eenheid" dienden in het eerste jaar alleszins op het program-



ma te staan: "kunstgeschiedenis", "beschavingsgeschiedenis", "ge
schiedenis van de wijsbegeerte", "algemeene zielkunde", "algemeene 
physiologie", "algemeene methodes van de experimenteele zielkunde" 
en "geschiedenis van de opvoedkunde". Tijdens het tweede jaar kan 
"den cursus in de algemeene zielkunde met inbegrip van de experimen
teele psychologie" een vervolg krijgen en aangevuld worden met "kin
derzielkunde" , "psychologie en paedagogiek der abnormale kinderen", 
"experimenteele paedagogiek en didactiek"; verder nog "een cursus 
naar keus" en "een uur Seminarium per week, waar vooral actualiteits
vraagstukken of onderwerpen van bijzonderen aard zullen besproken 
worden". Ook in het derde jaar moest wekelijks tijd besteed worden aan 
de studie van praktische problemen; daarnaast diende aandacht gewijd 
aan cursussen als "schoolhygiëne", "schoolorganisatie in België en el
ders", "kinderbescherming en sociale paedagogiek" en "psychotech
niek". 

Beheerder-opziener A. Roersch zond op 11 november 1926 de 
drie (hierboven besproken) documenten aan de decanen van de faculteit 
wetenschappen en de faculteit letteren en wijsbegeerte. In een begelei
dende brief schreef hij: "Ik zou U zeer verplicht zijn, Heer Deken, wil
det gij die stukken onderwerpen aan het advies van de leden uwer fa
culteit en mij, tegen een maand van hier, haar gedacht daarover doen 
kennen." 13 

In de letteren en wijsbegeerte bracht decaan L. Van Puyvelde '4 de 
vraag van de beheerder-opziener op de agenda van de faculteitsraad van 
2 december 1926. Tijdens die vergadering werd, na een korte gedachte
wisseling over "le projet d' organiser à 1 'université de Gand un Institut 
supérieur de Pédagogie", meteen een commissie samengesteld (be
staande uit J. Van Biervliet, J. Vercouillie, A. Roegiers, E. Blancquaert, 
P. Faider en F. Ganshof) om de ministeriële voorstellen te onderzoe
ken. ls Twee weken later, op 17 december 1926, kon die commissie, bij 
monde van F. Ganshof, reeds verslag uitbrengen. De faculteitsraad sloot 
zich daar unaniem bij aan en nam, kort en krachtig, volgende beslissing 
(geformuleerd in de beide landstalen): "De faculteit keurt, in princiep, 
de gedachte goed hoogere cursussen in te richten tot verdere ontwikke
ling van onderwijzers en regenten. Zij is van meening dat universiteits
professors met vrucht aan dergelijk onderwijs zouden kunnen mede
werken. Maar zij is tevens van oordeel dat dit speciaal onderwijs, inge
zien de zeer verschillende vorming van de leerlingen die het zullen vol-
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gen, nooit het karakter zal kunnen hebben van een waarlijk universitair 
onderwijs en dat daarom deze cursussen buiten de universiteit moeten 
gegeven worden." (= "il Y a lieu d'organiser cet ensemble de cours en 
dehors de l'université.")J6 

In de faculteit wetenschappen werd het probleem zelfs niet ter 
discussie gesteld. De (zelfverzekerde?) decaan V. Willem J7 beant
woordde op eigen houtje, zonder zijn faculteitsraad te raadplegen, de 
brief van de beheerder-opziener. Dat gebeurde pas op 5 januari 1927. 
Vertrouwend op zijn persoonlijke ervaringen als "directeur d'une école 
de régentes", als "inspecteur d'enseignement primaire" en als "préfet 
d'athénées" kwam hij tot drie conclusies: ten eerste, "je partage la plu
part des idées défendues dans la note liégeoise, Ie plus sympathique des 
trois exposés"; ten tweede, het daarin voorgestelde programma "me pa
raît composé trop exclusivement de branches dites littéraires"; ten der
de, "les notions scientifiques peuvent développer tout autant la valeur 
pédagogique d'un instituteur".J8 

De brief van decaan Willem en het advies van de faculteit letteren 
en wijsbegeerte stuurde beheerder-opziener Roersch op 29 januari 1927 
aan minister Huysmans. Hij voegde er zijn eigen bedenkingen aan toe 
(zowel in het Nederlands als in het Frans): "Ik ben overtuigd van het nut 
dat lessen van hooger onderwijs zouden opleveren welke, ten dienste 
van leden van het lager onderwijs, het werk der normaalschool zouden 
verlengen; maar ik zie de mogelijkheid niet in die in de lokalen der uni
versiteit te geven. Het komt mij, immers, als een onmogelijkheid voor 
in een zelfden cursus, vóór denzelfden leerstoel, de studenten onzer fa
culteiten en de onderwijzers waarover het gaat samen te brengen. De 
voorbereiding van die twee elementen is, immers, te verschillend, opdat 
allen in gelijke mate voordeel zouden halen uit de lessen die hun zou
den worden gegeven. Ik meen ook - en die overweging is, in mijn 
oogen, van groot gewicht - dat het onderricht, hetwelk aan de onder
wijzers zou moeten worden gegeven, heel anders diende te worden op
gevat en gericht dan het onderricht dat op het programma onzer facul
teiten voorkomt." J 9 

De afwijzende houding van de Gentse universiteit (typerend voor 
een elitaire mentaliteit) maakte blijkbaar weinig indruk op het kabinet 
van Huysmans. Vrij snel gingen Polderman en Kuypers (en wellicht ook 
Verheyen) aan de slag om een compromisvoorstel uit te werken. In april 
] 927 was men klaar met een voorontwerp van koninklijk besluit en 



vroeg de minister, zoals gebruikelijk, het advies van de "Conseil de per
fectionnement de l'enseignement supérieur" (= "Verbeteringsraad van 
het hooger onderwijs"), een orgaan dat - overeenkomstig het organiek 
reglement van 6 oktober 1852 - "est appelé à délibérer sur les amélio
rations à introduire dans l' enseignement supérieur et sur les questions 
les plus importantes gui intéressent la prospérité des études universitai
res". Die raad had in het verleden weinig blijk gegeven van academische 
belangstelling voor pedagogische vorming. 20 In zo'n gezelschap moest 
Huysmans derhalve niet veel bijval verwachten. Toen zijn voorontwerp 
van koninklijk besluit voor het eerst op de agenda stond van de verbete
ringsraad, op 21 mei 1927, zat de minister zelf de vergadering voor en 
gaf de nodige toelichting, maar de leden van de raad beperkten zich tot 
luisteren. Huysmans wilde echter geen tijd verliezen en drong erop aan 
dat de verbeteringsraad op 31 mei] 927 opnieuw zou bijeenkomen. 21 Op 
die vergadering was de minister niet aanwezig en nu pas kwamen de 
tongen los. De Gentse delegatie bestond uit F. Daels (faculteit genees
kunde), C. De Bruyne (faculteit wetenschappen), C. De Lannoy (facul
teit rechten) en H. Pirenne (faculteit letteren en wijsbegeerte). Zij waren 
van oordeel dat de universiteit tot taak had "de cultiver la science et de 
former des savants", dus zeker niet "faire de la pédagogie". Alleen 
F. Daels nuanceerde dat standpunt door aandacht te vragen voor "l'éli
te de nos instituteurs"; zij moesten volgens hem meer kansen krijgen. 
Daarop werd dan door de meeste leden weer gereageerd met de beken
de stelling: akkoord, maar buiten de universiteit!22 Een definitief ant
woord aan de minister formuleerde de verbeteringsraad tien dagen later, 
op 10 juni 1927. Het advies was unaniem, bondig én duidelijk: 
1. "Le conseil rejette la création au sein des universités d'un institut de 

pédagogie, tel gu' il est conçu dans la projet gui lui est soumis" . 
2. "Le conseil se déclare incompétent pour examiner I' organisation d 'un 

institut de ce genre en dehors de l'université".23 
Dat negatief advies vonden Huysmans, Polderman en Kuypers ui

teraard heel vervelend, maar zij lieten de moed niet zakken. Na enkele 
weken doken evenwel heel andere problemen op: de drieledige regering 
kreeg het moeilijk, omdat de socialisten steeds nadrukkelijker hun mili
tair programma verdedigden en een vermindering van de legerdienst 
eisten. In de eerste helft van november 1927 bleken de tegenstellingen 
niet meer te overbruggen en werd het voor iedereen duidelijk dat de re
gering op haar laatste benen liep. Tijdens de ministerraad van 21 no-
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vember 1927 namen de regeringsleden collectief ontslag. Op de valreep 
(d.i. precies twee dagen eerder) haalde Huysmans de klassieke goo
cheltoer uit: hij liet koning Albert nog snel een besluit ondertekenen, 
waarbij aan de faculteit letteren en wijsbegeerte van de twee rijksuni
versiteiten een hoger instituut voor opvoedkunde werd toegevoegd. In 
de aanhef van dit koninklijk besluit luidde het "dat het oogenblik gun
stig is" om zo'n instituut op te richten, "dat tegelijkertijd een centrum 
voor navorschingen en documentatie zou zijn, evenals een school van 
algemeene verstandelijke vorming en een instelling voor beroepsoplei
ding tot betrekkingen bij het onderwijs". Na die "opdrachtverklaring" 
volgde de bijna cynische zin, dat de verbeteringsraad over dit alles ge
raadpleegd was ... 

Met dezelfde pennentrek plaatste de koning, eveneens op ] 9 no
vember 1927, zijn handtekening onder een afzonderlijk besluit, waar
door inspecteur J.E. Verheyen gedetacheerd werd bij het hoger instituut 
als "leider van werkzaamheden". Beloning voor bewezen diensten? 
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IV. HOGER INSTITUUT VOOR OPVOEDKUNDE 
(1927-1947) 

Drie dagen na de koninklijke besluiten van 19 november 1927 (en 
dus één dag na het ontslag van de regering) kon al een nieuwe rege
ringsploeg van start gaan. Eerste minister bleef H. Jaspar, maar de so
cialisten waren vervangen door liberalen en christen-democraten. Zo 
kwam de portefeuille van onderwijs in handen van de Brusselse liberaal 
M. Vauthier. Via zijn administratie hoger onderwijs liet hij op 6 decem
ber 1927, zowel aan de beheerder-opziener als aan de rector, een "af
schrift" geworden van het besluit "waarbij een hooger instituut voor op
voedkunde wordt toegevoegd aan de faculteit der wijsbegeerte en lette
ren van ieder der twee rijksuniversiteiten." I Het besluit zelf verscheen 
in het staatsblad van 12-13 december 1927. De lectuur ervan leert ons, 
dat het voorstel om een driejarige opleiding te organiseren het uiteinde
lijk had gehaald. Het diploma van "licentiaat in de opvoedkundige we
tenschappen" (let wel: géén "wettelijk", maar een "wetenschappelijk" 
diploma) kon men behalen na twee jaar kandidatuurstudie en één jaar li
centiestudie. Wie reeds in het bezit was van een regentaatsdiploma, 
werd vrijgesteld van een aantal vakken en mocht zich na één jaar studie 
aanmelden voor het kandidaatsexamen. Kortom, voor die studenten vol
stond dus een opleiding van twee jaar om een licentiaatsdiploma te ver
werven. 

Degenen die het normale curriculum volgden (de driejarige op
leiding), moesten in de kandidatuur slagen voor tien vakken: 
1. "beginselen van de biologie" 
2. "logica" 
3. "zielkunde, met inbegrip van de eerste beginselen der menschelijke 

ontleedkunde en physiologie welke deze studie medebrengt" 
4. "zedekunde" 
5. "natuurrecht" 
6. "overzicht der voornaamste hedendaagsche letterkunden" 
7. "aesthetica en kunstphilosophie" 
8. "geschiedenis der opvoedkunde" 
9. "methodiek" 
10. "oefeningen in de opvoedkunde en in de methodiek". 
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In het licentiejaar stonden eveneens tien vakken op het programma: 
1. "algemeene biologie en algemeene physiologie" 
2. "proefondervindelijke zielkunde en inzonderheid die van het kind 

en van de jonge lieden" 
3. "proefondervindelijke opvoedkunde" 
4. "beginselen der psychiatrie en inzonderheid de psychiatrie der 

abnormale kinderen" 
5. "schoolhygiëne" 
6. "vergelijkende schoolwetgeving en de wetgeving op de kinderbe

scherming" 
7. "grondige vraagstukken uit de historische opvoedkunde, uit de 

proefondervindelijke zielkunde of uit de proefondervindelijke op
voedkunde" 

8. "oefeningen en practische lessen in het lager en het middelbaar on
derwijs" 

9. "twee keuze-vakken". 
Sommige van die cursussen werden reeds gegeven in de faculteit 

rechten en de faculteit letteren en wijsbegeerte, zodat studenten op
voedkunde zich in de auditoria konden aansluiten bij collega's uit ande
re afdelingen. Voor het merendeel van de nieuwe cursussen bestond de 
oplossing erin de leeropdracht van enkele professoren uit te breiden. Na 
een korte briefwisseling met de rector liet minister Vauthier in een ko
ninklijk besluit van 6 februari 1928 (het eerste van een reeks gelijkaar
dige besluiten) een aantal onderwijsbevoegdheden vastleggen en zo 
werd geleidelijk gestalte gegeven aan het professorenkorps van het in
stituut. Vier faculteiten leverden samen een bonte mengeling van do
centen en hoogleraren: uit de letteren en wijsbegeerte kwamen F. Baur2, 

G. Colle3, E. De Bruyne4, P. De KeyserS, J.F. Fransen6 en A. Vermeylen7; 

uit de rechten waren N. Gunzburg8 en J. Haesaert 9 present; uit de we
tenschappen zond men P. Van Oye lO ; uit de geneeskunde werden 
A. Bessemans J I en M. Hamelinck12 afgevaardigd. Slechts één nieuwe
ling voegde zich bij dit gezelschap: J.E. Verheyen, inspecteur lager on
derwijs, was - zoals reeds eerder vermeld - gedetacheerd bij het insti
tuut als "leider van werkzaamheden" (in concreto: belast met oefenin
gen). Met hooggespannen verwachtingen begon hij aan zijn taak, maar 
spoedig moest hij ondervinden dat het initiatief van minister Huysmans 
nog steeds beschouwd werd als een ongewenst en onvoldragen kind. De 
ontgoocheling van Verheyen was zo groot, dat hij zelfs een kwarteeuw 



later zijn verbittering moeilijk kon verbergen; "er was weinig of niets 
voorzien"; "geen enkel lokaal om het nieuwe instituut onderdak te be
zorgen"; "geen enkel bediende"; "geen school, geen leerlingen om de 
studenten te oefenen in het kinderpsychologisch en paedagogisch proef
ondervindelijk onderzoek"; "geen studiemateriaal: noch boek, noch ap
paraat"; "geen krediet om het eerst nodige, het strikt noodzakelijke, het 
onontbeerlijke aan te kopen" .13 

Overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 
19 november 1927 moesten de leden van het onderwijzend personeel 
geregeld bijeenkomen om "vraagstukken te bespreken welke uitsluitend 
tot de bevoegdheid van het instituut behooren". Een eerste vergadering 
van die "raad" vond plaats op 2 maart 1928. Tot voorzitter werd 
J.F. Fransen verkozen, tot secretaris P. Van Oye. Ofschoon de facultei
ten in hun administratie niet steeds correct het zgn. Nolf-stelsel toepas
ten, hanteerde het instituut uitsluitend het Nederlands als voertaal. Dat 
bleek o.m. bij de aanwijzing van lesgevers, de verdeling van de cursus
sen over de drie jaar en de pogingen tot opstellen van een lesrooster. 14 

Ook in de correspondentie met de minister en de academische overheid 
werd enkel het Nederlands gebruikt. Uit de bewaarde brieven valt ove
rigens af te leiden, dat ijverig gepoogd werd nog andere kandidaten naar 
voren te schuiven om leeropdrachten te vervullen in het nieuwe insti
tuut. Voor de cursussen "schoolhygiëne" , "vergelijkende schoolwetge
ving" en "wetgeving op de kinderbescherming" bestond de meeste be
langstelling. De functie van "leider van werkzaamheden" gaf eveneens 
aanleiding tot discussie. Zo ontving minister Vauthier een nota (vanwe
ge of via het Gentse kamerlid A. Siffer?), waarin de kandidatuur aanbe
volen werd van P. Van Bruynbroek (verbonden aan de oefenschool van 
de rijk normaal chool te Gent maar tegel ijk actief op het gebied van cl 
experimentele p. ycholooie o.l.v. J.1. Van Bi rvIiet en M. Hamelinck). 
Uit cli,e n ta citeren we volgende paragraaf: 'Mon ieur Vi rbeyen. trè. 
compétent dans les questions d'enseignement primaire, ne possède pas 
les titres scientifiques indispensables pour diriger un laboratoire; ses 
études n' ayant pas été dirigées dans ce sens. Monsieur Van Bruynbroek 
au contraire est Ie candidat tout désigné et spécialement préparé pour di
riger un laborat ir de psychologie expérimentale. Il connaît à fond la 
IJ ychologie Ja pédagogie et la méthodologie".15 Over de activiteiten 
van de 'leider van werkzaamheden" had rector C. De Bruyne l6 blijkbaar 
ook een eigen opvatting. In zijn brief van 7 augustus 1928 aan minister 
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Vauthier schreef hij: "Ik ben de meening toegedaan dat het niet past, -
ten zij in gansch bijzondere gevallen - aan de universiteit, noch in de 
daarbij gevoegde instituten, met theoretisch onderwijs personen te be
lasten, die niet dragers zijn van een doctorstitel door eene universiteit af
geleverd. Daarom komt het mij gewenscht voor, dat d.h. Verheyen in zij
ne hoedanigheid van werkleider behouden blijve: de gelegenheid heeft 
hem immers, sedert zijne benoeming, ontbroken om bewijs te leveren 
dat hij eventueel, voor een hooger bediening op de universiteit, de 
noodige wetenschappelijke waarborg oplevert. Als ik het goed voor heb, 
heeft d.h. Verheyen slechts diploma 's voor lager onderwijs, en kan dus 
zijne candidatuur onmogelijk in aanmerking komen voor een theore
tisch onderwijs op dit hooger instituut". Ook voor de "oefeningen en 
practische lessen in het lager en het middelbaar onderwijs" meende de 
rector dat werkleider Verheyen niet aan de gestelde voorwaarden beant
woordde. Daarom suggereerde hij de minister, dat hiervoor een beroep 
zou worden gedaan op "0. Van Hauwaert, inspecteur voor het middel
baar onderwijs en bestuurder der lagere en middelbare staatsnormaal
school te Gent." 17 

Terwijl die achterhoedegevechten nog aan de gang waren, begon
nen de eerste studenten zich aan te melden. Het zag ernaar uit, dat een 
vijftigtal kandidaten de sprong zou wagen (op een ogenblik dat de 
Gentse universiteit in totaal 1650 studenten telde), maar spoedig zou 
blijken dat het een afvalrace betrof, waarbij uiteindelijk nog 31 moedi
gen meedongen. Een verklaring hiervoor was makkelijk te vinden: het 
merendeel van degenen die zich in 1928 hadden laten inschrijven in het 
instituut, stond dagelijks als fulltime leerkracht voor de klas (in het la
ger onderwijs of in het lager middelbaar onderwijs) en ondervond dus 
heel wat moeite om tijdig de auditoria te bereiken en er enkele colleges 
bij te wonen. Die situatie zou trouwens in de daaropvolgende jaren nau
welijks veranderen. De raad van het instituut had het probleem nochtans 
voorzien en naar oplossingen gezocht. Reeds tijdens de raadsvergade
ring van 8 juni 1928 had men er aandacht aan besteed en had 
A. Vermeylen ervoor gepleit "dat de lessen zooveel mogelijk van 4 tot 7 
uur zouden gegeven worden", eraan toevoegend "dat hijzelf bereid is 
zoo noodig speciaal de zaterdag nog eens naar Gent te komen."18 

Tot de groeipijnen van het instituut behoorden ook de wisselende 
standpunten die werden ingenomen (door de raad van het instituut of de 
rector of de minister) naar aanleiding van vragen tot "vrijstelling". 19 Wie 



een regentaatsdiploma kon voorleggen, kreeg de mogelijkheid om na 
één jaar studie de graad van kandidaat te behalen. Van hetzelfde voor
recht meenden echter ook anderen te kunnen genieten: inspecteurs lager 
onderwijs, studenten van het door F. De Hovre in 1925 gestichte hoger 
instituut voor opvoedkunde, leerkrachten die in het bezit waren van bij
zondere getuigschriften of gepubliceerd hadden in pedagogische perio
dieken. Nu eens volgde daarop een gunstig advies, dan weer werd het 
verzoek afgewezen. Het meest verveeld zat men blijkbaar met het dub
belzinnig statuut van J.E. Verheyen: enerzijds was hij aangesteld tot 
werkleider (in feite hoopte hij zo spoedig mogelijk docent te worden), 
anderzijds had hij enkel een onderwijzersdiploma en diende dus nog de 
driejarige opleiding te volgen om zich licentiaat te noemen. Ofschoon 
zowel de rector als de minister niet wilden weten van vrijstellingen voor 
inspecteurs lager onderwijs, bleef Verheyen aandringen om uitsluitend 
examen af te leggen over de vakken van de (eenjarige) licentie. Het 
duurde maanden vooraleer een compromisvoorstel uit de bus kwam: 
één jaar voor de kandidatuur, één jaar voor de licentie. Rector De 
Bruyne behield echter zijn twijfels en meende nog op 9 maart 1929 mi
nister Vauthier te moeten verwittigen dat Verheyen de lessen in de kan
didatuur niet volgde en zich meteen voor de licentie had laten inschrij
ven.20 

De hele heisa rond de vrijstellingen en de verhalen over toegesta
ne faciliteiten aan sommige studenten waren niet van aard om het ima
go van het instituut op te krikken. Typerend in dat verband was bijv. de 
houding van de beheerscommissie van het universiteitsvermogen, toen 
de begroting voor het jaar 1929 besproken werd en toen bleek dat het in
stituut een subsidie had gevraagd: "La Commis sion prend la décision 
d' écrire une lettre officielle à I 'Institut de Pédagogie, dans laquelle on 
aura soin de stipuier que Ie Gouvernement, ayant institué cet Institut, 
c'est à lui qu'incombent en fait les frais de son installation. Les propo
sitions de budget introduites par cet Institut seront renvoyées à !eurs au
teurs, en leur disant qu ' ils se sont trompés d'adresse."21 

Het zal de lezer opgevallen zijn, dat de zopas geciteerde notulen 
(december 1928) nog in het Frans waren opgesteld. De meeste leden 
van de beheerscommissie van het universiteitsvermogen behoorden in
derdaad tot "de oude garde" en bleven zich verzetten tegen een verne
derlandsing van hun universiteit. Gelijkaardige vormen van protest do
ken af en toe ook op tijdens vergaderingen van faculteitsraden of bij-
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eenkomsten van de academieraad. In artikel 1 van de Nolf-wet Uuli 
1923) luidde het nochtans: "De Vlaamsche taal is de bestuurstaal van de 
universiteit". De gebrekkige toepassing van die bepaling zou eerste mi
nister H. Jaspar, na ruim vijf jaar van tweeslachtigheid, ertoe aanzetten 
om regering en parlement bewust te maken van de onhoudbaarheid van 
de situatie. In december 1929 kon een wetsontwerp voorgelegd worden, 
waarbij de Gentse universiteit trapsgewijs zou vernederlandsen vanaf 
het academiejaar 1930-1931. In de kamer van volksvertegenwoordigers 
begon de bespreking hierover op 6 februari 1930. Al bLeek de tegen
stand nu minder groot dan in 1923, toch zagen enkele franskiljons de 
democratie weer in gevaar en verhieven derhalve luid hun stem. Tijdens 
het kamerdebat (waaraan zowel de vooroorlogse als de naoorlogse ge
neratie deelnam) beperkte men zich overigens niet tot het probleem 
Gent. De meeste sprekers zagen het wetsontwerp in een ruimer kader. 
Aan de eindstemming, op 5 maart 1930, namen 158 kamerleden deel: 
127 daarvan stemden positief, 24 negatief en 7 onthielden zich. 
Nauwelijks een maand later reageerden ook de senatoren vrij gunstig: 
111 pro, 14 contra, 17 onthoudingen. Koning Albert kon op 5 april de 
wet bekrachtigen. Precies een eeuw na de Belgische omwenteling kreeg 
Vlaanderen dus zijn eigen universiteit. 22 

Blijkens de verslagen van de raadsvergaderingen van het instituut 
voor opvoedkunde maakte men zich niet druk over de taalproblematiek. 
Wat in die periode wél stof deed opwaaien, was de toepassing van de 
wet van 21 mei 1929, waardoor artikel 9 van het koninklijk besluit van 
19 november 1927 ongedaan werd gemaakt. Dat artikel 9 had het insti
tuut opdracht gegeven "didactische oefeningen" te organiseren in mid
delbare onderwijsinstellingen, ten behoeve van studenten en afgestu
deerden van de faculteit letteren en wijsbegeerte en de faculteit weten
schappen, "welke zich voorbereiden tot een betrekking van leeraar bij 
het middelbaar onderwijs". Tevens moest het instituut "lessen in de bij
zondere methodiek inrichten voor de verschillende vakken van het pro
gramma van het middelbaar onderwijs". In feite gold het een unieke ge
legenheid om bij te dragen tot een betere beroepsopleiding voor toe
komstige leerkrachten in athenea en colleges, waardoor het instituut te
gelijk een meerwaarde zou krijgen. Die verwachting werd echter vrij 
snel de kop ingedrukt, want minister Vauthier wist in 1929 een algeme
ne hervorming van het universitair onderwijs te laten goedkeuren door 
het parlement. De wet van 21 mei 1929 wijzigde de bijna veertig jaar 



oude wet van 10 april 1890, betreffende de toekenning van de academi
sche graden en het programma van de universitaire examens. Tot de op
vallendste vernieuwingen behoorden volgende maatregelen: 
1. Het aantal wettelijke graden werd vermeerderd. 
2. Na vier jaar universitaire studie zou niet meer de titel van doctor 

toegekend worden, maar die van licentiaat. 
3. Wenste men daarna (d.i. ten vroegste na één jaar) het doctoraat te be

halen (in de faculteit letteren en wijsbegeerte of in de faculteit we
tenschappen), dan moest men een origineel proefschrift voorleggen 
en verdedigen. 

4. Wie onderwijsbevoegdheid wilde verkrijgen, diende als licentiaat 
voortaan ook in het bezit te zijn van een diploma van geaggregeer
de voor middelbaar onderwijs van de hogere graad. Dat impliceerde 
bijkomende examens over proefondervindelijke pedagogiek, histo
rische pedagogiek, algemene methodiek en bijzondere methodiek. 
De examinandi moesten tevens twee openbare lessen geven en het 
bewijs voorleggen dat ze gedurende één jaar didactische lessen had
den gevolgd. 

Kortom, vooraleer het instituut de kans kreeg de lerarenopleiding 
voor het middelbaar onderwijs te organiseren, werd de zgn. "aggrega
tie" aan de faculteiten toevertrouwd en stond het jonge instituut (weer) 
in de kou. Een jammerlijke beslissing inderdaad, want hierdoor verloor 
het instituut een belangrijk deel van zijn werkterrein. Als gevolg daar
van zou de aandacht zich, zowel in het onderzoek als in het onderwijs, 
voornamelijk concentreren op de lagere school en op kinderen uit de 
leeftijdsgroep tot J 4 jaar. Die beperking weerspiegelde zich bovendien 
nog geruime tijd in het niveau van de studentenbevolking: het instituut 
bleef hoofdzakelijk rekruteren uit de kring van onderwijzers en onder
wijzeressen. Daarbij kwam nog, dat vanaf 1929 de deuren werden open
gezet voor degenen die als "licentiaat" waren afgestudeerd in het ka
tholieke instituut van F. De Hovre en die vervolgens een verzoek in
dienden bij de universiteit om te doctoreren "in de opvoedkundige we
tenschappen". De raad van het instituut gaf telkens een gunstig advies 
(waarbij voorzitter J.F. Fransen meestal een beslissende rol speelde), 
maar dit betekende nog niet dat alle gegadigden de eindstreep haalden. 
Wie alleszins paal en perk wilde stellen aan deze gang van zaken, was 
minister Vauthier. Niet-universitaire instituten (zoals dat van De Hovre) 
werd, bij koninklijk besluit van 8 oktober 1929, het recht ontnomen de 
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graden van kandidaat en licentiaat toe te kennen. Zij mochten alleen nog 
getuigschriften en diploma's van "hogere opvoedkundige studiën" afle
veren. Academische graden (kandidaat, licentiaat, doctor) dienden 
voorbehouden te worden aan de universiteiten. Zodra die scheidingslijn 
duidelijk was getrokken, ging minister Vauthier nog een stap verder: een 
universitair instituut voor opvoedkunde moest, in alle opzichten, het ni
veau van een volwaardige faculteit nastreven. Bij herhaling formuleer
de hij dat standpunt. Ter illustratie citeren we uit zijn brief van 4 de
cember 1930 aan rector A. Vermeylen: 

"Verscheidene malen reeds werd mij gevraagd bij den raad van 
het hooger instituut voor opvoedkunde, aan uw universiteit verbonden, 
aan te dringen opdat de lessenrooster zoo zou geregeld worden dat de 
onderwijzers der streek de leergangen zouden kunnen volgen. Ik heb dit 
altijd geweigerd. Ik meen inderdaad dat een instituut van dien aard 
slechts dan in de universiteit moet geïntegreerd worden als het, zooals 
welke sectie ook, van eene der faculteiten, een midden wordt van studie 
en navorsching. Dit doel kan maar bereikt worden zoo de leerlingen ge
heel hun werkzaamheid aan hun studiën besteden. In dienst zijnde on
derwijzers, die gedurende vier of vijf dagen per week een of twee uren 
les komen volgen, die noch de seminaries noch de laboratoria bijwonen, 
die hoegenaamd niet in aanraking komen met hun professoren, die al
leen 'receptief' blijven, zijn in de gewenschte voorwaarden niet om een 
strenge opsporingsmethode te verwerven, om 'voort te brengen', om 
een wetenschap die noodig heeft vorderingen te maken, te doen voor
uitgaan. Men zal misschien zeggen dat leerlingen van die soort, die al 
hun tijd aan de universiteit geven, altijd weinig talrijk zullen zijn. Ik heb 
er nooit aan getwijfeld. De bijval van een instituut kan niet geschat wör
den naar het getal zijner leerlingen, maar naar de werken die men er 
maakt. Anderzijds zal het getal der bedieningen die aan doctors in de 
opvoedkundige wetenschappen kunnen toevertrouwd worden, altijd 
zeer gering zijn."23 

In dezelfde brief verklaarde minister Vauthier zich evenwel bereid 
om naar een oplossing te zoeken voor "de in dienst zijnde onderwijzers 
of regenten die hun opvoedkundige studiën willen voortzetten". Hij 
dacht aan "bijzondere cursussen", die zouden gegeven worden na 16 uur 
en die (los van de universitaire graden) zouden kunnen leiden tot ge
tuigschriften of diploma's. Over dit alles vroeg rector Vermeylen advies 
aan de raad van het instituut. Op 15 januari 1931 kon hij aan de minis-
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ter melden, dat de geraadpleegde professoren unaniem het standpunt 
deelden dat inderdaad moest afgestapt worden van het systeem van vrij
stellingen en dat derhalve alle studenten de volledige tweejarige kandi
datuur dienden te volgen. Over de door de minister gesuggereerde "bij
zondere cursussen" waren de meningen minder eensgezind. Het splitsen 
van bestaande cursussen of het creëren van nieuwe cursussen be
schouwden sommigen als een "overlast" voor de lesgevers. Bovendien 
- zo vreesde men - zouden de professoren hun lessen telkens moeten 
wijzigen, "teneinde ze aan het gestelde doel aan te passen".24 

Hoe dan ook, minister Vauthier had de zaak aan het rollen ge
bracht en de raad van het instituut was wakker geschud. Op elke verga
dering van de raad stond nu de "programmahervorming" op de dagor
de. Telkens werd - blijkens de notulen - "lang gesproken over de her
inrichting van het instituut", maar men miste een concrete discussieno
ta. Daarom werd tijdens de raadszitting van 8 mei 1931 aan 
J.E. Verheyen (inmiddels benoemd tot docent) de opdracht gegeven 
"een algemeen verslag op te stellen".25 Pas in februari en maart 1932 
kon de raad zich buigen over de tekst van Verheyen, maar in die tussen
tijd was reeds duidelijk geworden dat het ministeriële voorstel van de
cember 1930 om "bijzondere cursussen" te organiseren nog weinig kans 
maakte. De combinatie van een "beperkt programma" en een "uitge
breid programma" zag men moeilijk realiseerbaar. Op 11 maart 1932 
beperkte de raad zich dan ook tot het formuleren van een paar principes: 
"1. dat, met het oog op de verbetering van het onderwijs, de voorberei-

ding tot de leidende en vooraanstaande ambten bij het onderwijs 
worde toevertrouwd aan de universiteit; 

11. dat een verhooging van het peil der studies ten zeerste gewenscht 
is." 

Meer specifiek werd aan de minister gevraagd: 
"1. het programma uit te breiden door: 

a) toevoeging van volgende algemeen-vormende vakken: 
overzicht van de kunstgeschiedenis en de oudheidkunde, 
encyclopedie der wijsbegeerte, sociologie; 

b) vermeerdering van het aantal uren voor de paedagogische 
leergangen en oefeningen; 

2. het instituut om te vormen om, evenals de faculteiten en aangehech
te scholen, tot een inrichting full-time te geraken met studenten, die 
uitsluitend zich aan de studie aan de universiteit wijden en er dus al 



de leergangen en oefeningen in laboratoria en proefschoJen kunnen 
volgen; 

3. geen vrijstelling van sommige vakken, noch verkorting van den 
duur der studiën te verleenen aan bepaalde categorieën van diplo
ma's (bijv. regenten, inspecteurs, enz.); 

4. verlof en tegemoetkoming in den vorm van stipendia te verleenen 
aan fungerende leerkrachten, die zich bijzonder onderscheiden heb
ben en die de leergangen aan het H.LO. wenschen te volgen."26 

Van het Gentse initiatief werden de collega's van het Luikse in
stituut op de hoogte gebracht, hetgeen aanleiding gaf tot wederzijds 
overleg, maar (voorlopig) geen concreet resultaat opleverde. Pas wan
neer in Gent het aantal nieuwe inschrijvingen begon te dalen (tijdens het 
academiejaar 1932-1933 telde de eerste kandidatuur amper zes studen
ten, het jaar daarop was er één student en in 1934-1935 noteerde men er 
drie), meende men in actie te moeten komen. In de raadszitting van 
12 oktober 1934 werd gevraagd "zooveel mogelijk ruchtbaarheid" te 
geven aan het bestaan van het instituut en berichten te sturen aan de 
pers. Bovendien besliste men een vergadering te beleggen, waarop pro
fessoren van de vier universitaire instituten voor opvoedkunde hun ge
meenschappelijke problemen zouden kunnen bespreken. Verheyen zou 
de nodige contacten leggen en als woordvoerder voor Gent optredenY 
Na een paar vergaderingen (in de Universitaire Stich6ng te Brussel) 
bleek evenwel dat de vier instellingen niet op dezelfde golflengte zaten. 
Weldra zouden alleen Luik en Gent de gesprekken voortzetten. Ruim 
twee jaar later bereikten zij een akkoord.28 De ministeriële ambtenaren 
C. Liégeois en F. Kraentzel werden permanent bij de onderhandelingen 
betrokken.29 Zo kwam in 1937 - na het gladstrijken van enkele plooien 
- een ontwerp van koninklijk besluit tot stand, dat (tien jaar na het ini
tiatief van C. Huysmans) nu geschraagd werd door J. Hoste, de liberale 
minister van openbaar onderwijs. Op 26 juli 1937 kon koning Leopold 
het besluit ondertekenen. 

Waarin verschilde het nieuwe programma van het vorige? 
1. Het aantal jaren studie werd opgetrokken van 3 naar 4: 2 jaren kan

didatuur en 2 jaren licentie. 
2. Vrijstelling van sommige vakken en/of verkorting van studieduur 

(op basis van eerder behaalde diploma's) werden afgeschaft. 
3. Het aantal pedagogische cursussen werd vermeerderd met: "ency

clopedie der opvoedkunde", "praktijk der intelligentie- en opvoed-
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kundige tests", "zielkundige opvoedkunde", "medisch-paedagogi
sche behandeling der abnormale kinderen", "statistiek toegepast op 
de opvoedkunde", "bijzondere methodiek van de kindertuinen, als
mede van het lager en middelbaar onderwijs", "grondige vraagstuk
ken uit de zielkundige en proefondervindelijke opvoedkunde", "oe
feningen en praktische werken over de zielkundige en proefonder
vindelijke opvoedkunde", "oefeningen en praktische werken over 
de methodiek, inzonderheid met het oog op het schooltoezicht". 

4. Daarnaast kwamen, ter aanvulling, nog een paar nieuwe vakken op 
het programma: "differentiële zielkunde", "beginselen en methoden 
der psychotechniek". 

5. Het aantal keuzevakken in de licentie werd van 2 op 3 gebracht. 
6. Tot slot moesten de studenten "een verhandeling indienen over een 

vraagstuk dat betrekking heeft op één der vakken". 
Het koninklijk besluit trad "geleidelijk en van jaar tot jaar" in 

werking met ingang van het academiejaar 1937-1938. De raad van het 
instituut haastte zich dan ook om een lessenrooster op te stellen en de 
onderwijstaken te verdelen. Het merendeel van de pedagogische vakken 
werd toevertrouwd aan J.E. Verheyen. Op jaarbasis had hij (theoretisch 
althans) bijna 20 lesuren per week! De "geschiedenis der opvoedkunde" 
en de "encyclopedie der opvoedkunde" gingen naar H. De 
Vleeschauwer, die sedert 1925 verbonden was aan de faculteit letteren 
en wijsbegeerte en er belast was met wijsgerige cursussen.30 Ter onder
steuning van zijn leeropdracht aan het instituut voor opvoedkunde kreeg 
hij M. Grypdonck31 als assistent. Uit de faculteit rechten en de school 
voor handel s- en economische wetenschappen kwam A. De Ridder32 om 
de cursus "statistiek toegepast op de opvoedkunde" te doceren. Intussen 
was met enige verwondering opgemerkt, dat in het koninklijk besluit 
van 26 juli 1937 twee cursussen vermeld stonden die "alleen aan de uni
versiteit te Luik" zouden worden gegeven: "la phonétique et l'ortho
phonie" en "des exercices de langue française". Ruim tien jaar lang al 
ijverde E. Blancquaert33 ervoor (vanuit de Gentse faculteit letteren en 
wijsbegeerte) om op Vlaamse scholen een beschaafde omgangstaal te 
gebruiken en dialectische invloeden te weren. 34 In januari 1938 slaagde 
hij erin de raad van het instituut voor opvoedkunde ervan te overtuigen 
twee cursussen toe te voegen aan het nieuwe programma: "klankleer en 
orthophonie" en "oefeningen in de Nederlandsche taal".35 Vrijwel on
middellijk ging onderwijsminister J. Hoste akkoord met het Gentse 



voorstel en liet het door een koninklijk besluit van 24 februari 1938 be
krachtigen. 

Het invoeren van de vierjarige opleiding deed het instituut ook 
hopen op méér erkenning binnen de universiteit. Zo verwachtte men 
o.m. een versoepeling vanwege de beheerscommissie van het universi
teitsvermogen bij het toekennen van subsidies, maar de faculteit letteren 
en wijsbegeerte bleef op dat gebied nog enkele jaren dwarsliggen. 
Telkens als het instituut steun zocht bij de faculteit, kwam er een iden
tieke reactie: "De faculteit meent, na beraadslaging, waaraan verschil
lende collega's deelnemen, dat de aanvraag niet opportuun is en in elk 
geval de proceduur verkeerd."36 Vooral Verheyen ergerde zich hierover, 
want om zijn "oefeningen in de opvoedkunde en in de methodiek" te or
ganiseren had hij behoefte aan goed ingerichte experimenteerklassen. 
De proefnemingen, waarmee hij vanaf 1923 in Zaventem begonnen 
was, wenste hij immers (in coöperatie met de studenten) voort te zetten 
in GentY Aanvankelijk dacht hij aan een samenwerking met de oefen
school van de Gentse rijksnormaalschool, maar dat plan botste op weer
stand van de inspectie (alleen het bijwonen van enkele "modellessen" 
zou toegelaten zijn), zodat naar een andere oplossing moest gezocht 
worden. Verheyen knoopte onderhandelingen aan met het Gentse stads
bestuur en kreeg toestemming om een stedelijk schooltje in de 
Molenaarsstraat (nabij het Rabot) als "proefschool" te gebruiken.38 Na 
verloop van tijd achtte Verheyen het nodig veranderingen aan te bren
gen in de leslokalen. De stad kon die kosten niet dragen en dus ging 
Verheyen aankloppen bij de beheerder-opziener van de universiteit en 
bij ambtenaren van het ministerie. Hij moest zich uiteindelijk met wat 
aalmoezen tevredenstellen.39 Dat was evenwel niet de enige reden waar
om de activiteiten op een laag pitje kwamen te staan. Na de program
mahervorming van 1937 viel immers weinig te merken van een groei
ende belangstelling voor de opleiding: het aantal studenten bleef dalen 
en niet alle lessen werden regelmatig bijgewoond. Een absoluut diepte
punt noteerde men tijdens het academiejaar 1939-1940. Toen namen 
amper negen studenten deel aan de examens van het instituut. Die da
ling had uiteraard ook voor een deel te maken met het dreigend oor
logsgevaar en de toenemende mobilisatie. Wat eveneens meespeelde, 
was het feit dat - niettegenstaande herhaaldelijk aandringen bij bevoeg
de instanties - de promotiekansen in het onderwijs zeer beperkt bleven 
voor afgestudeerden van het instituut. Sedert december 1931 spande een 
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A. Vermeylen, eerste rector van 
de vernederlandste universiteit en begenadigd lesgever. 
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"Vereeniging van Studenten en Oud-Studenten aan het Hooger Instituut 
voor Opvoedkunde" zich in om "de zedelijke en materieele belangen" 
van haar leden te behartigen en tegelijk de "bloei" en het "prestige" van 
het instituut in de hand te werken40 , maar concrete resultaten werden 
niet bereikt. Voor een stuk was dat begrijpelijk door de diversiteit van de 
studenten en de gebrekkige samenhang van de groep. Bij het beluiste
ren van getuigenissen uit dat eerste decennium kregen we die klacht 
vaak te horen, maar ook andere uitlatingen leken niet onbelangrijk voor 
een beter begrip van wat toen bij de studenten leefde: 

"Sommige professoren moesten in die beginperiode zelf nog tasten 
en zoeken wat ze ons konden bijbrengen." 
"Er bestonden geen gedrukte cursussen. We moesten alles noteren." 
"De meesten van ons hadden al een normaalschooldiploma en ston
den nu voor de klas, ergens in Oost-Vlaanderen, maar soms ook 
daarbuiten. Het was een heel karwei om tijdig in Gent te geraken en 
een paar colleges te kunnen volgen." 
"Op de trein zat ik 's avonds de taken van mijn leerlingen te verbe
teren of mijn lessen voor 's anderendaags klaar te maken." 
"Ik studeerde graag, maar er moest toch véél en hard gewerkt wor
den!" 
"Vrije tijd hadden we niet. Pas tijdens de schoolvakanties konden 
we blokken en ons voorbereiden op de tweede zittijd." 
"Waarom al die inspanningen? Met een universitair diploma op
voedkunde dachten we meer kans te hebben om nadien directeur of 
inspecteur te worden. Dat werd ons trouwens regelmatig voorge
spiegeld door Verheyen." 
"In feite probeerde men onze horizon te verruimen; veel meer was 
dat niet." 
"Het wetenschappelijk niveau van onze pedagogische opleiding lag, 
alles samengenomen, vrij laag." 
"Om de terugloop van studenten tegen te gaan zag men veel door de 
vingers, ook tijdens examens." 
"De meest gewaardeerde prof was Vermeylen. Daar was iedereen 
het over eens. Zijn lessen over literatuurgeschiedenis wilde niemand 
missen. Zodra die man het auditorium binnenkwam, werd het muis
stil. We hingen aan zijn lippen en genoten van een bijna sacrale 
sfeer." 
"Ook voor De Bruyne hadden sommigen onder ons veel respect. Hij 
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gaf zedenkunde. Geen makkelijke leerstof. Dat ging vaak boven ons 
petje." 
"Verheyen kon charmant vertellen, maar voor afgestudeerden van 
een normaalschool viel daar weinig te rapen. Hij was en bleef een 
man van de praktijk. Wetenschappelijke diepgang moesten we niet 
verwachten. Wel veel feitenkennis. Met herhalingen, tot vervelens 
toe. Bij voorkeur over Rousseau, die hij prees en verheerlijkte." 
"Fransen wist ons maar matig te boeien. Zijn lessen liepen dikwijls 
in het honderd, door het rumoer van de studenten. Wie zich toch 
aangetrokken voelde door psychologie of verduidelijking wenste 
over de cursus zielkunde kon eventueel terecht bij Merlevede, de 
(nogal schuchtere) assistent van Fransen." 
"Over de figuur van Grypdonck, assistent van De Vleeschauwer 
voor de geschiedenis der opvoedkunde, waren de meningen bij de 
studenten verdeeld. Sommigen bewonderden zijn intellectuele su
perioriteit; anderen vonden hem veeleisend, kwetsend en arrogant. 
Het viel alleszins op, dat Grypdonck niet aarzelde om met minach
ting over Verheyen te spreken." 
"Aan het echte studentenleven hebben we nauwelijks deelgenomen. 
De activiteiten van het overkoepelende "Gentsch Studenten Corps" 
gingen aan ons voorbij . We hadden er gewoon geen tijd voor. 
Bovendien waren de contacten met onze medestudenten zeer be
perkt. We zagen elkaar eventjes vóór en na de lessen. Ook de leef
tijdsverschillen speelden een rol. Van cohesie was daarom weinig te 
merken." 

Dat (na meer dan tien jaar) het instituut binnen de universiteit een 
kleine broer bleef, had voornamelijk te maken met het feit dat bijna al
le professoren hun hoofdopdracht in een faculteit hadden (de meesten in 
de letteren en wijsbegeerte). Hun aanwezigheid in het instituut be
schouwden ze dus als iets bijkomstigs. Zelden kwamen meer dan vijf 
professoren opdagen voor de maandelijkse raadsvergaderingen van het 
instituut. Voor praktische regelingen en de oplossing van problemen re
kende men op Verheyen, die trouwens jarenlang de functie van secreta
ris op zich nam. Zijn inzet loonde: zonder een doctorstitel te verwerven 
wist hij in 1937 op te klimmen tot hoogleraar en in 1939 tot gewoon 
hoogleraar. 

Wie zich in de vooroorlogse maanden ook nadrukkelijk in de kij
ker plaatste (o.m. als voorzitter van het instituut), was de filosoof H. De 



Vleeschauwer, die zijn sympathie voor het Vlaams nationalisme duide
lijk liet blijken. Na de Duitse inval op 10 mei 1940 (de lessen aan de uni
versiteit werden onmiddellijk geschorst; het merendeel van de profes
soren en studenten zocht veiliger oorden op) en na de Belgische capitu
latie (achttien dagen later) ondervond de academische overheid de 
grootste moeite om de werkzaamheden in de faculteiten (o.a. de organi
satie van de examens) te doen hervatten, vooral ook omdat vrij snel 
bleek dat de Duitse bezetter (meer bepaald de "Militärverwaltung") van 
plan was eigen initiatieven te nemen.4J Intussen bleef De Vleeschauwer 
evenmin bij de pakken neerzitten. Samen met een tiental collega's be
hoorde hij tot de eerste ondertekenaars van een "oproep", die op 11 au
gustus 1940 verscheen in het dagblad Volk en Staat, waarbij alle 
Vlamingen werden aangespoord "om - tot hernieuwing van de nationa
le en sociale orde - eendrachtig aan te sluiten bij de groote 
Volksbeweging, waarvan het V.N.V. het initiatief heeft genomen." De 
Vleeschauwer stond toen ook al in de gunst bij F. Petri, de Duitse histo
ricus die vanaf eind mei 1940 als "Kriegsverwaltungsrat" o.m. toezicht 
moest houden over de universiteiten. Uit de vertrouwelijke rapporten 
van Petri kon alleszins afgeleid worden dat hij veel verwachtte van De 
Vleeschauwer.42 

De raad van het instituut voor opvoedkunde was sedert 30 april 
1940 niet meer bijeengekomen. Ruim vijf maanden later oordeelde De 
Vleeschauwer dat - zowel voor de professoren als voor de studenten -
een einde moest komen aan de onzekere situatie en hij belegde een ver
gadering op 14 oktober 1940. De Vleeschauwer stelde de aanwezigen in 
kennis van een aantal recente instructies, liet beslissen dat op 4 novem
ber nog examens mochten afgelegd worden en kondigde aan dat het 
nieuwe academiejaar op 12 november zou beginnen.43 Medio november 
deelde De Vleeschauwer mee, dat hij zopas benoemd was tot directeur
generaal van het hoger onderwijs (die aanstelling als topambtenaar bij 
het ministerie van openbaar onderwijs was ongetwijfeld geïnspireerd 
door F. Petri en kaderde helemaal in de Duitse benoemingspolitiek), 
maar hij voegde er onmiddellijk aan toe dat hij een deel van zijn onder
wijs zou voortzetten.44 De hoffelijke (en voorzichtige?) decaan van de 
letteren en wijsbegeerte, P. De Keyser, haastte zich om De 
Vleeschauwer "van harte geluk te wenschen" en om de hoop uit te spre
ken dat de "nieuwe aanstelling gunstige gevolgen zal hebben voor de fa
culteit", want "u kent haar nooden en u staat voortaan op de geschiktste 
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plaats om eraan te verhelpen". Kortom, "wij hebben in u volle vertrou
wen".45 Een paar dagen later zou De Keyser in de raadszitting van het 
instituut het voorzitterschap van De Vleeschauwer overnemen, hem 
nogmaals lof toezwaaien en de hoop uitdrukken "dat hij, in dit hooge en 
invloedrijke ambt, het instituut zal indachtig zijn."46 Tegelijk bracht de 
raad gunstig advies uit over de vraag van De Vleeschauwer om voor zijn 
pedagogische cursussen ad interim vervangen te worden door assistent 
M. Grypdonck (hij zou de rang krijgen van "docent eerste categorie"). 

De maatregelen die vanuit Brussel door directeur-generaal De 
VJeeschauwer werden genomen, lokten aanvankelijk weinig reacties 
uit. Het was immers niet altijd duidelijk of de initiatieven van hemzelf 
uitgingen. Toch mag men aannemen dat hij mede verantwoordelijk was 
voor: 
1. het aan joden opgelegde verbod om hoogleraar te blijven; 
2. het beëindigen van de opdracht van een tiental professoren (waarbij 

zelfs A. Vermeylen, de eerste rector van de in 1930 vernederlandste 
universiteit, niet gespaard werd); 

3. het benoemen van nieuwe professoren (zo kwam de activist 
A. Jacob, reeds docent tijdens de eerste wereldoorlog, nu in de 
plaats van Vermeylen); 

4. het aanstellen van Duitse gastprofessoren.47 

Pas vanaf 1942 ondervond De Vleeschauwer enige weerstand 
vanwege de studenten, o.m. in de faculteiten wetenschappen en genees
kunde, waar hij wijsbegeerte doceerde. Toen het volgens hem de spui
gaten uitliep (zoals op 9 november 1942, met aanhoudend rumoer en 
met "instrumenten van klein-muziek"), schreef hij aan rector G. De 
Smet: "Ik heb besloten mijn colleges niet te hervatten vooraleer ik van 
geheel het aanwezige auditorium de noodige excuses heb ontvangen, 
die tegelijkertijd de verzekering inhouden dat er voortaan voor, binst en 
na mijn lessen volmaakte stilte zal geobserveerd worden en vooraleer U 
afdoende maatregelen zult willen treffen die de herhaling ervan onmo
gelijk zullen maken." 48 Onmiddellijk liet de rector een bericht ad valvas 
uithangen: "Ik doe een beroep op de waardigheid der studenten om der
gelijke misplaatste manifestaties niet te herhalen, die ten andere voor 
onze Universiteit de ernstigste gevolgen zouden kunnen hebben. Ik heb 
dus besloten dat: 
1) de betrokken professor de noodige verontschuldigingen zullen aan

geboden worden; 



2) dat er in de toekomst een toezicht zal gehouden worden vóór en ge
durende de lessen; 

3) dat de studenten die zich nog aan dergelijke feiten zouden plichtig 
maken, STRENG zullen gestraft worden."49 

De Vleeschauwer bleef evenwel zelf ergernis wekken door zijn 
vele artikels in Volk en Staat, door zijn oproepen voor het oostfront en 
door zijn brochures50 die met de regelmaat van een klok verschenen. 

De studenten van het instituut voor opvoedkunde hadden geen 
contact met De Vleeschauwer, vermits - zoals reeds gezegd -
Grypdonck als plaatsvervanger de lessen gaf. Sommigen meenden wel
iswaar dat Grypdonck ideologisch in de voetsporen trad van zijn leer
meester, maar tot wrijvingen of incidenten kwam het nooit. De meeste 
studenten van het instituut hielden zich overigens afzijdig in die oor
logsjaren. Hun aantal was sterk toegenomen (tijdens het academiejaar 
1942-1943 bereikte men een hoogtepunt met 75 inschrijvingen), maar 
zulks moest vooral gezien worden als een middel om te ontsnappen aan 
de verplichte tewerkstelling in Duitsland (amper een derde van hen nam 
effectief deel aan de examens). Opvallend is alleszins de voorzichtig
heid waarmee studenten uit die periode hun herinneringen voor ons on
der woorden brachten: 

"Iedereen leefde in zijn eigen wereldje." 
"Men speelde veilig. Dus: liefst geen partij kiezen." 
"De meesten hielden zich op de vlakte en probeerden zo buiten 
schot te blijven." 
"Heel wat lessen konden we niet bijwonen wegens het onregelma
tig treinverkeer." 
"Het gebeurde wel eens, dat Jacob, de nazi-aanhanger, zijn college 
begon met een Hitlergroet. Niemand reageerde daarop. Zelfs ach
teraf werd er niet over gesproken." 
"Voor iedereen was het duidelijk dat Grypdonck en Verheyen dia
metraal tegenover elkaar stonden. Jammer dat studenten soms het 
slachtoffer werden van die situatie." 
"Via Wachtebeke smokkelde ik boter naar Gent. Zo kon ik Verheyen 
af en toe een plezier doen." 
"Tijdens de eerste oorlogsjaren was ik actief in het Sint-Thomas
genootschap van pater Callewaert, maar in 1944 kwam ik in het be
zit van een revolver en sloot me aan bij het verzet." 

Reeds vóór de oorlog had Verheyen geklaagd over zijn zware 

57 



58 

leeropdracht. Op 13 december 1940 herhaalde hij zijn ongenoegen en 
vroeg aan de faculteit letteren en wijsbegeerte de aanstelling van een as
sistent.sl De faculteitsraad gaf een gunstig advies en vervolgens werd de 
aanvraag doorgestuurd naar het ministerie. Om onduidelijke redenen 
kwam het ministeriële antwoord (ondertekend door directeur-generaal 
De Vleeschauwer) niet op de tafel van de faculteit, maar stond het op de 
dagorde van de raadsvergadering van het instituut op 6 februari 1941. 
Het ministerie vond het "wenschelijk de aanstelling van nieuw perso
neel uit te stellen" en suggereerde dat Grypdonck voorlopig een aantal 
"practische oefeningen" op zich zou nemen of dat "een andere oplos
sing" zou gezocht worden. Prompt reageerde Grypdonck met de mede
deling dat hij zich "niet bevoegd" achtte, "gezien het speciaal karakter 
dezer oefeningen". De raad stelde dan maar voor, dat Verheyen "de oe
feningen en de didactische lessen" voor alle studenten samen zou orga
niseren, "in plaats van ze te houden voor elk der 4 leerjaren afzonder
lijk, zooals het programma voorschrijft". Verheyen aanvaardde die tij
delijke regeling, onder uitdrukkelijke voorwaarde dat hij zo spoedig 
mogelijk zou kunnen beschikken "over de beloofde hulpkracht" Y 
Waren de raadsleden hier getuige geweest van het zoveelste steekspel? 
Hoe het ook zij , met aandrang bleefVerheyen zijn eisen stellen. Enkele 
maanden later lukte het hem: het vacature bericht leverde drie kandida
ten op. Andermaal werd eerst de faculteit letteren en wijsbegeerte om 
advies gevraagd (op 29 oktober 1941), maar Verheyen kreeg er (na een 
korte uiteenzetting) te horen dat de faculteit niet hoefde "tusschen te ko
men omtrent de benoemingen van assistenten bij het instituut"; zulks 
diende alleen te gebeuren wanneer de kandidaten tot de faculteit be
hoorden.s3 Verheyen, voorzitter van het instituut voor het academiejaar 
1941-1942, wilde geen tijd verliezen en zorgde er meteen voor dat het 
punt op de raadszitting van 4 november 1941 zou behandeld worden. 
Tijdens die vergadering liet hij duidelijk zijn voorkeur blijken: van de 
drie kandidaten kwam er volgens hem slechts één in aanmerking, nl. 
L. Van Dyck, een pas afgestudeerde licentiate in de opvoedkunde. Dat 
lokte tegenspraak uit bij sommige raadsleden. Vooral Fransen verzette 
zich heftig: hij vond de keuze van Verheyen "niet gelukkig", omdat de 
voorgestelde kandidate "te jong is en geen paedagogische practijk 
heeft". Ter plekke werden zelfs nog namen genoemd van meer geschik
te oud-studenten, maar Verheyen hield het been stijf en kreeg uiteinde
lijk een meerderheid van stemmen.S4 We zijn wat langer (te lang?) blij-



ven stilstaan bij dat eerste assistentschap voor Verheyen, omdat het zo 
treffend illustreert hoe enerzijds de relaties tussen faculteit en instituut 
nog steeds een stroef verloop kenden en hoe anderzijds de professoren 
van het instituut moeite hadden om aan hetzelfde zeel te trekken. 

Na een periode van relatieve kalmte (zonder harde confrontaties, 
zonder opvallende wijzigingen en zonder nieuwe maatregelen van 
Duitse zijde) steeg vanaf juni 1944 weer de spanning en kwam de uni
versiteit (en dus ook het instituut) in een situatie terecht die deed herin
neren aan de zomer van 1940: stopzetting van academische activiteiten, 
grote onzekerheid, verwarring en verdachtmaking. Toen eind augustus 
1944 geallieerde troepen Gent naderden, begon ook de gewapende 
weerstand zich te manifesteren en kozen collaborateurs het hazenpad. 
Onmiddellijk na de bevrijding van Gent (6 september 1944) gingen bin
nen de universiteit stemmen op om zo snel mogelijk "zuiveringsacties" 
te ondernemen. Lijsten werden opgesteld met de namen van "verdach
te" professoren, assistenten en studenten. Een "onderzoekscommissie" 
zou opdracht krijgen "al wie onder verdenking stond" aan een verhoor 
te onderwerpen. Uiteindelijk bleek, in de loop van 1945, dat slechts 111 
studenten op een of andere manier (gaande van een blaam tot definitie
ve uitsluiting) bestraft dienden te worden. Na ongeveer 60 "gevallen" 
bij de professoren te hebben onderzocht, werd besloten een tiental daar
van tijdelijk te schorsen en een twintigtal definitief te ontslaan.ss Tot die 
laatste groep (waartegen ook strafrechtelijk werd opgetreden) behoorde 
H. De Vleeschauwer. Hij wist echter te ontsnappen, eerst naar 
Zwitserland en vervolgens naar Zuid-Afrika. Een tijdlang had men het 
ook gemunt op M. Grypdonck, assistent en plaatsvervanger van De 
Vleeschauwer, maar harde bewijzen voor een positieve gezindheid ten 
opzichte van de Duitse bezetters kon men niet vinden. Wie wél een tij
delijke schorsing opliep, was P. De Keyser, voornamelijk wegens zijn 
houding tijdens het eerste oorlogsjaar en zijn sympathie voor Duitse 
gastprofessoren. 

Toen de raad van het instituut, na een onderbreking van vijf maan
den, voor het eerst weer samenkwam op 12 oktober 1944, waren De 
Vleeschauwer en De Keyser dus niet aanwezig. De assistenten 
Grypdonck en Van Dyck mochten voorlopig hun functie blijven uitoe
fenen. Voorts werd beslist (en bevestigd in de raadszitting van 14 no
vember 1944) dat er nog in november en december examens konden af
gelegd worden, vooral om kansen te geven "aan de gemobiliseerde jon-
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gelieden" .56 Pas in januari 1945 ging het nieuw academiejaar van start, 
nadat de rectorale taken waren overgedragen aan E. Blancquaert. De 
universiteit telde ongeveer tien procent minder studenten dan het jaar 
voordien. Ook in het instituut was een daling merkbaar. De organisatie 
van de onderwijsactiviteiten liet er bovendien nog veel te wensen over, 
o.m. door het ontbreken van titularissen voor sommige cursussen. Op de 
koop toe vroeg Verheyen in februari 1945 "om gezondheidsredenen 
voor een gedeelte van zijn cursussen door een suppleant te worden ver
vangen". Het betrof drie vakken, gespreid over acht uur per week. De 
raad van het instituut gaf gunstig advies57 en R. Verbist (die in 1946 zijn 
proefschrift wenste te verdedigen) werd voorgesteld als plaatsvervan
ger. Op het rectoraat en op het ministerie reageerde men vrij vlug en 
vanaf 1 augustus 1945 kon Verbist in dienst treden. Voor de vacante cur
sus literatuurgeschiedenis (tot 1940 gedoceerd door A. Vermeylen, tij
dens de oorlog door A. J acob) moest eveneens een oplossing worden ge
vonden. De specialist Engelse letterkunde, F. De Backer, die sedert 
1925 verbonden was aan de faculteit letteren en wijsbegeerte, zag in de
cember 1945 zijn leeropdracht uitgebreid en poogde de traditie van 
Vermeylen voort te zetten. Niet zo eenvoudig verliep de procedure 
i. v.m. de opvolging van H. De Vleeschauwer. We beperken ons tot de 
cursussen die enkel op het programma van het instituut stonden: "ge
schiedenis der opvoedkunde", "encyclopedie der opvoedkunde" en 
"grondige vraagstukken uit de geschiedenis der opvoedkunde". Zes 
kandidaten hadden zich hiervoor aangemeld. Op 9 oktober 1945 werden 
in de raad van het instituut hun ervaring, publicaties en capaciteiten be
sproken en vergeleken. De conclusie luidde: "Na beraadslaging is de 
raad van oordeel dat voor het Instituut voor Opvoedkunde alleen de hee
ren Grypdonck en Plancke in aanmerking kunnen komen voor een aan
stelling en dit voor de drie vakken."58 Enkele dagen later herhaalde zich 
de discussie (maar dan uitvoeriger en geanimeerder) in de faculteit let
teren en wijsbegeerte, waar vooraf een commissie gezorgd had voor een 
verslag. Op basis daarvan leek alléén Grypdonck aan alle vereisten te 
voldoen. In de faculteitsraad nam Verheyen het op voor Plancke en deel
de mee "waarom er zoo weinig van zijn hand verschenen is: zijn werk
zaamheid in het leger, het Roode Kruis, den weerstand". Die verklaring 
maakte weinig indruk. Na stemming kwam men tot volgende rang
schikking: 1. Grypdonck, 2. Schoups, 3. Plancke, 4. Van de Vyver. De 
twee resterende kandidaturen beschouwde men als "niet ernstig".59 Het 



was een publiek geheim dat de beslissing "in Brussel" zou vallen. 
Onderwijsminister A. Buisseret (lid van de door A. Van Acker geleide 
regering) liet R. Plancke benoemen tot docent met ingang van 1 januari 
1946. Grypdonck verdween van het universitair toneel. In 1946 werd 
het instituut nog versterkt door J. De Busschel', die (vanuit de faculteit 
geneeskunde) belast werd met "beginselen der psychiatrie" en "me
disch-pedagogische behandeling van abnormale kinderen." Als assis
tente kreeg hij M. Wens, die het jaar voordien gepromoveerd was tot 
doctor in de opvoedkundige wetenschappen. Intussen had L. Van Dyck, 
assistente bij Verheyen, ontslag genomen en kwam W. De Coster in haar 
plaats. Kortom, in de naoorlogse periode veranderde er heel wat in het 
instituut. En ... nieuwe uitdagingen kondigden zich aan! 
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V. HOGER INSTITUUT VOOR OPVOEDKUNDIGE 
WETENSCHAPPEN (1947-1964) 

Toen de oorlogsbladzijden waren omgeslagen, de epuratie zich 
had voltrokken en de vaderlandslievende manifestaties langzaam uit
doofden, poogde de universiteit met bescheiden middelen weer de rol te 
vervullen die de maatschappij van haar verwachtte: het beoefenen van 
wetenschap en het vormen van specialisten op diverse terreinen. Aan 
enthousiasme ontbrak het niet. Jarenlang opgeborgen plannen werden 
ter tafel gebracht. Nieuwe voorstellen voegde men daaraan toe. Zo ook 
in het instituut voor opvoedkunde. 

Nu België reeds meer dan zestig erkende diensten voor beroeps
oriëntering telde, werd er in toenemende mate op aangedrongen dat de 
adviseurs van deze diensten een universitaire opleiding zouden krijgen. 
Een koninklijk besluit van 22 oktober 1936 had weliswaar reeds de mo
g Jijkh id gecreëerd om na een examen (be taand uit twee proeven en 
georgani eerd door hel mÏJl i .terie van openbaar oneleIwij het 'getuig-
chrjft van bekwaamh id lot het ambt van advi eur inzake beroepskeu

ze" te behalen, maar de kandidaten moesten zich zelfstandig voorberei
den op het examen. Om hen daarbij te helpen en te begeleiden had 
J.F. Fransen (met toestemming van de academische overheid) in 1939 
een universitaire commissie opgericht "voor opleiding van beroepsad
viseurs en bedrijfspsychologen".' Die commissie (waartoe ook de as
sistenten M. Grypdonck en D. Merlevede behoorden) bleek evenwel het 
voornemen te hebben nog een stap verder te gaan, namelijk het stichten 
van een "instituut voor psychotechniek". Belangstelling hiervoor toon
de onmiddellijk L. Coetsier2 , die in 1939 doctor in de opvoedkundige 
wetenschappen was geworden met een proefschrift over de beroeps
oriëntering in België. Aan de voorzitter van het instituut voor opvoed
kunde vroeg hij meer informatie. Zijn brief werd besproken in de raads
zitting van 14 oktober 1940. Daar koneligel ransen aan, dat hij inder
daad een plan zou voorleggen tot opri hting van een p ychotechnisch 
instituut. De waarnemende secretari n tu le rde d l" · ogje : "Dr. Coetsier 
zal geduld moeten hebben tot het plan wordt goedgekeurd." 3 Medio ja
nuari 1941 stond het voorstel van Fransen op papier. Het werd bezorgd 
aan de beheerder-opziener en de rector.4 Drie weken later kwam het op 
de agenda van de faculteitsraad letteren en wijsbegeerte, maar werd 
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doorverwezen naar een commissie "daar het voorstel belangrijke vragen 
opwerpt".5 Fransen bracht de raad van het instituut hiervan dadelijk op 
de hoogte. 6 Eind februari 1941 meende de faculteitsraad letteren en 
wijsbegeerte (na kennis te hebben genomen van het verslag van de com
missie) dat het noodzakelijk was "de adviseering bij de beroepskeuze 
wetenschappelijk op de universiteit voor te bereiden", bij voorkeur in 
een nieuw instituut dat zou behoren tot de letteren en wijsbegeerte (en 
dus niet in het instituut voor opvoedkunde, want men achtte het wense
lijk dat toekomstige adviseurs "niet uitsluitend zouden gekozen worden 
onder onderwijzers maar ook onder andere beroepen").7 Let andermaal 
op het minachtend ondertoontje! 

Niettegenstaande het gunstig advies van de faculteit, waar de rec
tor op 6 maart 1941 zich overigens bij aansloot 8, bleef het ontwerp van 
Fransen een dode letter. De oorlogsomstandigheden verhinderden een 
uitvoering van het plan. Pas na het beëindigen van de krijgsverrichtin
gen werd het idee nieuw leven ingeblazen. De faculteitsraad letteren en 
wijsbegeerte luisterde op 8 juni 1945 nogmaals naar een pleidooi van 
Fransen (hij wist o.m. te melden dat de twee vrije universiteiten inmid
dels gestart waren met gelijkaardige initiatieven), maar deze keer slaag
de hij er niet in zijn collega's te overtuigen. In tegenstelling tot vier jaar 
eerder botste hij zelfs op weerstand: de faculteit wilde niet "een deel van 
hare credieten voor dat nieuwe onderwijs te zien gebruiken" en drukte 
"den wensch uit dat geen nieuw instituut zou worden opgericht". Een 
totale ommezwaai was bovendien de suggestie, dat het door Fransen be
doeld onderwijs "wellicht het best in den schoot van het instituut voor 
opvoedkunde zou worden gegeven".9 Eigenaardig: in de daaropvolgen
de correspondentie met de rector was geen sprake meer van een "insti
tuut voor psychotechniek", maar van een "instituut voor bedrijfspsy
chologie".lo Die benaming hanteerde men ook, toen het voorstel van 
Fransen - na afwijzing in de letteren en wijsbegeerte - behandeld werd 
door de raad van het instituut voor opvoedkunde. Op 27 juni 1945 gaf 
de raad groen licht voor een "licentie in de bedrijfspsychologie" en voor 
een naamwijziging van het instituut: "hooger instituut voor opvoedkun
de en voor bedrijfspsychologie". Met het opstellen van een programma 
werd Fransen belast. Tegelijk werd de rector verwittigd, dat - gelet op 
de gevraagde uitbreiding - "de noodige kredieten ter beschikking van 
het instituut zullen moeten gesteld worden". II 

Bij het redigeren van het programma kreeg Fransen medewerking 



van L. Coetsier '2, die sedert oktober 1943 fungeerde als assistent (nadat 
D. Merlevede zijn mandaat beëindigd had) en die hoopte met een leer
opdracht belast te worden. Fransen pleegde ook overleg met Luikse col
lega's en met ambtenaren van het bestuur hoger onderwijs. Toen de raad 
van het instituut op 16 oktober 1946 een laatste bespreking wijdde aan 
het ontwerp, was de oorspronkelijke tekst inmiddels grondig gewij
zigd. '3 Over "psychotechniek", "toegepaste zielkunde" en "bedrijfspsy
chologie" werd niet meer gesproken. Nieuwe benamingen waren o.m. 
"schooloriëntering", "beroepsoriëntering" en "personeelsselectie". Het 
besluit van de prins-regent d.d. 13 januari 1947 beantwoordde volgens 
sommigen niet helemaal aan de verwachtingen: het in 1927 opgerichte 
instituut zou voortaan heten "hoger instituut voor opvoedkundige we
tenschappen"; naast een afdeling "opvoedkunde" zou er (in de licentie) 
een afdeling "school- en beroepsoriëntering" ingericht worden; in het 
bezit zijn van een universitair kandidaatsdiploma (van eender welke 
richting) was de enige vereiste om te mogen starten in die nieuwe afde
ling; na twee jaar studie kon men er het diploma behalen van licentiaat 
in beroepsoriëntering en -selectie; één jaar studie volstond voor wie 
reeds licentiaat of doctor in de opvoedkundige wetenschappen was. 

Het duurde nog verscheidene maanden vooraleer begonnen werd 
met de uitvoering van het besluit. Een tiental vakken stond ook op het 
programma van de afdeling opvoedkunde (organisatorisch waren hier 
dus geen problemen), maar voor tien andere vakken moesten lesgevers 
gezocht worden. Pas op 25 februari 1948 ondertekende de prins-regent 
een besluit, waarbij de benoeming geregeld werd van: 

p. Van Uytvanck '4 (verbonden aan het hoger instituut voor lichame
lijke opvoeding) voor de cursussen "menselijke biometrie" en "fy
siologie en hygiëne van de arbeid"; 
U. Stuyck '5 (verbonden aan de hogere school voor handels- en eco
nomische wetenschappen) voor de cursus "de economische en de 
beroepsaardrijkskunde van België en Belgisch-Congo"; 
L. Coetsier l6 (assistent van J.P. Fransen) voor de cursussen "de be
ginselen, de methoden, de techniek en de organisatie der beroeps
oriëntering en -selectie", "de algemene en bijzondere beroepskun
de", "de documentatie van de voorlichter, met inbegrip van de in
richting van het onderwijs", "plichtenleer van de schooloriëntering, 
van de beroepsoriëntering en -selectie"; 
M. Doms l7 (als psychiater verbonden aan de rijkskolonie te Geel) 
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voor de cursussen "bijzondere vraagstukken over de experimentele 
zielkunde", "bijzondere vraagstukken over de psychologische en 
experimentele opvoedkunde", "bijzondere vraagstukken over de be
roepskunde" . 

Bij de studenten was de belangstelling voor de nieuwe opleiding 
aanvankelijk nogal mager, maar vanaf het academiejaar 1950-1951 
groeide geleidelijk het aantal inschrijvingen. Elk jaar waren er trouwens 
ook licentiaten opvoedkundige wetenschappen die een bijkomend di
ploma beroepsoriëntering wensten te behalen. De toekomstmogelijkhe
den in die sector zagen er immers rooskleurig uit. Vooral scholen, over
heidsdiensten en bedrijven hadden behoefte aan raadgeving bij studie
en beroepskeuze en aan psychologische ondersteuning in het algemeen. 
Hierdoor werden, in de loop van de jaren vijftig, heel wat jongeren ge
stimuleerd om die richting te kiezen. Dat had niet alleen een permanen
te aangroei van de studenten bevolking tot gevolg, maar dat versterkte 
bij sommige professoren ook het streven om een afzonderlijke oplei
ding "psychologie" in het leven te roepen. We willen hier voorlopig niet 
verder over uitweiden en richten dus het oog weer op de "pedagogiek". 
Sedert het besluit van 13 januari 1947 had het hoger instituut voor op
voedkundige wetenschappen inderdaad enkele initiatieven genomen die 
het vermelden waard zijn. Pogingen om de beschikbare ruimte in de 
Universiteitstraat uit te breiden en daarenboven nieuwe lokalen toege
wezen te krijgen, lukten ten dele, maar het was nodig de academische 
overheid regelmatig te herinneren aan gedane beloften. De vraag naar 
meer oppervlakte werd nog dringender toen de raad van het instituut in 
1948 besloot een "raadplegingsdienst" op te richten, waar men adviezen 
kon inwinnen i.v.m. studierichtingen en arbeidsmarkt. 18 Intussen bleef 
Verheyen ervoor ijveren om het idee van een "experimenteerschool" 
nieuw leven in te blazen. Hij rekende hiervoor op de medewerking van 
W. De Costerl 9 (eerst zijn assistent, vervolgens zijn werkleider), maar 
vooral van R. Verbist (sedert 1945 zijn suppleant en vanaf 1948 docent 
bij het instituut) 20. Tijdens de raadsvergadering van 1 juni 1948 gaf 
Verbist te kennen dat hij hoopte binnenkort "een bijzondere school voor 
begaafde kinderen in te richten, die als experimentele school voor het 
hoger instituut zou kunnen dienen".21 In september van dat jaar werd 
een villa met tuin gehuurd te Zwijnaarde, in de onmiddellijke nabijheid 
van Gent. Daar vond het "laboratorium voor psychologische en experi
mentele paedagogiek" onderdak en daar deden een veertigtal kinderen 



("proefpersonen") hun intrede in het "experimenteercentrum". Zij wa
ren tussen 6 en 1 2 jaar oud en werden in drie groepen verdeeld (6-8 jaar, 
8-10 jaar, 10-12 jaar). Bij elke groep hoorde een assistent (een licenti
aat opvoedkundige wetenschappen), met specifieke opdrachten, zoals: 
het observeren en testen van de proefpersonen; het toetsen van de ge
bruikelijke onderwijsmethodes; het begeleiden van de studenten (gedu
rende hun vierjarige opleiding) bij oefeningen, practica en stages; het 
opvoeden en onderwijzen van de hem (haar) toevertrouwde proefperso
nen. Met andere woorden: die assistenten mochten niet uitsluitend 
"leerkrachten" zijn, maar moesten handelen als "leden van het weten
schappelijk personeel van de universiteit". Ter verduidelijking formu
leerde Verbist het aldus: "In werkelijkheid is deze experimenteer-afde
ling te beschouwen als één van de talrijke laboratoria en werkplaatsen 
die de universiteit voor de vervulling van haar zending nodig heeft. De 
aanwezige proefpersonen vormen het onontbeerlijk proefmateriaal ana
loog met de dieren in de dierkundige laboratoria, de planten in de bota
nische laboratoria en de zieken in de universitaire klinieken. Zoals deze 
zieken ook verzorgd en verpleegd worden, zo ook ontvangen onze 
proefpersonen al de nodige zorgen in verband met hun opvoeding en 
een voor hen passend onderwijs." 22 De drie assistenten die in september 
1948 werden aangeworven (N. Pieruccini, M. De Vogelaere en 
M.-L. Van Herreweghe), waren respectievelijk afgestudeerd in 1938, 
1946 en 1948. Zij hadden het voorstel van Verbist aangenomen en 
C. Huysmans (opnieuw minister van onderwijs, precies 20 jaar na de 
oprichting van het instituut) had - waarschijnlijk na aandringen van 
Verheyen - gezorgd dat hun aanstelling bekrachtigd werd door een be
sluit d.d. 14 juni 1949 van de prins-regent. Twee weken na dat besluit 
vonden echter vervroegde parlementsverkiezingen plaats en de maand 
daarop verdwenen de socialisten uit de regering. Vanuit Gent kon men 
geen beroep meer doen op Huysmans en dat bleek fataal voor de drie as
sistenten. In september 1949 kregen zij het bericht dat hun opdracht niet 
verlengd werd. Toch bleven zij op post als vrijwillige medewerkers, in 
afwachting van een regeling die door de universiteit of het ministerie 
zou worden getroffen. Het probleem beperkte zich echter niet tot het 
ontbreken van salarissen. Ook de officiële erkenning van het experi
menteercentrum23 vergde heel veel geduld. Tot driemaal toe werd uit 
Brussel aan de beheerder-inspecteur van de universiteit meegedeeld, dat 
het ministerieel begrotingscomité (respectievelijk in oktober 1950, de-
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cember 1951 enjuli 1953) ongunstig advies had uitgebracht over de op
richting van het experimenteercentrum. Verbist gaf de strijd niet op, hij 
schreef brieven en nota's, hij verdedigde zijn standpunt bij de rector en 
de beheerder-inspecteur. In elke raadsvergadering van het instituut rap
porteerde hij over "de moeilijkheden" en vroeg hij het vertrouwen van 
zijn collega's.24 Aan eensgezindheid ontbrak het er niet: in de notulen 
kan men bij herhaling zinnen lezen als "de raad keurt de pogingen van 
collega Verbist volledig goed en geeft hem opdracht om alle verdere ge
wenste voetstappen te doen" of "de raad geeft richtlijnen aan collega 
Verbist en beslist hem in deze aangelegenheid te steunen". 
Medewerking kreeg hij vooral van Verheyen, Plancke en De Keyser, 
maar ook van E. Spanoghe25 (faculteit rechten) die juridisch advies gaf 
en de zaak ging bepleiten op het kabinet van minister Harrnel. Na twee 
jaar zonder wedde was intussen de financiële toestand van de drie as
sistenten zorgwekkend geworden. In september 1951 kon één van hen 
(M. De Vogelaere) de last niet langer dragen: hij bleef weg en poogde 
een proces aan te spannen tegen Verbist en de universiteit. 26 Dankzij de 
onderhandelingen die Spanoghe in Brussel voerde, kwam er eind de
cember 1951 toch een voorlopige oplossing uit de bus: minister Harrnel 
benoemde Pieruccini en Van Herreweghe tijdelijk tot studiemeester in 
het rijksmiddelbaar onderwijs en detacheerde hen bij de Gentse univer
siteit. Hetzelfde gebeurde met de zopas afgestudeerde A. De Block, die' 
aangeworven was in de plaats van M. De Vogelaere. Uiteindelijk kon
den de drie "pedagogische medewerkers" in de loop van 1953 als vol
waardige assistenten aangesteld worden bij het laboratorium voor psy
chologische en experimentele pedagogiek. Die gunstige wending was 
vooral te verklaren door de toepassing van de wet van 28 april 1953, die 
aan de rijksuniversiteiten meer autonomie verleende. Een raad van be
heer (voorgezeten door de rector en verder bestaande uit een onder
voorzitter, de dekens van de faculteiten en nog een vertegenwoordiger 
van iedere faculteit) kreeg ruime bevoegdheid inzake aanwervingen, be
noemingen, kredietverdelingen, onderhoudswerken, begrotingsvoor
stellen, enz. Met de uitvoering van de genomen beslissingen werden 
respectievelijk de rector en de ondervoorzitter van de raad van beheer 
belast. Over dit alles moest nu een regeringscommissaris toezicht uit
oefenen. Zulks impliceerde meteen ook de afschaffing van de (sedert 
1835 bestaande) functie van beheerder-opziener (= beheerder-inspec
teur). 



V.O.K.-leden op studiereis in Engeland. 
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• 

"Wafelenbak" georganiseerd door de V O.K. 
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De V.O.K. is ook in 1960 present op dejaarlijkse 
"Gravensteenfeesten ". 
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Tijdens gesprekken met oud-studenten uit die periode viel het ons 
op, dat zij nauwelijks hinder hadden ondervonden van de moeilijke om
standigheden waarin het instituut en meer bepaald de experimenteer
school toen verkeerden. Ofschoon zij vele uren doorbrachten in de "vil
la" te Zwijnaarde, werd daar weinig gesproken over de financiële en 
materiële problemen. Zij kwamen er voornamelijk om de proefpersonen 
te observeren, te begeleiden en te vormen. Vermits de meerderheid van 
de studenten Ua, nog steeds!) een normaalschoolopleiding achter de rug 
had, was praktijkervaring een pluspunt en kon op basis daarvan gedis
cussieerd worden met assistenten en professoren. Die confrontaties 
(vooral in de licentiej aren , toen de groepen kleiner werden) hebben 
blijkbaar onuitwisbare herinneringen achtergelaten: 
• "ik voelde me bijzonder aangetrokken door Verheyen, hij kon zo 

boeiend vertellen"; 
• "met Verbist had ik zeer goede contacten"; 
• "Verbist heeft ons respect bijgebracht"; 
• "Verheyen, een echte charmeur, sprak altijd vol vuur over zijn vak"; 
• "Verheyen was een god voor mij, hij heeft me veel geholpen"; 
• "Verbist vond ik een intelligente man"; 
• "vrouwelijke studenten hadden oog voor het uiterlijk voorkomen 

van Verheyen, een echt salontype"; 
• "Verbist kon over alles en nog wat praten, maar op den duur bleef 

hij zichzelf herhalen"; 
• "bij assistent De Block kreeg je praktische en concrete wenken voor 

het lesgeven"; 
• "het duurde niet lang of we leerden een ambitieuze De Block ken

nen". 
Diezelfde oud-studenten geven toe, ofschoon ze niet altijd de zin 

van sommige vakken inzagen en evenmin een duidelijke kijk hadden op 
hun latere carrière, dat zij "graag studeerden" en bewust waren van de 
unieke kans die zij kregen om te klimmen op de maatschappelijke lad
der. Gelet op de leeftijdsverschillen was de opgelegde "zelfstudie" niet 
voor iedereen zo eenvoudig, maar achteraf vonden de meesten het een 
nuttige ervaring. Hoe dan ook, veel tijd en ruimte bleven niet over om 
deel te nemen aan studentikoze activiteiten. Toen van 23 tot 26 maart 
1947 een "Studentencongres der lage landen" werd georganiseerd te 
Gent (een eerste poging tot het hervatten van gelijkaardige bijeenkom
sten die als "Groot-Nederlandse studentencongressen" plaatsvonden 



vóór de oorlog), was de inbreng van het H.LO.W. zeer beperkt.27 

Wanneer de verschillende opleidingen ter sprake kwamen op het con
gres, werd wel even "de studie der psychologie" behandeld ("in 
Nederland overwegend practisch, in België theoretisch"), maar verder 
dan het formuleren van een drietal aanbevelingen ging men niet.28 Veel 
meer weerklank kreeg de "stunt" van woensdag 16 november 1949, be
ter bekend als de memorabele inname van het Gravensteen. 29 Die dag 
slaagden 136 studenten erin op sluwe wijze het middeleeuwse 
Gravensteen te "bezetten" en gedurende enkele uren politie, rijkswacht 
en brandweer in het harnas te jagen. De vermetele en goed voorbereide 
"bezetters", die plotseling zorgden voor de grootste studentengrap die 
men te Gent ooit gekend had, vertegenwoordigden alle faculteiten en in
stituten. Alleen het H.LO.W. liet verstek gaan! Geen zin in ludieke ac
ties? Te brave of te serieuze studenten? Tijdens de daaropvolgende ja
ren, toen - telkens in de maand november - de "veldslag" rond het 
Gravensteen herdacht werd, waren ze wél van de partij en liepen ze 
soms mee in de bonte stoet die door de Gentse straten trok richting 
Veerieplein. Voor het overige dient gezegd dat slechts weinige 
H.LO.W.- studenten zich aansloten bij een politieke of filosofische stu
dentenvereniging; enkelen voelden zich eerder aangetrokken door een 
regionale club ("Antwerpen Boven", "Brugse Universitaire Kring", 
"Zandloper", "Meetjesland", "Wase Club", enz.). Succes kende eigen
lijk vooral (gedurende enige tijd althans) de in 1950 herboren "Vlaamse 
Opvoedkundige Kring" (VO.K.), die tot doel had "de kameraadschap
pelijkheid onder de studenten van het hoger opvoedkundig instituut te 
bevorderen en tevens bij te dragen tot de culturele vorming van zijn le
den." 30 Men dacht onder meer aan de organisatie van "cultuuravonden" , 
"studiereizen" en "ontspanningsavonden", niet alleen om "onze theore
tische vorming" aan te vullen, maar ook om "vriendschapsbanden" te 
leggen "die onontbeerlijk zijn voor een vruchtbaar sociaal leven". 
Tijdens het academiejaar 1950-1951 was A. Delember voorzitter van de 
VO.K.; hij kon rekenen op E. Ruyssen als secretaresse. Het jaar daarop 
stond R. Musschoot aan het roer. Samen met secretaresse V Brokken 
slaagde hij erin professoren en assistenten van het instituut te betrekken 
bij activiteiten van de VO.K., zoals een vijfdaagse studiereis (4-9 mei 
1952) naar Engeland.] I In toenemende mate werd ook aandacht besteed 
aan de "beroepsbelangen" van de afgestudeerden van het H.LO.W., niet 
alleen door het samenwerken met VO.S.O.W. (Vereniging oud-studen-
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Deelnemers aan het "Eerste Internationaal Congres voor het 

Universitair Onderwijs in de Paedagogische Wetenschappen" (Gent, 1953). 
Op de eerste rij, in het midden, staan R. Plancke en J.E. Verheyen. 



ten opvoedkundige wetenschappen) maar tevens door het leggen van 
contacten met collega's uit Luik, Leuven en Brussel. Om de eisen meer 
kracht bij te zetten en de "toekomstmogelijkheden" duidelijker te om
schrijven startte het VO.K.- bestuur in 1954 met een eigen tijdschrift. 32 

Hoofdredacteur A. Carlier (tegelijk voorzitter van de VO.K.) begon vol 
geestdrift: "We wensen veel en we wensen hoog. We zien de stapels 
moeilijkheden en juist die bezorgen ons de nodige prikkels om op ons 
doel af te gaan, misschien wel overmoedig, maar gaan doen we toch." 
Ook zijn opvolgers (F. Van Assche, J. Quackelbeen, C. De Graeve, 
R. Baekelmans, e.a.) riepen bij herhaling op tot "enthousiaste onderlin
ge amenwerking 'voornamelijk mei h toon op de wetti)ng van 011-

ze diploma's. Re uitat n bleven echter uit, d · redactie raakte financieel 
in de problemen, het 'tijdschrift" werd een jaarschrift' h [gebrek aan 
e n gez.indheid deed zich. reed terker voelen. De VO.K.- Ieden had
den weliswaar in eptember I 53 (t en hel in lituut zijn 25-jarig be
staan vierde) nog deelgenomen aan het "Eerste internationaal congres 
voor het universitair onderwijs in de paedagogische wetenschappen" en 
hadden er professoren kunnen beluisteren uit negen West-Europese lan
den (de verschillende rapporten werden achteraf gebundeld en in drie 
talen uitgegeven door de organisatoren R. Plancke en R. Verbist)33, maar 
het was de studenten niet ontgaan dat tijdens het congres slechts zijde
lings of ondergeschikt gesproken werd over "beroepsoriëntering" en 
"toegepaste psychologie". 

Dergelijke indrukken waren geenszins bevorderlijk voor de ver
standhouding binnen het H.LO.W. en meer bepaald binnen de VO.K., 
waar de studenten beroepsoriëntering niet als tweederangs wilden be
schouwd worden. Pogingen om de "Vlaamse Opvoedkundige Kring" 
een andere naam te geven, mislukten telkens weer (zelfs na het houden 
van een referendum). Pas in 1958 werd de knoop doorgehakt: naast de 
VO.K. begon "P yche" zich te manifesteren als een tudj krjng voor 
toegepa. te p ychologie". De professoren van het in liLuut ontvingen tij
d ns bun v rgad ring van 19 december 1958 de tatulcn van de nieuw 
kring, waren blijkbaar niet helemaal gerust over die evolutie en gaven 
hun voorzitter opdracht de leiders van VO.K. en Psyche "uit te nodigen 
en bij hen aan te dJingen pdat zij de eenheid zouden b waren op voet 
van gelijkheid in de ·tudentengro pering van het in tituut. J4 Z een
voudig was dat niet, want teed meer tudenten kozen VOOT de licentie 
bel' epsoriënlering. Weldra maakten de liceotiar 'n opvoedkundige we-
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tenschappen een minderheid uit! In 1960 werden 11 einddiploma's in 
die groep uitgereikt, tegenover 20 in de groep beroepsoriëntering. Het 
jaar daarop was de verhouding zelfs 4 tegenover 25. Die tendens bleef 
zich handhaven en zou uiteindelijk bepalend zijn voor de toekomst van 
het instituut. Volledigheidshalve voegen we hier nog aan toe, dat de to
tale studentenpopulatie van het instituut in vijf jaar tijd meer dan ver
dubbelde: van 182 inschrijvingen in 1959 naar 417 inschrijvingen in 
1963. Ter vergelijking: voor de hele universiteit noteerden we in die
zelfde periode een stijging van 4.050 studenten naar 5.603. Een groei
ende drang naar democratisering ("gelijke kansen voor allen") viel dus 
duidelijk waar te nemen. De in ] 954 genomen maatregel tot oprichting 
van een "Nationaal Studiefonds", waardoor beurzen konden verkregen 
worden, droeg daartoe ongetwijfeld ook zijn steentje bij. 

Het snel stijgende bevolkingscijfer verplichtte de universiteit tot 
het uitstippelen van een bouwbeleid. Prioritaire aandacht kreeg de fa
culteit letteren en wijsbegeerte, want de lokalen in de Universiteitstraat 
waren te klein geworden voor de massa studenten. Op de BIandijnberg 
zouden ze rond 1960 hun intrek kunnen nemen in nieuwe gebouwen die 
zich groepeerden rond de boeken toren in de Rozier. Ook de faculteit ge
neeskunde, al jarenlang op de wachtlijst, zou - eveneens omstreeks 
1960 - geleidelijk en gedeeltelijk het academisch ziekenhuis kunnen 
gebruiken. Parallel daarmee werden in de Ledeganckstraat de bouw
werken aangevat voor de kandidatuur wetenschappen en waren de rec
torale diensten van de Voldersstraat verhuisd naar een ruimer complex 
in de Sint-Pietersnieuwstraat. Tijdens de jaren zestig zou de universiteit 
nog op een aantal andere plaatsen het Gentse stadsbeeld grondig wijzi
gen, want een wet van 1 augustus 1960 had voor een periode van tien 
jaar aanzienlijke bouw kredieten ter beschikking gesteld van de rijks
universiteiten. Viel het H.LO.W. ook in de prijzen? Of moest het ge
noegen nemen met een aalmoes? Sedert de oprichting van het instituut 
was er eigenlijk aanhoudend gebedeld om leslokalen en professorenka
mers, maar na dertig jaar situeerden de meeste activiteiten zich nog 
steeds in de Universiteitstraat. Pas in 1948 had men een "villa" kunnen 
huren in Zwijnaarde (voor de experimenteerschool) en had men enkele 
ruimten laten inrichten in de Korte Meer (voor de beroepsoriëntering). 
Met de regelmaat van een klok bleef de rubriek "lokalen" op de agenda 
staan van de raadsvergaderingen. Ter illustratie citeren we uit de notu
len van 11 mei 1954: "De oude gebouwen die ter beschikking zouden 



kunnen gesteld worden in de oude Sint-Pietersabdij oordeelt de raad als 
niet bruikbaar. Wat betreft de terreinen die achter de gebouwen liggen 
naar de Schelde toe zou de raad kunnen in overweging nemen dat daar 
aangepaste lokalen zouden opgericht worden. Indien zou blijken dat er 
onvoldoende oppervlakte is, suggereert de raad de mogelijkheid te on
derzoeken een instituut te bouwen tussen de Gustaaf Callierlaan en de 
Frère Orbanlaan".35 Nauwelijks een maand later verklaarde de raad zich 
akkoord met een voorstel van de rector "voor het bouwen van een insti
tuut op de gronden bij het academisch ziekenhuis".36 Ook dat plan luk
te echter niet. Nog meer dan vijf jaar duurde het, vooraleer aan de 
Neermeersen een nieuw gebouw kon opgetrokken worden voor de ex
perimenteerschool en de andere dj ~ n 'ten van R. Verb i. l. Ongeveer ge
lijktijdig met de ingebruikneming van de Dunantiaan 1 werden aan het 
instituut een aantal lokalen toeg wez 11 op twee v r chiUend verd ie
pingen van het Blandijnbergcomplex. Personeel en studenten konden 
eindelijk wat ademhalen! 

Wie door zijn diplomatiek en bedachtzaam optreden de bouwpo
litiek van het instituut stimuleerde (en dat ook in de toekomst zou blij
ven doen), was R. Plancke. Een boeiend lesgever kon hij niet genoemd 
worden (blijkbaar besefte hij dat zelf, want een uitbreiding van zijn leer
opdracht zou hij nooit nastreven), maar hij bezat talenten op het admi
nistratieve en organisatorische vlak. Dat kwam o.m. al tot uiting in 
1953, toen hij - als voorzitter van het instituut - de activiteiten coördi
neerde van het "Eerste internationaal congres voor het universitair on
derwijs in de paedagogische wetenschappen" en aldus de basis legde 
voor een reeks internationale contacten. Zo kwam, onder zijn leiding, 
een "International Secretariat for the University Study of Education" tot 
stand en werd hij, kort daarop, tot voorzitter benoemd van de "Interna
tional Association for the Advancement of Educational Research". 
Naast de sedert 1951 verschijnende "Paedagogica Belgica" (een jaar
lijks overzicht van de Belgische pedagogische publicaties) startte 
Plancke, in 1961, met het internationaal tijdschrift "Paedagogica 
Historica". Daardoor geïnspireerd begon Verbist, vanaf 1964, het tijd
schrift "Scientia Paedagogica Experimentalis" uit te geven. Inmiddels 
was Plancke, in hoge mate gewaardeerd door zijn collega's, sinds 1961 
verkozen tot ondervoorzitter van de raad van beheer van de Gentse uni
versiteit. 37 

Het duo Plancke-Verbist vormde in die periode de stuwende 
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kracht van de afdeling "opvoedkunde". Beiden waren geboren in 1911 
en zagen zich Olmingd door twaalf collega's die het levenslicht aan
schouwden tussen 1882 en 1898. De meesten van hen behoorden in de 
jaren dertig tot de eerste professoren van het instituut en bereikten nu de 
leeftijd om het emeritaat aan te vragen. Zo moesten, in de loop van de 
jaren vijftig, kandidaten worden gevonden voor een dertigtal vacante 
vakken. Sommige opvolgingen verliepen vlot, andere namen - door 
verschil van mening - heel wat tijd in beslag. Opvallend was alleszins 
dat de betrokken emeritus toen nog deel uitmaakte van de opvolgings
commissie en zijn voorkeur niet onder stoelen of banken stak. De jurist 
N. Gunzburg (met emeritaat in 1952) slaagde er moeiteloos in om de 
cursus "Vergelijkende schoolwetgeving" toe te vertrouwen aan 
R. Plancke en voor de cursus "Wetgeving op de kinderbescherming" 
zag hij zijn stadsgenote G. De Bock38 (op dat ogenblik in Gent directri
ce van het stedelijk instituut voor sociale studiën) als eerste kandidaat 
gerangschikt worden door de raad van het instituut. 39 Meer moeite kost
te het om de opvolging van J.F. Fransen (emeritus in 1956) te regelen, 
vooral omdat hij leeropdrachten had in verschillende faculteiten. 
Wanneer we ons beperken tot het H.LO.W. (waar hij acht cursussen 
gaf), dan is het begrijpelijk, dat er tijdens vijf vergaderingen uitvoerig 
gediscussieerd werd over het niveau en de ervaring van de kandidaten 
die zich hadden aangemeld.40 Het duurde dan nog verscheidene maan
den, vooraleer de respectieve benoemingsbesluiten - op diverse tijd
stippen - ondertekend werden, want er moest (overeenkomstig de wet 
van 28 april 1953) gewacht worden op de adviezen van "vier bijzonder 
bevoegde personen" (de zgn. "wijzen"). Van de acht cursussen gingen 
er uiteindelijk vijf naar W. De Coster4 l , sedert 1948 werkleider bij 
Verheyen, maar van 1952 tot 1955 - telkens voor lange periodes - door 
de Unesco belast met opdrachten in Libanon. Eind 1957 kon hij, voor
namelijk in de licentiejaren van het H.LO.W., starten met volgende cur
sussen: "Proefondervindelijke zielkunde", "Zielkunde van het kind en 
van de adolescent", "Differentiële zielkunde", "Oefeningen en prakti
sche werken over proefondervindelijke zielkunde" en "Grondige vraag
stukken uit de proefondervindelijke zielkunde". Een paar maanden la
ter volgde de benoeming van P. Ghysbrecht42 (wetsdokter psychiatrie en 
psychologie) voor de cursus "Zielkunde, met de eerste begrippen van 
menselijke ontleedkunde en fysiologie welke die studie medebrengt". 
Inmiddels hadden L. Coetsier en R. Verbist uitbreiding van bevoegdheid 



Proefpersoontjes van de experimenteerschool 
brengen de "Kindersymfonie " van Haydn. 
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gekregen: de eerste werd belast met "Beginselen en methoden der psy
chotechniek", de tweede met "Zielkundige en proefondervindelijke op
voedkunde". Parallel en gelijktijdig met de opvolging Fransen diende 
de raad van het H.I.O.W. zich ook uit te spreken over de kandidaten die 
de leeropdracht van P. Van Oye (emeritus in 1956) wensten over te ne
men. Het scenario was bijna identiek: er moest rekening worden ge
houden met andere faculteiten; Van Oye (net als Fransen) gaf herhaal
delijk commentaar en advies (hij kantte zich o.m. tegen versnippering 
van de opdracht); naar het standpunt van de H.I.O.W.- raad werd nau
welijks geluisterd; wegens de tegengestelde zienswijzen kwam er al
weer een commissie van vier "wijzen" bij te pas. Kortom, anderhalf jaar 
na het vertrek van de titularis mocht het instituut kennis nemen van het 
koninklijk besluit dat de opvolging regelde: J. Hublé43 (werkleider in de 
faculteit wetenschappen) werd belast met de cursus "Beginselen der al
gemene biologie, met inbegrip van demonstraties en praktische oefe
ningen"; E. Pennoit - De Cooman44 (werkleidster in de faculteit weten
schappen) kreeg twee cursussen: "Beginselen der algemene fysiologie, 
met inbegrip van demonstraties en praktische oefeningen" en 
"Oefeningen en praktische werken over de biologie, toegepast op de op
voeding". Veel vlugger ging men in op de vraag van A. Van De Vyver 
om vanaf oktober 1956 ontlast te worden van de cursus "Logica". De 
raad van het instituut formuleerde reeds in mei 1956 zijn advies45 en de 
nieuwe docent, L. Apostel46 , kon in april 1957 aan de slag gaan. Nog 
sneller werd gereageerd op het voorstel van E. Blancquaert (emeritus in 
1957) om de cursus "Klankleer en orthofonie" te laten doceren door zijn 
werkleidster, C. Tavernier- VereeckenY Haar benoeming kwam er al in 
februari 1958. Zij kreeg toen ook de opdracht om P. De Keyser tijdelijk 

_Je Yervangen voor "Oefeningen in de Nederlandse taal" (er was gekozen 
voor de formule "tijdelijk", vermits het in de bedoeling lag van het 
H.I.O.W. om bij een eventuele programmawijziging die cursus af te 
schaffen). In april 1958 voegde W. Calewaert48 (assistent in de faculteit 
rechten) zich bij het rijtje nieuwkomers door zijn aanstelling voor de 
cursus "Natuurrecht" (vacature die ontstaan was nadat J. Haesaert, eind 
] 956, ontlasting had gevraagd). De leeropdracht van H. Uyttersprot49 

werd in december 1958 aangevuld met de cursus "Inleiding tot de ge
schiedenis der voornaamste moderne 1etterkunden", amper drie maan
den na de inwilliging van het verzoek van F. De Backer om tot het eme
ritaat te worden toegelaten. In datzelfde jaar moest E. De Bruyne, we-

82 



gens ziekte, vervroegd een einde stellen aan zijn academische loopbaan. 
Tijdelijk werd hij vervangen, ook voor de cursus "Zedenkunde" in het 
H.LO.W., door de 28-jarige J. KruithofSO (pas gepromoveerd tot doctor 
in de wijsbegeerte). In december 1959 volgde de definitieve benoeming. 
Bijna gelijktijdig werd het besluit ondertekend, waardoor de cursus 
"Statistiek toegepast op de opvoedkunde" - na het vertrek van A. De 
Ridder - in handen kwam van H. Picard.sl In dat jaar 1959 nam ook 
J.E. Verheyen, "de man van het eerste uur", afscheid van "zijn" instituut. 
Niet minder dan dertien gegadigden lieten hun belangstelling blijken, 
hetzij voor de hele opdracht, hetzij voor delen ervan. Twee cursussen 
("Zielkundige en proefondervindelijke opvoedkunde" en " Grondige 
vraagstukken uit de zielkundige en proefondervindelijke opvoedkun
de") werden met eenparigheid van stemmen doorgeschoven naar 
R. Verbist.s2 Twee andere cursussen ("Algemene methoden leer" en 
"Oefeningen in de opvoedkunde") gingen in maart 1960 naar A. De 
Blocks3, werkleider bij Verbist en sedert 1958 tevens docent aan de 
Belgische universiteit in Elisabethstad. Een inspecteur lager onderwijs, 
G. KeppensS4 (sedert 1948 doctor in de pedagogische wetenschappen), 
had zich kandidaat gesteld voor de hele leeropdracht van Verheyen, 
maar kwam volgens de raad van het instituut niet in aanmerking. Toch 
vernam hij in december 1960, na advies van vier "wijzen", dat hij één 
cursus mocht doceren: "Bijzondere methodenleer van de kindertuinen, 
alsmede van het lager en middelbaar onderwijs". Hij werd deeltijds do
cent en bleef daarnaast inspecteur lager onderwijs. Eind 1960 liet P. De 
Keyser weten, dat hij in september 1961 zijn ambt zou neerleggen en dat 
het H.LO.W. dus een opvolger moest zoeken voor de cursus "Esthetica 
en kunstfilosofie". Na overleg met de faculteit letteren en wijsbegeerte 
ging de voorkeur naar A. Janssenss5, sedert 1960 belast met een aantal 
cursussen van de inmiddels overleden E. De Bruyne. Toch duurde het 
nog tot april 1962, vooraleer hij in het H.LO.W. officieel was aange
steld. Tenslotte diende de opvolging van N. Vlaeyen (emeritus in 1959) 
geregeld te worden. Het betrof drie cursussen: "Algemene hygiëne en 
schoolhygiëne" , "Grondige vraagstukken uit de schoolhygiëne", 
"Oefeningen en praktische werken over schoolhygiëne". Van meet aan 
was het duidelijk, dat de meningen van het instituut en van de faculteit 
geneeskunde uiteenliepen.56 Bovendien moest rekening gehouden wor
den met adviezen van het hoger instituut voor lichamelijke opvoeding 
en van de school voor criminologie. Pas na twee academiejaren en na de 
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zoveelste raadpleging van vier "wijzen" bereikte men een compromis 
en kon men A. Van Meirhaeghe57 (geneesheer-directeur van de dienst 
van openbare gezondheid van de stad Gent) benoemen voor de drie ge
noemde cursussen i. v.m. schoolhygiëne. 

Ziezo, in een tijdspanne van tien jaar had het onderwijzend per
soneel van het instituut een opvallende metamorfose doorgemaakt. 
Vertrouwde gezichten waren vervangen door nieuwe (het was wel even 
wennen), maar werd de totaliteit van de opleiding daardoor versterkt? 
Die vraag dook telkens op als we de commissieverslagen en de notulen 
van de raadsvergaderingen zaten te lezen. De discussies draaiden vaak 
om procedurekwesties, tegenstellingen en vooroordelen, waarbij ook 
ideologische en politieke factoren meespeelden. Stukje bij beetje werd 
de legpuzzel weer samengevoegd, opdat het oorspronkelijk geheel zo
veel mogelijk zou behouden blijven. Over grondige veranderingen werd 
niet of nauwelijks gesproken. We noteerden slechts één fundamentele 
opmerking. Ze kwam dan nog uit de mond van de voorzitter van het ho
ger instituut voor lichamelijke opvoeding, P. Van Uytvanck58, die een 
paar cursussen doceerde in de afdeling "beroepsoriëntering". Tijdens 
een vergadering van de H.LO.W. - raad, in november 1955, verklaarde 
hij nadrukkelijk "dat het ogenblik gekomen is om de stof van het on
derwijs op een andere manier te groeperen, ten einde aan meer moder
ne opvattingen te beantwoorden en tevens een meer logische indeling 
voor te stellen". Vermits daar weinig reactie op kwam, formuleerde Van 
Uytvanck - op het einde van de vergadering - "nogmaals zijn voorstel: 
orde te brengen in het programma, dat waarlijk archaïsch is, en dit nog 
te verwezenlijken vóór de aanduiding van nieuwe titularissen voor die 
oude vakken." 59 Tevergeefs! 

En de studenten? .. Wat vonden zij van de zgn. "gedaanteverwis
seling"? Hun getuigenissen zijn eensluidend: 
• "het meest waardeerden we de professoren van buiten het instituut"; 
• "Uyttersprot was een legendarische figuur, waarmee we dweepten"; 
• "ik heb nooit een college van Uyttersprot gemist"; 
• "zijn geestdrift sleepte ons mee"; 
• "een pracht van een prof'; 
• "een man met een ruime kijk"; 
• "ook Apostel werd door velen bewonderd"; 
• "Kruithof leerde ons kritisch denken"; 
• "Hublé was een interessant en boeiend lesgever"; 



• "een zeer toepasbare cursus was die van Picard"; 
• "over de juridische colleges van Calewaert niets dan lof' ... 

En hoe luiden de commentaren over de professoren van het insti
tuut zelf? 
• "De Block gaf op een zeer gestructureerde wijze les"; 
• "De Block kon streng zijn"; 
• "zijn vernieuwingen had De Block eigenlijk bij Verbist gehaald"; 
• "Keppens, dat was een brave man, maar veel hebben we er niet van 

opgestoken"; 
• "De Coster viel op door zijn hoffelijkheid, zijn diplomatie"; 
• "helaas was De Coster vaak afwezig; daardoor zat er weinig conti

nuïteit in zijn colleges"; 
• "jammer van die rivaliteit tussen De Coster en Ghysbrecht"; 
• "hetzelfde kan gezegd worden van Verbist en De Block; dat werd 

ons snel duidelijk". 
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VI. HOGER INSTITUUT VOOR 
PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE 

WETENSCHAPPEN (1964-1969) 

In het vorige hoofdstuk maakten we een paar keer allusie op span
ningen di de betrekkingen tussen de afdeling "opvoedkunde" en de af
del ing "ber epsoriëllteri ng" dreigden te verzuren. Om de gemoederen 
te kalm ren wa al in de ember 1952 door R. Plancke (toen voorzitter 
van het instituut) een voorstel ter tafel gebracht dat de oprichting inhield 
van twee "secties": "één voor aangelegenheden betreffende de opvoed
kunde, één voor de kwesties verband houdend met de beroepsoriënte
ring". J Het nemen van beslissingen zou de bevoegdheid blijven van de 
raad, maar "adviezen door de secties verstrekt, zouden het werk van de 
raad verbeteren en een niet te versmaden tijdwinst opleveren". Het door 
Plancke ingediende voorstel kreeg de goedkeuring van de raadsleden en 
meteen werden ook twee voorzitters aangewezen: J.E. Verheyen voor de 
sectie opvoedkunde, lF. Fransen voor de sectie beroepsoriëntering. 
Concrete resultaten bleven echter uit, zodat na verloop van tijd de sec
ties begraven werden. Wel droomden enkelen luidop van een "herin
richting" van het instituut en van een "herziening" van het programma. 
Zo hield Verheyen in 1954 een pleidooi voor meer specialisatie in de li-
entl.ejaren v r een aparte afdeJj ng p ychologie en voor de OlTIvor

ming van de ectie beroep oriëntering Îll een e tie toegepa t p, ycho
I gie ( m t een volled ig ni uw hi raan aaJlg pa:t programma ').2 
Verheyen - em rituin 1959 overleden in 1962 - heeft de nag treef
de tructuurwijzigingen e htel" niet zien verw zen lijken. Pa in maart 
1963 oa langdurig treuz Len b g de raad van het instituut zj b over 
een" ntwerp van nieuw programma" (voorbereid door een ommi ie, 
be taande uit de profe oren Verbî. l, Coetsier, Dom. , De Co ter en De 
Blo k).3 Met het ba i ' principe ( 'bet instituut moet één in tituut bLij
ven") en met de toekenning van één g meen chappeLijk einddiploma 
("licentiaat in psychologische en pedag gi eh wetenschappen") ging 
iedereen akkoord, maar over het al of niet behouden van bepaalde cur
sussen en over het invoeren van nieuwe cursussen waren de meningen 
verdeeld. Dat leidde o.m. tot heftige discussies tussen Ghysbrecht en De 
Coster in verband met een aantal psychologische vakken. Zo kon 
Ghysbrecht niet aanvaarden dat een inleidende cursus "Sociale psycho-
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log ie" ("essentieel voor een modern leerplan !") ontbrak in de kandida
tuur. De Coster daarentegen oordeelde "dat in een moderne optiek alle 
psychologische cursussen in ruime mate sociaal-psychologisch geo
riënteerd moeten zijn; sociale psychologie is geen afgezonderd gebied; 
deze problemen verwerven het meest belang wanneer zij in verband met 
de overige gegevens bestudeerd worden." Gesteund door een paar col
lega's bleef Ghysbrecht zolang protesteren tot De Coster ("om nuttelo
ze moeilijkheden te vermijden") bereid was "een toegeving" te doen, 
"dit echter onder voorbehoud dat er geen andere veranderingen aange
bracht worden die het werkterrein van de ontwikkelingspsychologie 
zouden hinderen." Ook tijdens de raadszitting van april 1963 werd nog 
druk gedebatteerd over het nieuwe programma.4 Sommige vakken ver
anderden van naam (b.v. "natuurrecht" werd "sociologie"; "zedenkun
de" werd "ethica"), andere verdwenen van de lijst (b.v. "oefeningen in 
de Nederlandse taal" en "inleiding tot de geschiedenis der voornaamste 
moderne letterkunden"), nog andere degradeerden tot keuzevak (b.v. 
"klankleer en orthofonie" en "esthetica en kunstfilosofie"). Daartegen
over werden cursussen gesplitst en nieuwe toegevoegd, waardoor het 
gevaar van overbelasting dreigde. Die verzwaring had uiteraard ook te 
maken met de voorgestelde structurering van het instituut: in de licen
tiejaren zouden de studenten immers kunnen kiezen uit vier richtingen 
(pedagogiek, orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie, bedrijfspsy
chologie). Om dit alles te realiseren achtte de raad het noodzakelijk, dat 
drie deeltijdse docenten fulltime zouden worden en dat psychiater J. De 
Busscher een geassocieerd docent zou krijgen "om hem bij te staan voor 
de sterke uitbreiding van zijn leeropdracht in de richting van de ortho
pedagogiek" (sedert de wet van 14 december 1960 konden gewone 
hoogleraren een beroep doen op een "geassocieerd docent" of "geasso
cieerd hoogleraar"). Het door de raad van het instituut "met algemene 
stemmen goedgekeurde ontwerp" werd op 21 mei 1963 - zoals gebrui
kelijk - voorgelegd aan de academieraad, die zijn instemming betuigde 
met de tekst "op voorwaarde dat het ontwerp zou worden geamen
deerd", waardoor het geen "financiële weerslag zou hebben".5 In hun 
vergadering van 17 juni 1963 betreurden de raadsleden van het instituut 
de beslissing van de academieraad en hoopten dat de raad van beheer 
"het oorspronkelijk plan zou goedkeuren op grond van de objectieve 
noodwendigheden", maar stelden - veiligheidshalve - toch een tweede 
plan op ("aangepast volgens de richtlijnen van de acadernieraad").6 Op 



9 oktober 1963 aanvaardde de raad van beheer dat aangepaste plan, wel
iswaar niet met algemene stemmen, want twee leden (F. Amerijckx, fa
culteit rechten, en F. Govaert, faculteit wetenschappen) onthielden zich 
"omdat het te grote aantal cursussen niet strookt met de eisen van een 
degelijk en rationeel universitair onderwijs".? De programmawijziging, 
"zonder financiële weerslag", impliceerde dus dat geen enkele nieuwe 
benoeming mocht geschieden en dat de cursussen moesten verdeeld 
worden over degenen die reeds in het instituut doceerden. Na moeizaam 
intern overleg bereikte men pas in mei 1964 een akkoord over de toe
wijzingen. 8 De leeropdracht van een aantal professoren nam gigantische 
vormen aan. Het leeuwendeel ging naar Coetsier en Verbist, maar ook 
De Coster, De Block en De Busscher zagen zich ruim bedeeld. 

Een koninklijk besluit van 13 juni 1964 bepaalde dat - "gelet op 
de dringende noodzakelijkheid" - het nieuwe programma onmiddellijk 
ingevoerd werd vanaf oktober 1964. De voornaamste wijzigingen kun
nen we als volgt samenvatten: 
1. Het instituut kreeg (voor de tweede maal) een andere naam: "hoger 

instituut voor psychologische en pedagogische wetenschappen". 
2. Om als student toegelaten te worden volstond niet langer een nor

maalschooldiploma. Men moest voortaan in het bezit zijn van een 
gehomologeerd humanioragetuigschrift. 

3. In het instituut kon slechts één einddiploma behaald worden (licen
tiaat in de psychologische en pedagogische wetenschappen). 

4. De eerste kandidatuur was een gemeenschappelijk jaar, maar vanaf 
de tweede kandidatuur werd de opleiding gesplitst in drie richtin
gen: pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en bedrijfspsycholo
gIe. 

5. In de licentiejaren kwam daar nog een richting bij : orthopedagogiek. 
6. Op het programma van de vier richtingen stonden naast de ver

plichte vakken ook keuzevakken en stageperiodes. 
7. Na het behalen van een licentiaatsdiploma in één van de vier rich

tingen was het mogelijk nog aanvullende examens af te leggen in 
een andere richting en aldus een bijkomend diploma te verwerven. 

8. De bij wet van 21 mei 1929 ingevoerde maatregel, waardoor een ag
gregatie-opleiding vereist werd voor wie als leerkracht wilde funge
ren in het hoger middelbaar onderwijs (eerst toegepast in de facul
teit letteren en wijsbegeerte en in de faculteit wetenschappen; daar
na ook in de faculteit geneeskunde, de faculteit rechten, het hoger 
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Toekomstige studenten (ook pedagogen in spe) 
verkennen de universiteit. 



instituut voor lichamelijke opvoeding en de hogere school voor han
dels- en economische wetenschappen), kreeg door het koninklijk 
besluit van 13 juni 1964 eveneens een plaats in het nieuwe pro
gramma psychologische en pedagogische wetenschappen. De sedert 
1929 bestaande vakken ("proefondervindelijke opvoedkunde", "ge
schiedenis van de opvoedkunde", "algemene methodiek" en "bij
zondere methodenleer") behelsden weinig nieuws voor de studenten 
psychologische en pedagogische wetenschappen. Die zgn. oplei
ding beschouwde men dan ook als een lachertje, een formaliteit 
waaraan zelfs twee decennia later nauwelijks wat zou veranderen.9 

Al die wisselingen in 1964 veroorzaakten blijkbaar enige onze
kerheid, want men noteerde toen een lichte daling van het aantal stu
denten in het nieuwe instituut. De aarzeling was evenwel van korte duur. 
In 1965 telde men al 452 studenten en tijdens de daaropvolgende jaren 
gingen de cijfers telkens met sprongen omhoog: 518 in 1966, 654 in 
1967, 680 in 1968. Laten we echter nuchter blijven en voor alle duide
lijkheid toegeven dat niet iedereen de eindmeet bereikte. Ter illustratie: 
in 1969 werd het licentiaatsdiploma behaald door 11 studenten uit de 
richting pedagogiek, 8 uit de richting orthopedagogiek, 24 uit de rich
ting ontwikkelingspsychologie en 29 uit de richting bedrijfspsycholo
gie. De gestadige groei van de afdeling "beroepsoriëntering" in de pe
riode 1947-1963 kreeg nu een onmiskenbare voortzetting in de twee 
psychologische richtingen. We mogen daarbij niet uit het oog verliezen, 
dat de naoorlogse geboortegolf zich ook in andere faculteiten en insti
tuten manifesteerde. Tussen 1964 en 1968 steeg het globale studenten
aantal van de Gentse universiteit van 6.274 tot 10.363 eenheden. De 
steeds luider wordende eis tot democratisering van het universitair on
derwijs begon dus vruchten af te werpen. Daar had alvast de door 
Th. Lefèvre geleide regering (1961-1965) voor gezorgd, met de goed
keuring van de wet van 8 juni 1964, de zgn.omnivalentiewet dje d 
toelating tot de universiteit in belangrijke mate verruimd . Van dan af 
werd de "almacht" van de oude humaniora do rbr , ken en kon men via 
een "maturiteitsexamen" (af te leggen na het beëindigen van het secun
dair onderwijs) zich voor eender welke studierichting aan de universi
teit aanmelden. Eén van de duidelijk merkbare gevolgen was de toena
me van het aantal meisjesstudenten. In de psychologische en pedagogi
sche wetenschappen zouden zij weldra meer dan 40% uitmaken van de 
studentenbevolking. lO Dat de Gentse universiteit precies in die jaren 
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haar ivoren toren verliet, contacten zocht met de maatschappij en ken
baar wilde maken waarmee ze bezig was, mag tot de grote verdiensten 
van rector JJ. Bouckaert gerekend worden. Van 1961 tot 1969 spande 
hij zich in om méér bekendheid te geven aan zijn instelling, zowel in 
binnen- als buitenland. De universiteit mocht niet ter plaatse blijven 
trappelen, ze moest meer prestige krijgen, ze moest groeien, ze moest 
uitstralen. Bouckaert vertrouwde daarvoor op de medewerking van de 
hele universitaire gemeenschap. In 't bijzonder echter deed hij een per
manent beroep op de dienst public relations (zowel voor het verstrekken 
van informatie "naar buiten" als "naar binnen") en op de dienst voor stu
dieadvies (voor het organiseren van voorlichtingsdagen, het oriënteren 
van studenten, het opstellen van "gidsen" voor toekomstige studenten, 
het venichten van statistisch onderzoek). Zo werden, op ruime schaal, 
folders en brochures verspreid ten behoeve van ouders en leerlingen. 
Wat de universiteit bijvoorbeeld verwachtte van jongelui die zich aan
getrokken voelden door een opleiding in de psychologische en pedago
gische wetenschappen, kan men lezen in dergelijke brochures (jaarlijks 
herdrukt, aangepast en aangevuld). Eén kort citaat moge volstaan om 
een idee te krijgen van de vaardigheden waarover pedagogen en psy
chologen dienden te beschikken: "Men mag de eisen gesteld voor suc
cesvolle studiën in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
in geen geval onderschatten. De studenten moeten over een flinke alge
mene intelligentie beschikken en zowel de zin voor analyse als de be
kwaamheid tot synthese bezitten, ten einde onder meer in staat te zijn 
om de verschillende gegevens van een menselijk probleem te analyse
ren en hiervan uitgaande een zinvolle synthese uit te bouwen. De be
roepsactiviteit van de psycholoog en de pedagoog impliceert uiteraard 
menigvuldige menselijke contacten met kinderen, adolescenten of vol
wassenen. Studenten die deze richting willen inslaan dienen dan ook 
blijk te geven van een levendige belangstelling voor de menselijke pro
blematiek in al haar uitingen en te beschikken over vlotte intermenselij
ke contactmogelijkheden. Ze moeten daarbij een goede observatiezin, 
psychologisch doorzicht, gezond verstand, tact en zeker een evenwich
tige persoonlijkheid bezitten. Humane eigenschappen als verantwoor
delijkheidszin en beroepsgeweten moeten natuurlijk in sterke mate ont
wikkeld zijn. Het zou zeker verkeerd zijn de studiën in de psychologie 
of de pedagogiek te kiezen in de hoop er de oplossing te vinden voor 
zijn persoonlijke moeilijkheden en conflicten." 12 



Als de Gentse universiteit zich zo inspande om langs diverse ka
nalen een steeds breder publiek te bereiken, dan maakte dat eigenlijk 
deel uit van een campagne ter bestrijding van de concurrentie. Sedert 
1835 telde België vier universiteiten. Nu echter, rond 1960, werd (on
der het motto "gelijke kansen voor allen") van verschillende zijden ge
pleit om nieuwe universiteiten op te richten. Aangemoedigd door regio
nalistische overwegingen en gesteund door mogelijkheden die de "gol
den sixties" boden, groeide de gedachte dat in elke provincie ten minste 
één universitaire instelling diende gevestigd te worden. Aan de Gentse 
universiteit beschouwde men die plannen als een waarachtige bedrei
ging. Toen de Brusselse hoogleraar en socialistische senator H. lanne in 
juli 1963 minister van nationale opvoeding werd en onmiddellijk be
sprekingen begon over "universitaire expansie", achtte rector Bouckaert 
de tijd gekomen om in het strijdperk te treden. Tot in het voorjaar van 
1965 zou hij, met alle mogelijke middelen en met de volle medewerking 
van zijn onderwijzend, wetenschappelijk en administratief personeel, 
argumenten aanvoeren tegen de geplande "spreiding" van het universi
tair onderwijs. Bij herhaling waarschuwde hij (in brieven, toespraken en 
interviews) voor "de noodlottige, financiële gevolgen" van zo'n poli
tiek. Tegelijk sprak hij zijn grote bezorgdheid uit over de toekomst van 
de Gentse universiteit, wanneer mocht blijken dat studenten zich zou
den kunnen inschrijven in nieuwe instellingen te Antwerpen, Brugge of 
Kortrijk. "Gegrepen in een tang" zou dat voor Gent "de langzame ver
stikkingsdood" betekenen, aldus Bouckaert. Zijn conflicten met minis
ter lanne en met eerste minister Th. Lefèvre (Gentenaar én oud-student 
van de Gentse alma mater) bereikten hun hoogtepunt in maart en april 
1965. Persconferenties, open brieven, moties en telegrammen volgden 
elkaar in snel tempo op. De toon en de sfeer werden steeds grimmiger. 
Dat verbaal protest leidde tweemaal tot een climax: op 2 maart en 1 april 
1965. Toen men op 2 maart vernam, dat eerste minister Lefèvre tijdens 
een politieke meeting te Eeklo weer scherpe woorden had gesproken 
(zoals: "indien de kandidaturen voor wijsbegeerte en letteren aan de 
universiteit te Gent een meer objectief en neutraal karakter hadden be
waard, zouden wij misschien niet zo vlug gedacht hebben aan de op
richting van nieuwe faculteiten te Kortrijk"), richtte Bouckaert zich on
middellijk tot ministers en parlementsleden van de meerderheid om 
concrete bewijzen te vragen betreffende die zgn. "schending van de 
neutraliteit". Dezelfde dag verspreidde de raad van beheer een motie, 
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waarin plechtig bevestigd werd dat in de letteren en wijsbegeerte "op 
geen enkele manier aan de universitaire objectiviteit tekort is gekomen". 
Tegelijk vertrok ook een verklaring van alle decanen, waarbij zij hun 
ontslag bekendmaakten. Veel invloed scheen dit alles niet te hebben, 
want in de loop van maart begon in de senaat de bespreking van het 
wetsontwerp op de universitaire expansie. Toen daar de tekst was goed
gekeurd en aan de kamer van volksvertegenwoordigers werd overge
zonden, stuurde rector Bouckaert aan alle universitaire personeelsleden 
een uitnodiging om, samen met alle studenten, op 1 april in de aula een 
"voorlichtingsvergadering" bij te wonen. Het werd een manifestatie-op
grote-schaal, met toespraken van vertegenwoordigers van verschillende 
geledingen en een krachtige slotbeschouwing van een luid toegejuichte 
Bouckaert, die "als laatste gebaar van protest" aankondigde zijn ontslag 
als rector te zullen aanbieden. Die woorden maakten hem de held van 
de dag. Minutenlang werd gescandeerd: "Bouckaertja - Theo neen". 13 

Het mocht evenwel allemaal niet baten. De regering weigerde het 
ontslag van de rector te aanvaarden en de kamer van volksvertegen
woordigers hield marathonzittingen om tijdig (verkiezingen stonden 
immers voor de deur!) een consensus te vinden. In de late avond van 
8 april 1965 werden "diverse maatregelen voor de universitaire expan
sie" door een ruime meerderheid goedgekeurd. De volgende dag onder
tekende de koning de wet en wapperden de vlaggen aan het Kortrijkse 
stadhuis. De wet maakte het de Leuvense universiteit inderdaad moge
lijk "uit te zwermen" naar Kortrijk, Waver en Sint-Lambrechts-Woluwe, 
en tegelijk werden regelingen van kracht voor de toekenning van uni
versitaire graden door de faculteiten "Notre-Dame de la Paix" te 
Namen, de faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen, de faculteit Saint
Louis te Brussel en de katholieke faculteit te Bergen. Daartegenover 
kregen (als troostprijs?) Antwerpen en Bergen elk een rijksuniversitair 
centrum en mochten de provincies Limburg en Luxemburg hopen op 
een tweede reeks expansiemaatregelen. '4 

Inmiddels bleef men in Gent nog een poos de wonden likken, 
maar in mei 1965 ging men met vernieuwde moed weer aan de slag. Het 
vertrouwen in Bouckaert was immers zo groot, dat hij voor een tweede 
ambtsperiode van vier jaar als rector werd herkozen. Dezelfde eer viel 
R. Plancke te beurt, die als ondervoorzitter van de raad van beheer 
steeds de rector had bijgestaan en nu eveneens zijn mandaat verlengd 
zag. Het duo Bouckaert-Plancke zou echter vrij snel (in eigen huis dan 



nog) geconfronteerd worden met een andere vorm van expansiedrang. 
Nadat in 1957, naast de vier traditionele faculteiten, een faculteit van de 
toegepaste wetenschappen was opgericht (zijnde een afsplitsing van de 
faculteit wetenschappen en uitsluitend bedoeld voor de ingenieursop
leidingen)15, gingen in de tweede helft van de jaren zestig stemmen op 
tot "vermenigvuldiging" van het aantal faculteiten. In dat verband wer
den al in 1964 de eerste, verkennende gesprekken gevoerd, waarbij pe
dagogen en psychologen zich niet onbetuigd lieten. Om ongeordende 
discussies te vermijden nam rector Bouckaert zelf het initiatief om offi
cieel het standpunt te vragen van de verschillende faculteiten, scholen 
en instituten. De uitgebrachte adviezen zouden dan kunnen besproken 
worden door de academieraad op 10 februari 1965. Twee vragen wens
te de rector allereerst beantwoord te zien: 
1. "is het noodzakelijk nieuwe faculteiten op te richten?" 
2. "bestaat de mogelijkheid tot herstructurering van de faculteiten met 

verscheidene afdelingen?". 
In de academieraad werden zeer uiteenlopende voorstellen gefor

muleerd, maar het was overduidelijk dat de bestaande faculteiten hun 
macht wensten te behouden en dus geen voorstander waren van nieuwe 
faculteiten. De rector kon niet anders dan "een commissie op te richten, 
bestaande uit alle dekens en voorzitters, waarvan de opdracht zou zijn 
de bevoegdheden van faculteiten en secties te omschrijven en de tekst 
van een reglement voor te stellen." Als voorzitter van die commissie 
werd R. Dekkers (faculteit rechten) aangewezen. 17 Na enkele maanden 
bleek dat een meerderheid van de commissie ervoor pleitte de instituten 
en scholen op te nemen als volwaardige secties in de bestaande facul
teiten. Met het oog op de vergadering van de academieraad van 20 ok
tober 1965 stelde de raad van het hoger instituut voor psychologische en 
pedagogische wetenschappen volgende verklaring op: "De raad van het 
H.I.P.P.W. is zo vrij te bevestigen dat het wel bereid is een poging tot in
tegratie in de faculteit letteren en wijsbegeerte te beproeven, doch dat 
het nog steeds een faculteit voor psychologische en pedagogische we
tenschappen (of een faculteit voor menselijke wetenschappen, zoals in 
het buitenland) gewenst acht. De integratie in de faculteit letteren en 
wijsbegeerte stuit immers op de moeilijkheid van de grote omvang van 
het H.I.P.P.W., het eigen en meer experimenteel karakter van zijn disci
plines, zijn midden-positie tussen geesteswetenschappelijke en natuur
wetenschappelijke activiteit." 18 Tijdens de vergadering van de acade-
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HOGER INSTITUUT VOOR PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

I e Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Leergangen Titularis maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag 
I 

1. De algemene psychologie ... . ... P. GHllsBREeHT 17-19 

~ 2. De logica • . . . . . . . . . • • . . L. ApOSTEL 

3. De ethica . . . . . . . . • . . . • . J. KRUITHOF 11·12! 

4. De sociologie . . • • . . . . • . . . . M. VERSICHELEN·TERRYN 

~ 5. Inleiding tot de geschiedenis van de op· 
voedkunde met oefc·ningen ...... R. PLANCICE 10-11 

6. De algemene biologie, met oefeningen . . J. HUBLE 14-16 (*) 151. 161 

7. De algemene pedagogiek . • . . . R. VERBIST 14-15 I 

I 

~ 
8. De algemene methodiek meI inbegrip van 

de moderne opvoedingssystcmen . . . . A. DE BLOCK 1O!·121 

9. De theorie van het psycho·pedagogisch 
, 

onderzoek met demonstraties . . . . . . R. VERBIST 10-12 

10. Inleiding tol de psychodiagnostiek . . N . 9- 9! 

11. De onrwik.kclingspsychologie, met in begrip 
van de . ociaal·psychologischc ashecten, met 

W. DE COSTER 9-10 demonstraties en oefen ingen - I eorie . . 

12. De organisatie van het onderwijs . . N . 15 uur/jaar 

13. Pedagogische praktijk (Ie deel) .. .. R. VERBIST 30 uur/individueel te bepalen 

14. De speciale melhodiek van het secundair I I I 14-15 I I technisch onderwijs .... .. . . . G. KEPPENS Ilt·12 . _ 
--

(*) m groepen 

Plaats 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Blandijnberg, 2 

Led., 35 

Dunantlaan, I 

Blandijnberg, 2 

DunantIaan, I 

Blandijnberg, 2 

DunantIaan, I 

Blnndijnberg. 2 



mieraad verdedigde L. Co ets ier (toen voorzitter van het instituut) na
drukkelijk dat tandpunt maar hij moe t va tstellen dat zowel de vee
art enij ehool al de chool voor handels- en e onom ische wetenschap
p n ven krachtig het taluut van faculteit ei ten. Ver heidene leden 
van de academieraad omden vo [- en nadelen p z dat een gezind
heid moeilijk te bereiken was. De laatste woorden van de notulen luid
den dan ook: "Het onderzoek over deze problemen dient voortgezet te 
worden." 19 Na ruim zes maanden van overleg kon de academieraad zich 
buigen over een nieuw verslag en werd een meerderheid gevonden voor 
de oprichting van twee faculteiten: een faculteit diergeneeskunde en een 
faculteit sociale, handels- en economische wetenschappen. Professoren 
van de farmacie (behorend tot de faculteit geneeskunde) deden nog een 
poging Ol ook autonomie te verwerven maar hun v r te,! werd nel 
van de tafel g ve gel. Hetzelfde lol wa L. Coet ier be. horen, t en hij 
nogmaal be chreef in welke ongunstige m tandigheden h t H.I.P.P.W. 
m e ' t function ren: gebrek aan lokalen voor het t enemend aanta l stu
denten, overbelasting van de professoren, tekort aan wetenschappelijk 
personeel, onvoldoende kredieten. Coetsier sprak van een "noodtoe
stand" en zag maar één oplossing: het H.I.P.P.W. omvormen tot facul
teit. Hij slaagde er evenwel niet in de academieraad te overtuigen, want 
27 leden stemden tegen het voorstel, slechts 18 waren bereid het te aan
vaarden en 7 onthielden zich. Dus: terug naar af!20 

De raad van het instituut nam nota van deze afwijzing ("ondanks 
al de pertinente argumenten ten gunste van een omvorming") en besloot 
het voorstel "ten gepaste tijde opnieuw ter sprake te brengen".21 Een 
half jaar later kwam de raad alvast tot de conclusie dat de relaties met 
de faculteit letteren en wijsbegeerte "ongezond" waren geworden en dat 
de plallnen tot annexatie in geen geval m chten doorgaall. Ter verdui
delijking en ter nder treping mo t men zo , nel mogelijk brieven rich
ten aan de rector aan d ondervoorzitter van de raad van beheer en aan 
de decaan van de letteren en wijsbegeerte.22 De zaak was dus weer aan 
het rollen gebracht, maar de tegenstanders bleven onverzoenlijk (een 
houding die overigens al vier decennia standhield). Het enige, magere 
resultaat viel te noteren op 3 mei 1967, toen de academieraad besliste 
"aan de raad van beheer te suggereren een commissie op te richten, die 
het probleem zou onderzoeken en eventuele oplossingen voorstellen." 23 
De zoveelste commissie! De zoveelste illusie! 

Pas nadat bekend werd dat bij koninklijk besluit van 15 februari 
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1968 een faculteit economische wetenschappen en een faculteit dierge
neeskunde waren opgericht, toonde de academieraad zich bereid nog 
eens te luisteren naar de verzuchtingen van de pedagogen en psycholo
gen. Indruk maakte alleszins W. De Coster, toen hij het instituut om
schreef als een "Fremdkörper" in de faculteit letteren en wijsbegeerte 
("een belangrijk probleem dat allereerst moet doorgehakt worden").24 
Deze zienswijze werd blijkbaar door menig lid van de academieraad ge
deeld, maar rector Bouckaert (niet meer zo strijdlustig als drie jaar eer
der) verkoos de weg van de voorzichtigheid en riep andermaal decanen 
en voorzitters bijeen. Uit die beraadslagingen kwam naar voren dat er 
een bereidheid was om nog één nieuwe faculteit op te richten en dat 
daarna alle aanvragen zouden worden geweigerd. Die éne faculteit zou 
de richtingen pedagogiek, psychologie en sociologie omvatten, op voor
waarde dat het H.I.P.P.W. en de faculteit rechten daarmee akkoord zou
den gaan. Op de vergadering van de academieraad van 15 mei 1968 liet 
het H.I.P.P.W. weten geen bezwaar te hebben tegen het voorstel; de fa
culteit rechten evenwel wenste de licentie sociologie onder haar vleu
gels te houden. Er ontspon zich uiteraard wéér een discussie (met o.m. 
een opvallende interruptie van E. Vermeersch die het betreurde dat "men 
de kans zou laten varen om een faculteit op te richten waarin de ge
dragswetenschappen als basiswetenschappen tot een groter eenheid 
zouden worden gegroepeerd"), maar uiteindelijk kon men toch over
gaan tot de stemming. Voor de oprichting van een faculteit psychologi
sche en pedagogische wetenschappen (dus zonder sociologie) stemden 
44 leden pro en 30 contra; er was één onthouding.25 Men mocht echter 
nog geen victorie kraaien, want acht weken later besliste de raad van be
heer zich "vooralsnog" niet uit te spreken over de "toekomstige struc
tuur" van het H.I.P.P.W. en "die aangelegenheid opnieuw te onderzoe
ken in het begin van het jaar 1969".26 De tergende traagheid stelde het 
geduld van het instituut zwaar op de proef. In januari 1969 verstuurde 
men derhalve nog maar eens een uitvoerige brief naar de rector, met her
haling van de tijdens de voorbije jaren aangevoerde argumenten en met 
de toegevoegde mededeling dat het gelijkaardig instituut van de 
Leuvense universiteit inmiddels het statuut van faculteit had verkregen. 
Men vreesde dat Gent daardoor "zowel op wetenschappelijk als organi
satorisch gebied snel een achterstand zou oplopen" en dat weldra "een 
diploma afgeleverd door een faculteit zal verkozen worden boven dit 
van een instituut". De brief werd op 12 februari 1969 voorgelezen tij-



dens de vergadering van de raad van beheer waar de te duchten wedij
ver met Leuven duidelijk voor verwarring zorgde en waar de eindstem
ming boekdelen sprak. Van de 16 stemgerechtigde leden, aan wie de 
vraag werd voorgelegd of een faculteit psychologische en pedagogische 
wetenschappen mocht opgericht worden, zegden er 8 «ja» (Bouckaett, 
De Coster, De Smet, Oyaert, Peeters, Picard, Plancke, Van Elslander), 
3 «neen» (Bosch, Dekeyser, Pintelon) en 5 onthielden zich (Amerijckx, 
Eeckhaut, Hooft, Leusen, Spanoghe). Kortom, vooral de vertegenwoor
digers van de wetenschappen, de toegepaste wetenschappen, de genees
kunde en de rechten behielden hun twijfels. Van een "overwinning" of 
van "overwinnaars" kon in die omstandigheden moeilijk gesproken 
worden. Of met andere woorden: na ruim veertig jaar werden peda
gogen en psychologen nog steeds niet "au sérieux" genomen.27 

Bovendien was er, tijdens de daaropvolgende weken, in Brussel nog 
veel overredingskracht nodig om onderwijsminister P. Vermeylen over 
de brug te krijgen. Uiteindelijk plaatste de koning op 20 juni 1969 zijn 
handtekening onder het oprichtingsbesluit. Pas op 6 november 1969 
verscheen de tekst in het staatsblad. 

Al dat gehakketak over de erkenning van een nieuwe faculteit kon 
de studenten maar matig boeien. Getuigenissen uit die periode hebben het 
vooral over de sedert 1964 gewijzigde structuur van het instituut en over 
het te volgen programma ("zowel professoren als studenten hadden tijd 
nodig om zich aan te passen"). Bovendien moesten noodoplossingen ge
vonden worden voor te doceren cursussen na het plotse overlijden van 
1. De Busscher (in oktober 1966), van L. Coetsier (in maart 1968) en van 
M. Doms (in april 1969). De nieuwe richting orthopedagogiek, groten
deels geschraagd door De Busscher, kreeg het hard te verduren: "juffrouw 
Wens, werkleidster van De Busscher, werd tijdelijk belast met onze op
leiding; vanaf de eerste dag verliep alles chaotisch; sommige studenten 
zagen het na een week niet meer zitten en maakten de overstap naar een 
andere richting binnen het instituut; wie wél bleven, werden meteen in de 
praktijk gegooid; dat was misschien het enige voordeel." Niet alleen Wens 
trad in die jaren autoritair op. Ook Pennoit - De Cooman ("de schrik van 
de tweede kandidatuur") had de reputatie van "lastig mens" ("vooral tij
dens het examen zaten velen van ons met het angstzweet in de handen"). 
Legendarische verhalen deden eveneens de ronde over de manier waarop 
Ghysbrecht twee (soms drie) studenten tegelijk ondervroeg en tegen el
kaar uitspeelde. Stoere oud-studenten relativeerden dat achteraf en zeg-
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den ons: "het kwam er gewoon op aan sterk in je schoenen te blijven 
staan". Dat laatste bleek ook van toepassing bij Kruithof, zowel tijdens 
zijn lessen als op het examen: "hij kon je soms irriteren, ja zelfs cho
queren, maar je moest dan niet in een hoekje kruipen!" Heel andere ge
luiden hoorden we van oud-studenten die de lof zongen van Hublé ("ge
duldig en zachtaardig man"), Picard ("schitterend lesgever"), Apostel 
("grote bewondering hadden we voor hem"), De Block ("hij leerde ons 
studeren"). 

De meesten geven toe, dat ze - naast de lessen en oefeningen -
weinig gemeenschappelijke activiteiten hadden ("we vormden geen 
hechte groep", "we waren een verzameling van individuen"). De 
"Vlaamse Opvoedkundige Kring" (VO.K.) was ter ziele gegaan en de 
in 1964 opgerichte "Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring" 
(VP.P.K.) trok voornamelijk studenten bedrijfspsychologie en ontwik
kelingspsychologie aan. Dat kwam ook tot uiting in hun gestencild tijd
schrift "'t 2 PK-tje", waarvan de redactie gevestigd was in de Jakob 
J ordaensstraat, meer bepaald "In de testbak" , tevens ontmoetingsplaats 
van de VP.P.K.-ers.28 Een kleine kern discussieerde er over binnenland
se en buitenlandse politiek, over "het probleem Leuven", over mede
zeggenschap en democratisering. Uiteraard gaven ook de Parijse mei
dagen van 1968 aanleiding tot kritische commentaren, maar de contes
tatiegolf sloeg (voorlopig) niet over naar Gent. Pas in oktober 1968 be
gonnen enkele VP.P.K.-ers, aangevoerd door hun "leider" Renaat 
Willockx, acties te voeren in het groot auditorium van de Blandijnberg. 
Nadat Willockx op het matje was geroepen bij de rector bleef het enige 
tijd rustig. Tijdens de derde week van januari 1969 organiseerde het 
VP.P.K. een driedaags congres over "universitaire vernieuwing", maar 
het bleef steken in theoretische beschouwingen. De Vereniging van 
Vlaamse Studenten (VVS.) nam de fakkel over en bereidde rond het
zelfde thema een congres voor, dat van 11 tot 13 maart in de vier 
Vlaamse universiteitssteden tegelijk zou plaatshebben. Rector 
Bouckaert stemde erin toe de cursussen gedurende de drie congresda
gen te schorsen, na de belofte te hebben gekregen van R. Willockx "dat 
geen gewelddaden zouden worden gepleegd". Aan de Gentse universi
teit verliepen de discussies inderdaad vrij kalm tijdens de eerste en de 
tweede dag, maar op de avond van 12 maart ging het mis. Een gepland 
forumgesprek met Franse studentenleiders moest afgelast worden we
gens onlusten aan de Sorbonne. De talrijke aanwezigen begaven zich 



toen naar een andere manifestatie, namelijk een debat rond pornografie, 
georganiseerd door Prokus (= "Progressieve Kultuurspreiding"). Ter 
plekke vernamen de belangstellenden echter dat de rectorale admini
stratie de vertoning van het illustratiemateriaal inmiddels had verboden. 
De lont was in het kruit geworpen! Er werd opgeroepen om 's anderen
daags een protestmotie op het rectoraat af te geven. In werkelijkheid 
drongen op 13 maart een paar honderd studenten het rectoraatsgebouw 
binnen en eisten uitleg van de rector. Aan de harde confrontatie kwam 
pas een einde na tussenkomst van de Gentse politie. De escalatie van ge
weld en repressie had evenwel tot gevolg dat het solidariteitsgevoel on
der de Gentse studenten werd aangewakkerd en dat nieuwe acties, nu 
gecoördineerd vanuit de Blandijnberg, zowel in de stad als op de uni
versiteit werden ondernomen.29 De openlijke krachtmeting hield bijna 
14 dagen stand, brokkelde langzaam af en viel helemaal stil toen de aca
demieraad op 28 maart sancties trof: van de 150 aanwezige professoren 
gingen er 131 akkoord om R. Willockx de zwaarste straf ("de uitslui
ting") op te leggen; zestien andere studenten kregen een "berisping".3o 

Tegen de uitsluiting van Willockx werd nog heftig geprotesteerd 
door de Y.P.P.K., die de onmiddellijke intrekking eiste van de sanctie. 
Tevergeefs. Een episode was afgesloten.31 
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VII. FACULTEIT VAN DE PSYCHOLOGISCHE EN 
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN (1969-1993) 

De "kwestie Leuven" had, zoals men weet, begin februari 1968 
geleid tot de val van de regering-Vanden Boeynants en tot het uitschrij
ven van vervroegde verkiezingen. De stembusuitslag van 31 maart 1968 
was van die aard, dat pas na moeizame onderhandelingen op 17 juni een 
regering van christen-democraten en socialisten kon gevormd worden 
(met G. Eyskens aan het hoofd en - voor het eerst in de Belgische ge
schiedenis - met twee onderwijsministers: de Brusselse socialist 
P. Vermeylen en de Henegouwse socialist A. Dubois). Op basis van ar
tikel 44 van de regeringsverklaring riepen beide ministers onmiddellijk 
een aantal vertegenwoordigers bijeen van alle universitaire instellingen 
om op 30 juli tijdens een "Conferentie van de universitaire vernieu
wing" afspraken te maken en voorstellen te formuleren met het oog op: 
een aanpassing van het onderwijs, een ruimere toegang tot de universi
teit, een verhoging van kansen op de arbeidsmarkt, een effectieve deel
name van verschillende geledingen aan het beheer van de universiteit, 
een versterkte autonomie van de universitaire instellingen. Uit deze 
Conferentie groeiden contactgroepen van rectoren, professoren, weten
schappelijk personeel, administratief en technisch personeel, studenten. 
Over hun activiteiten rapporteerden ze op 22 november tijdens een ple
naire bijeenkomst van de Conferentie. Ook nadien bleven de groepen 
vergaderen en inspireerden. aldus de ministers bij de voorbereiding van 
een reeks wetsontwerpen. I 

Zo kreeg men het o.m. gedaan om de Leuvense universiteit te 
splitsen in een Nederlandstalige instelling en een Franstalige instelling 
(met verhuizing van deze laatste naar Wallonië). Om zulks mogelijk te 
maken werd bij wet van 24 juli 1969 een regeling getroffen voor de fi
nanciering van de aankoop van terreinen te Ottignies ten behoeve van de 
"Université Catholique de Louvain". Tegelijk vond men ook een oplos
sing voor de Brusselse universiteit, waar de splitsingsgedachte door de 
Leuvense gebeurtenissen in een stroomversnelling was geraakt en waar 
nu besloten werd eveneens twee instellingen in het leven te roepen. De 
op te richten "Vrije Universiteit Brussel" zou voor haar campus kunnen 
beschikken over het vroegere "Oefenplein" te Etterbeek. Die autonomie 
van de K.u.L., de U.CL., de V.U.B. en de U.L.B. werd bekrachtigd 
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door de wet van 28 mei 1970, die de in 1911 toegekende rechtsper
soonlijkheid wijzigde en aldus een einde maakte aan een jarenlange 
strijd. 

De in 1968 en ] 969 genomen initiatieven hadden ook het niet
universitair hoger onderwijs in beweging gebracht. Weldra weerklonk 
uit deze sector steeds nadrukkelijker het verlangen om uit de minder
heidspositie gehaald te worden. Tegemoetkomend aan de wens om het 
onderscheid tussen universitair onderwijs en niet-universitair hoger on
derwijs minder scherp te maken, zorgde een wet van 7 juli 1970 voor 
een nieuwe structuur, die acht vormen van hoger onderwijs onder
scheidde: universitair, technisch, economisch, agrarisch, paramedisch, 
sociaal, artistiek, pedagogisch. Op die manier hoopte men niet alleen 
het niveau van sommige studierichtingen te verhogen, maar tevens over
bruggingen tussen de verschillende opleidingen mogelijk te maken. 

Nog andere maatregelen volgden in die periode. Zo werd, om de 
rijksuniversiteiten en de vrije universiteiten verder in de gelegenheid te 
stellen nieuwe gebouwen op te richten of bestaande gebouwen uit te 
breiden, bij wet van 16 juli 1970 een bedrag van 40 miljard frank toe
gekend (te spreiden over tien jaar en aan te wenden zowel voor onder
wijsdoeleinden als voor sociale doeleinden). De rijksuniversiteiten kon
den de beschikbare sommen ontvangen via jaarlijkse toelagen, de vrije 
universiteiten konden ervan gebruik maken via leningen. 

Wijzigingen kwamen er ook in het beheer van de universiteiten. 
De sinds 1968 geformuleerde eis tot medezeggenschap van alle gele
dingen in het universitair bestuur werd door de vrije universiteiten reeds 
gedeeltelijk ingewilligd in 1969 en 1970. Een regeling voor de rijksuni -
versiteiten trad pas in werking door de wet van 24 maart 1971. De raden 
van beheer (waarin uitsluitend professoren zitting hadden) kregen toen 
een nieuwe samenstelling, met een rector als voorzitter, een vice-rector 
als ondervoorzitter, tien vertegenwoordigers van het onderwijzend per
soneel, vier vertegenwoordigers van het wetenschappelijk personeel, 
twee vertegenwoordigers van het administratief en technisch personeel, 
vier vertegenwoordigers van de studenten, drie vertegenwoordigers van 
de sociale milieus, drie vertegenwoordigers van de economische mi
lieus en drie vertegenwoordigers van de openbare machten. Daarnaast 
werd de functie van administrateur gecreëerd, met het oog op de uit
voering van het administratief, budgettair en financieel beleid. Behalve 
door een regeringscommissaris zou nu ook door een inspecteur van fi-



nanciën toezicht uitgeoefend worden op het beheer. Wat de universitai
re geldmiddelen betreft mag hier niet onvermeld blijven, dat enkele 
maanden later, bij wet van 27 juli 1971, een uniforme regeling werd in
gevoerd voor de financiering en de controle van alle Belgische univer
sitaire instellingen. De jaarlijkse kredieten zouden voortaan berekend 
worden naar rata van het aantal studenten. Een nieuwe twistappel was 
in de academische arena gegooid! 

Gent (nog steeds ontstemd over de expansie-maatregelen) voelde 
inderdaad de hete adem van de pas opgerichte universiteiten en moest 
vanaf 1971 vaststellen dat een stijging van het studentenaantal uitbleef. 
De jaarlijkse tellingen leren ons dat de inschrijvingen stagneerden rond 
] 2.000 (waarvan ruim één derde meisjesstudenten). De voorspellingen 
van rector Bouckaert werden dus bewaarheid.2 De jonge faculteit psy
chologische en pedagogische wetenschappen maakte evenmin specta
culaire sprongen: het aantal studenten bleef hangen net onder of net bo
ven de 700 (waarbij de meisjes echter geleidelijk de meerderheid vorm
den). De Vlaamse Psychologische en Pedagogische Kring (VP.PK.) 
poogde via een nieuw tijdschrift ("Sinaps") die ca. 700 studenten aan te 
zetten tot samenwerking en sociaal engagement, maar besefte vrij snel 
dat communicatie en coördinatie moeilijk te verwezenlijken waren,in 
een faculteit zonder centrale contactplaats (de lessen werden immers 
gegeven op zeven verschillende lokaties). Een kleine groep enthousias
telingen wist evenwel de VPPK. boven water te houden en ijverde o.m. 
(zoals trouwens ook studentenkringen in andere faculteiten) voor meer 
inspraak. Door de wet van 24 maart 1971 hadden studentenvertegen
woordigers reeds zitting in de raad van beheer, maar voor de faculteits
raden was nog niets geregeld. In een poging om de gemoederen te be
daren hadden de professoren van de faculteit PP W. weliswaar toegela
ten dat op hun maandelijkse vergaderingen een paar vertegenwoordi
gers van het wetenschappelijk personeel en van het administratief en 
technisch personeel aanwezig waren bij de behandeling van sommige 
agendapunten, zonder echt betrokken te worden bij de besluitvorming. 
Het VPPK.-bestuur vroeg zich af waarom studenten de raadsvergade
ringen niet mochten bijwonen. In het najaar van 1971 trokken 
E. Broekaert en E. Herman, twee redactieleden van "Sinaps", hun stou
te schoenen aan en gingen R. Verbist, decaan van de faculteit, intervie
wen. Eén van hun vragen luidde: "kan er niet voor gezorgd worden dat 
studenten medezetelen in de faculteitsraad?". Daarop gaf Verbist een 
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omzichtig antwoord: "Ik moet u zeggen dat voor de algemene bespre
kingen in de faculteitsraad naast de professoren ook twee afgevaardig
den van het wetenschappelijk en twee afgevaardigden van het admini
stratief en technisch personeel uitgenodigd worden. Wegens het niet ge
organiseerd zijn, is van een studentenafvaardiging tot op heden niets te
recht gekomen. Komt u tot een reorganisatie van het v.P.P.K., dan staat 
de deur open en is u bij voorbaat van harte welkom; echter alleen voor 
het algemeen gedeelte. In het bijzonder gedeelte worden personen
kwesties besproken en dit is gereserveerd voor de professoren. De be
sluiten hiervan kunnen wel medegedeeld worden. Concreet zou ik zeg
gen: kies twee afgevaardigden of bespreek deze aangelegenheid onder 
u zelf. De afgevaardigden hebben wettelijk geen stemrecht. In onze fa
culteit wordt echter niet veel gestemd, soms wel langdurig van gedach
ten gewisseld, maar uiteindelijk zijn wij meestal unaniem in onze be
slissingen." 3 De discussie over de samenstelling en werking van de fa
culteitsraden verplaatste zich een paar maanden later naar de raad van 
beheer van de universiteit. Nadat vertegenwoordigers van het weten
schappelijk personeel op 28 februari 1972 een "voorstel tot voorlopige 
wijziging" hadden ingediend, besliste de raad van beheer op 15 maart 
1972 zich eerst "zo ruim mogelijk te laten voorlichten" en pas daarna de 
uitgebrachte adviezen te bespreken.4 Dat gebeurde tijdens de vergade
ring van 17 mei 1972, waar - na uitvoerige gedachtewisseling - twee 
voorstellen in stemming werden gebracht. Het ene voorstel ging uit van 
het wetenschappelijk personeel, het andere kwam van de professoren. 
De eerste tekst gaf "gelijke bevoegdheid en medebeslissende stem" aan 
verkozen vertegenwoordigers van de vier geledingen van de faculteiten 
(onderwijzend personeel, wetenschappelijk personeel, administratief en 
technisch personeel, studenten). De tweede tekst bevatte een aantal re
stricties: het administratief en technisch personeel hoorde niet thuis in de 
faculteitsraden; de studenten mochten niet meespreken over de benoe
ming van wetenschappelijk en onderwijzend personeel; hetzelfde gold 
voor het wetenschappelijk personeel wanneer benoemingen van profes
soren aan de orde waren. Het eerste voorstel werd verworpen (met 15 
stemmen contra, 9 pro en 5 onthoudingen); het tweede voorstel werd 
aangenomen (met 14 stemmen pro, 13 contra en 2 onthoudingen).5 Die 
nipte meerderheid hield echter niet lang stand. Vanaf januari 1973 werd 
gezocht naar een andere formule die alle betrokken partijen enigermate 
zou kunnen bevredigen. De vertegenwoordiger van de faculteit econo-



mische wetenschappen, A. Devreker 6, slaagde erin een tekst te ontwer
pen die op 16 mei 1973 met 21 ja-stemmen tegen 7 neen-stemmen door 
de raad van beheer werd goedgekeurd. 7 Voortaan zouden alle geledin
gen hun afgevaardigden hebben in de faculteitsraden, waar iedereen op 
gelijke voet zou kunnen beraadslagen en stemmen. Het W.P., het A. T.P. 
en de studenten moesten evenwel genoegen nemen met een beperkt aan
tal zitjes. In de faculteit P.P.W. hadden ze bovendien nog een andere 
frustratie te verwerken; vóór elke raadsvergadering liet men hen anti
chambreren om de professoren eerst de gelegenheid te geven afzonder
lijk te overleggen en de plooien glad te strijken. 

Dat de professoren nog altijd de touwtjes in handen hadden, vond 
ook zijn verklaring in de snelle toename van hun aantal. Tussen 1969 en 
1971 telde de faculteit P.P.W. niet minder dan negen nieuwe benoemin
gen: R. Baekelmans, P. Coetsier, K. De Clerck, A. Evrard, R. Lubbers, 
F. Musschoot, J. Quackelbeen, M .-L. Van Herreweghe en M. Wens. De 
meesten van hen waren al enkele jaren "suppleant" geweest, maar dat 
belette rector D. Vandepitte niet om zijn verwondering te laten blijken 
over die plotse groei. In een brief van 1 maart 1972 wees hij decaan 
R. Verbist erop: 
l. dat tijdens de voorbije twee jaar het onderwijzend personeel van 

10 leden tot 19 leden was gestegen; 
2. dat in geen enkele andere faculteit een zo sterke uitbreiding in zo 

korte tijd had plaatsgevonden; 
3. dat veel van de fulltime leden belast waren met betrekkelijk kleine 

leeropdrachten. 
De rector drong er dan ook op aan dat de aangekondigde herzie

ning van het programma zou gepaard gaan met het verzwaren "van de 
leeropdrachten die thans vrij licht zijn" , "opdat de indirecte en zeker de 
directe financiële weerslag van de operatie tot het uiterste minimum zou 
worden beperkt." Van die rectorale bezorgdheid bracht decaan Verbist 
de raadsleden van zijn faculteit op de hoogte en maakte er tevens een 
agendapunt van tijdens de maandelijkse vergadering van 17 april 1972. 8 

Inmiddels was aan de rector geantwoord: 
1. dat de faculteit binnenkort voorstellen zou indienen om de pro

gramma's van de licenties aan te passen; 
2. dat daarbij blijk zou worden gegeven "van een nuchtere zin voor de 

proporties" en dat de aanpassing "slechts een financiële weerslag van 
twee geassocieerde docenten en één parttime docent" zou hebben; 
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3. dat het "ontegensprekelijk noodzakelijk was het onderwijzend per
soneel uit te breiden en te versterken gelet op de enorme achter
stand"; 

4. dat bij de oprichting van de faculteit "meerdere opvolgingen geheel 
of gedeeltelijk moesten geregeld worden"; 

5. dat het voor de Gentse universiteit belangrijk was ook het domein 
van de psychologische en pedagogische wetenschappen op een ho
ger peil te brengen, vooral om "een ordentelijke vergelijking met 
wat bestaat in de andere universiteiten" mogelijk te maken. 

Sedert het najaar van 1971 kreeg de programmaherziening inder
daad een prioritaire behandeling in elke faculteitsvergadering. Op 1 sep
tember 1971 vroeg decaan Verbist aan de professoren van de P.P.W. "dat 
zij voor hun leeropdracht en in het perspectief van de opleiding van on
ze studenten zouden willen nagaan wat zij als noodzakelijke wijzigin
gen of aanvullingen nodig achten ." 9 Tegelijk werd voorgesteld dat men 
zou streven naar vijf jaar studie en meer zelfwerkzaamheid van de stu
denten. Weldra hoorde men in de wandelgangen ook pleidooien om 
reeds in de kandidatuur twee afzonderlijke richtingen te onderscheiden 
(elk met een eigen diploma): enerzijds pedagogiek, anderzijds psycho
logie. De professoren van de richting psychologie gingen zelfs nog een 
stap verder en lieten op de raadsvergadering van 6 oktober] 971 weten 
dat zij het gemeenschappelijk jaar wensten af te schaffen om aldus de 
beginnende studenten de kans te geven meteen te starten in één van de 
twee richtingen. JO De psychologen slaagden niet in hun opzet, maar 
zouden nota bene nog twintig jaar lang op hetzelfde aanbeeld hameren! 
Als voorlopig compromis kwam uit de bus: het eerste jaar van de kan
didatuur bleef gemeenschappelijk, het tweede jaar werd gesplitst (met 
respectievelijk een richting pedagogiek en een richting psychologie). In 
de eerste kandidatuur wijzigde het programma nauwelijks: van de der
tien vakken behield men er negen; één vak ("algemene methodiek") 
kreeg een andere naam ("algemene didactiek"); twee vakken ("sociolo
gie" en "geschiedenis van de opvoedkunde") verhuisden naar de twee
de kandidatuur; één vak ("speciale methodiek van het secundair tech
nisch onderwijs") werd geschrapt. Drie nieuwe cursussen kwamen in de 
plaats: "psychodiagnostiek", "inleiding tot de algemene methodologie 
van de gedragswetenschappen" en "psychologische en pedagogische 
documentatie". Alle studenten van de tweede kandidatuur volgden ge
zamenlijk tien cursussen. Daar werden voor de pedagogen nog vier CUf-



sussen aan toegevoegd: 
• "practica in het psychopedagogisch onderzoek" 
• "pedagogische praktijk" 
• "inleiding tot de historische pedagogiek" 
• "vergelijkende pedagogiek". 

Voor de psychologen was het lijstje nog iets langer: 
• "psychodiagnostiek" 
• "experimentele psychologie" 
• "psychologische praktijk" 
• "socio-psychologie van het bedrijfsleven" 
• "algemene en bijzondere beroepskunde" 
• één cursus naar keuze ("inleiding tot de historische pedagogiek" of 

"vergelijkende pedagogiek"). 
Samengevat: de studenten van de tweede kandidatuur pedagogiek 

moesten examen afleggen over veertien cursussen, die van de tweede 
kandidatuur psychologie over zestien cursussen. Anders gepresenteerd: 
zowel pedagogen als psychologen hadden ruim twintig lesuren per 
week! Niettegenstaande die zware belasting keurde de raad van beheer 
op 17 mei 1972 dit alles goed I I en meende de faculteitsraad PP W. dat 
nu het pad geëffend was voor een programmahervorming in de licenties. 

In het najaar van 1972 vergaderden commissies en subcommis
sies, werden teksten verspreid en besproken en kwam men geleidelijk 
tot overeenstemming om de studieduur te verhogen (drie licentiejaren in 
plaats van twee) en het aantal richtingen te vermeerderen (zes in plaats 
van vier). De twee nieuwe richtingen zouden genoemd worden "socia
le agogiek" en "theoretische en experimentele psychologie". Decaan 
Verbist coördineerde al die voorbereidende activiteiten en zorgde er
voor (om ongunstige kritiek te vermijden) dat vertegenwoordigers van 
het wetenschappelijk personeel en van de studenten konden deelnemen 
aan de beraadslagingen. Hun commentaren (vooral de "constructieve 
voorstellen") werden gevoegd bij de andere documenten die de pro
grammaherziening moesten motiveren en op 15 december 1972 ter 
goedkeuring aan de leden van de faculteitsraad werden voorgelegd. 12 

Daar stond het licht op groen, ofschoon de meeste professoren beseften 
dat hun leeropdracht gevoelig zou worden uitgebreid. Drie van hen 
(G. De Bock, W. De Coster, M. Wens) stelden dan ook uitdrukkelijk als 
voorwaarde, dat zij een bijkomende collega of een geassocieerd docent 
zouden krijgen. Het nieuwe programma zou hen immers opzadelen met 
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een onrustbarend aantal lesuren. De Bock (pleitbezorgster van de rich
ting "sociale agogiek") zou verantwoordelijkheid moeten dragen voor 
1.065 uren per jaar; De Coster (verdediger van de richting "theoretische 
en experimentele psychologie") zou zijn opdracht zien stijgen tot 1.455 
uren per jaar; Wens (belast met de uitbouw van de richting "orthopeda
gogiek" zou 1.335 uren op zich moeten nemen. Was dat nog ernstig te 
noemen? Die vraag dook ook onmiddellijk op, toen de leden van de raad 
van beheer op 17 januari 1973 het ontwerp van de faculteit P.p. W. voor
geschoteld kregen. Tijdens een uitvoerige gedachtewisseling viel scher
pe kritiek Ua, zelfs spot) te beluisteren, want men begreep niet waar een 
zo jonge faculteit het lef vandaan haalde om gevestigde faculteiten (met 
vierjarige opleidingen) te willen overtreffen. Begonnen pedagogen en 
psychologen plots te lijden aan hoogmoedswaanzin? De raad van be
heer zag geen andere oplossing dan het agendapunt te verdagen "om de 
faculteit uit te nodigen aanvullende inlichtingen te verstrekken en in te 
gaan op bepaalde suggesties van de raad, inzonderheid het drastisch re
duceren van het ontworpen nieuwe programma." 13 Een week later zond 
rector Vandepitte een brief aan decaan Verbist, waarin hij de voornaam
ste opmerkingen samenvatte: 
1. "de verlenging van de studieduur van 4 tot 5 jaar zou stevig moeten 

gemotiveerd worden; op dit punt kwam heel wat aarzeling tot uiting 
in de raad van beheer"; 

2. "de verhoging van het aantal richtingen van 4 tot 6 zou degelijk 
moeten verantwoord worden; de vraag die hierbij rees, was of de 
6 richtingen die bij goedkeuring zouden ontstaan allemaal behoor
lijke uitwegen bieden voor de afgestudeerden en aan een behoefte 
beantwoorden"; 

3. "het ontworpen nieuw programma zou drastisch moeten geredu
ceerd worden"; 

4. "de faculteit zou moeten in acht nemen dat de uitbreiding van het 
wetenschappelijk personeel, nodig om het praktisch gedeelte van 
het leerprogramma sterk te vergroten, onder de huidige omstandig
heden niet mogelijk is". 

De rectorale brief deed Verbist onmiddellijk in de pen klimmen: 
alle collega's van de faculteit werden met aandrang verzocht het voor
stel tot programmaherziening "opnieuw tot in de kleinste bijzonderhe
den te bespreken en te beperken waar mogelijk", alsmede "een degelij
ke en uitgebreide argumentatie te willen opstellen voor de uitbreiding 



van de studieduur". Bovendien verwachtte hij "een duidelijke en om
standige argumentatie" voor de oprichting van de twee nieuwe secties. 14 

Dat alles werd nog eens herhaald op de raadsvergadering van 7 februari 
1973, waarbij ook de samenwerking met de faculteit geneeskunde ter 
prake kwam. Eerder aj bad M. Wen ' immer haar bekJag gedaan ver 

de wijze waarop het vak p ychiatrie gegeven werd aan de tudenten or
thopedagogiek. Verbi t had toen conta t genomen met G. erd nk de
caar) van de fa ulteit genee k.und en had de oprichting van een inter
facultaire commissie voorgesteld. Daarop was een reactie gekomen van 
E. Verbeek, titularis van de leerstoel psychiatrie, met de bedoeling de fa
culteitsraad P.P.W. te informeren. Dat de samenwerking inderdaad 
mank liep moge blijken lIit dc brief van Verbe k: Ik w.jj u gaame re ht-
lre k mijn reaclie op deze kwestie geven. Daar Mej. Wen schijnbaar 

de enige i ,d i,e een problematiek ziet in het onderwij p ychialric voor 
de tudenten in cle psychologi cbe en pedagogi che weten chapp n, 
ben ik zo vrij deze toe te schrijven aan de voortdurende pogingen van 
deze dame om te intrigeren en onrust te stoken. Van geen enkele student 
van deze faculteit heb ik ooit een blijk vernomen dat deze cursus psy
chiatrie voor hen onvoldoende vruchtbaar zou zijn; noch in een ge
schreven vorm, noch mondeling is mij tot dusverre ooit iets in deze zin 
ter ore gekomen. AJleen op cle mening van Mej. Wen afgaan blijkt me 
onjui l. Ik weiger zitting te nemen in een ommi ie die deze kwestie 
zou moet · n nel rz eken mdat door de instigatie van Mej. Wens een 
hoop nodeloze inspanningen moet worden gedaan, waartoe ik niet be
reid ben." 15 De faculteitsraad P.P.W. wilde de zaak niet tot het uiterste 
drijven (d bet!' kkingen tll sen Wens en Verbeek zouden ele. allliette
mi.n blijven verzuren maar voorrang kreeg nu d gevraagd aanpa sing 
van de programmahervorming. Yerbist moe t wekenlang va tb raden 
en tegeJijk epel opt1'eclcn om argumenten te venamel n die de raad 
van beheer zouden overtuigen van de n dzaak een vijfjarige opl iding 
te organiseren. In het eindrapport van de faculteit werd beklemtoond, 
dat het onmogelijk was "de tekorten aan het huidige programma, de 
wensen van de studenten, de suggesties van de oud-studenten, de sterke 
ontwikkeling van de psychologische en pedagogische wetenschappen, 
d tijgend e i. en van het bel' ep leven te ondervangen in een ver
nieuwde vierjarig opLeiding.' 1 Deze en andere con tateringen werden 
ge taafcl met .m. bri ven van studentenvertegenwoordigers (dui,delijk 
gej'n pireerd door Yerbi. t), waarbij men z wel de verl.eLlging van de stu-

JI3 



Jl4 

dieduur als de verdeling in zes richtingen "ten zeerste gerechtvaardigd" 
achtte. 17 Voorts kon men in de tekst van de faculteit lezen dat "de psy
chologische en pedagogische wetenschappen een brede introductie ver
eisen in interdisciplinaire gegevens". De basis daarvan moesten de stu
denten krijgen in de kandidatuur, waardoor men pas in de licentie met 
de specifieke opleiding kon beginnen. Bovendien - zo luidde het - "zijn 
de kandidaturen in de psychologische en pedagogische wetenschappen 
meer dan die van de andere studierichtingen belast met initiatiecursus
sen, daar de middelbare schoolopleiding vrijwel geen aandacht besteedt 
aan een vooropleiding in de psychologie en de pedagogiek; derhalve is 
een degelijk gespecialiseerde opleiding met slechts twee licentiejaren 
niet te realiseren." 18 Dat argument werd nog kracht bijgezet door telkens 
vergelijkingen te maken met andere Belgische universiteiten, waar de 
vijfjarige opleiding reeds geheel of gedeeltelijk bestond en waar de af
gestudeerden aldus meer kansen hadden op de arbeidsmarkt ("ten nade
le van de studenten van onze faculteit"). Naast deze algemene beschou
wingen (samengebracht door Verbist) zorgde G. De Bock voor een lij
vig dossier, waarin zij de oprichting van haar afdeling "sociale agogiek" 
motiveerde. Nederlandse voorbeelden hadden haar ongetwijfeld bezield 
(in het bijzonder de Amsterdamse hoogleraar T. Ten Have was voor haar 
een wegwijzer), maar de in het Noorden gehanteerde termen "andrago
giek" en "andragologie" wilde zij niet overnemen, omdat zij haar werk
terrein en studieobject uitgebreider zag dan vorming en begeleiding van 
volwassenen. Ook jeugdvorming, jeugdwerk en jeugdbescherming in
teresseerden haar in hoge mate. Met andere woorden: zij wenste geen 
scherpe scheiding te maken tussen jongeren en volwassenen; dienstver
lening, welzijnszorg, permanente educatie en cultureel werk golden 
voor beide groepen. Om dit alles te overbruggen koos zij de benaming 
"sociale agogiek". Wie als student die richting zou volgen, moest voor
bereid worden op diverse taken in de maatschappij: het beoefenen van 
wetenschap, het voeren van beleid (zowel in overheidsdiensten als in in
stellingen), het vervullen van leeropdrachten voor de opleiding van mid
denkaders en veldwerkers, het begeleiden van personen in instellingen 
met agogische praktijk. Was dit allemaal haalbaar of greep De Bock te 
hoog? Sommige leden van de faculteitsraad hadden hun twijfels (te 
meer omdat De Bock eisen stelde in verband met aanwerving van on
derwijzend, wetenschappelijk en administratief personeel), maar uitein
delijk kon in de loop van april 1973 eensgezind gewerkt worden aan de 
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samenstelling van een bundel ten behoeve van de raad van beheer l9 en 
mocht decaan Verbist beginnen lobbyen. Op 16 mei 1973 boog de raad 
van beheer zich over het nieuw voorstel tot programma-aanpassing en 
over de toegevoegde motiveringen. Net als in januari bleek de verlen
ging van de studieduur (nog steeds) het voornaamste struikelblok te 
zijn. Hoezeer Verbist zich ook inspande, toch kon hij een groot deel van 
de raadsleden niet overtuigen. Dat viel onmiskenbaar af te leiden uit het 
resultaat van de stemming: 11 leden waren bereid het voorstel van de 
PP W. te aanvaarden, 4 leden verwierpen het en 11 leden stemden blan
co. Na deze Pyrrusoverwinning moest ook nog goedkeuring verkregen 
worden voor de oprichting van twee nieuwe afdelingen. Dat verliep een 
stuk makkelijker. Vooral het door De Bock opgestelde pleidooi ten gun
ste van de "sociale agogiek" mocht rekenen op waardering van de mees
te leden. De raad van beheer ging er bovendien mee akkoord, dat zowel 
aan De Bock als aan De Coster een geassocieerd docent zou toegekend 
worden. 20 De faculteit P.PW. kon dus (andermaal) haar horizon verrui
men ... 

Na al die veranderingen (omvorming tot faculteit, uitbreiding 
professorenkorps, inspraak personeel en studenten, vernieuwing pro
gramma, herstructurering kandidaturen en licenties, verlenging studie
duur) kan men zich afvragen of de aantrekkingskracht van de faculteit 
P.PW. toenam bij beginnende studenten. Een voorlopig en gedeeltelijk 
antwoord vonden we in een studie 21 van A. Bonte en D. Verhoye over 
Gentse eerstejaarsstudenten in 1974-1975. Toen zaten 98 jongens en 
99 meisjes in de eerste kandidatuur PP.W., hetgeen niet wees op een 
stijging tegenover voorafgaande jaren. Opvallend was dat de meesten 
van hen dezelfde richtingen hadden gevolgd in het secundair onderwijs: 
49 studenten kwamen uit de afdeling wetenschappelijke B, 36 uit de we
tenschappelijkeA en 35 uit de Latijn-wetenschappen. Drie studenten op 
vier waren opgeleid in het vrij onderwijs. Op het einde van de eerste 
kandidatuur noteerde men 35% geslaagden, een weinig bemoedigend 
resultaat, dat een stuk beneden het gemiddelde cijfer (42,5%) van de 
universiteit lag. 

Had die gereorganiseerde faculteit dan geen succes bij de studen
ten? Getuigenissen uit de periode 1975-1980 zijn niet altijd eenslui
dend, maar heel wat verklaringen lopen toch parallel. Zo meent een 
meerderheid van de oud-studenten dat het vijfde jaar eigenlijk overbo
dig was ("sommige professoren wisten aanvankelijk zelfs niet hoe het 
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jaar in te vullen") en dat daartegenover de eerste en de tweede kandida
tuur veel te zwaar wogen: niet alleen wegens de versnippering van vak
ken, het gebrek aan samenhang en de klemtoon op encyclopedische 
kennis, maar ook door het ontbreken van een centraal faculteitsgebouw 
("we waren een vliegende faculteit die heel Gent doorkruiste en stop
plaatsen had aan de Dunantiaan, de Pasteurlaan, de Kluyskensstraat, de 
Blandijnberg, de Sint-Pietersnieuwstraat, de Ledeganckstraat en de 
Universiteitstraat"). Kommer en kwel werden - gelukkig - afgewisseld 
door momenten van verademing en verrijking. Studenten van toen her
inneren zich nu nog levendig de hoorcolleges van Apostel, Kruithof, 
Hublé, De Block en Verhofstadt-Denève. Ook de inleidende cursus so
ciale agogiek (gedoceerd door G. De Bock) boeide een groot aantal kan
didatuurstudenten en droeg ongetwijfeld bij tot het succes van die nieu
we richting in de licenties. De eerste afgestudeerden in de sociale ago
giek zeggen ook vandaag nog: "De Bock was een gedreven prof', "Ze 
was voor ons een inspirerende vrouw", "We luisterden graag naar moe
der De Bock". In één adem voegen zij daaraan toe: "Ook haar werkwij
ze waardeerden we: onze creativiteit werd aangewakkerd, we mochten 
alleen of in groep opdrachten uitvoeren, meestal heerste een goede ver
standhouding." Zij waren evenwel niet blind voor enkele tekortkomin
gen. Zo voelden ze zich onvoldoende voorbereid om later leiding te ge
ven, om efficiënt te communiceren, om een organisatie te besturen. In 
het begin van hun beroepsleven zouden ze dat trouwens vaak ervaren. 
Tot diezelfde vaststelling kwamen toen ook de pas afgestudeerde ortho
pedagogen. Wie verantwoordelijkheid kreeg in een instelling voor ge
handicaptenzorg, werd met de harde realiteit geconfronteerd en moest 
soms jarenlang vechten vooraleer aan de touwtjes te kunnen trekken. 
Dat strijden hadden de studenten al voor een stuk tijdens hun opleiding 
geleerd (weliswaar onbewust), want met iemand als Wens kwam je bij 
de geringste aanleiding tot een stevige aanvaring. "Wilde je niet onder
uitgehaald worden", zo hoorden we van oud-studenten, "dan moest je 
onmiddellijk reageren, je mond openen, ja zelfs terugbijten; dat heeft 
ons gehard". Anderen nuanceren dat enigszins: "door haar controver
siële stellingen lokte Wens soms conflictsituaties uit, maar dat zette ons 
precies aan tot nadenken en overleggen". Over één onderwerp werd best 
gezwegen, anders was vuurwerk gegarandeerd: de activiteiten van Wens 
in de opvoedingsinstelling "Vrij en Vrolijk" te Brasschaat. De media 
hadden al sedert 1971 berichten verspreid over de omstandigheden 
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waarin mentaal gehandicapte en zwaar karaktergestoorde jongeren 
moesten leven en werken in "Vrij en Vrolijk". De beschuldigingen aan 
het adres van Wens waren niet mals en lieten uiteraard ook de Gentse 
studenten niet onberoerd. Zelfs rector Vandepitte (bezorgd om het ima
go van de universiteit) meende recht te hebben op duidelijke informatie. 
In maart 1973 schreef hij aan Wens: "Onlangs werd mij van verschil
lende zijden meegedeeld dat u enkel op de woensdagen in de universi
teit bent en de andere dagen van de week alleen te Brasschaat kunt wor
den bereikt." De rector achtte zulks onverantwoord voor een fulltime lid 
van het onderwijzend personeel en bovendien "strijdig met de gege
vens" die Wens had verstrekt in de jaarlijkse vragenlijsten betreffende 
"andere werkzaamheden". Daarom zette hij alvast zijn voet tussen de 
deur: "Gaarne verneem ik spoedig van u welke gedragslijn u in deze 
aangelegenheid zult volgen van nu af, zodat de academische overheden 
kunnen uitmaken wat hun te doen staat." 22 Wens reageerde verbolgen, 
betwistte de insinuerende woorden van de rector, maar zorgde er toch 
voor dat haar aanwezigheid op de universiteit gaandeweg toenam. Zulks 
belette echter niet, dat zij voor de studenten nog geruime tijd de kop van 
Jut bleef. Toen vanaf 1975 "Jawaade" begon te verschijnen, het blad van 
KRAPP (= Kritische Aktiegroep Psychologie en Pedagogiek), moest zij 
het vaak ontgelden ("we leven in een sfeer van brutaliteit, ruw machts
misbruik en minachting voor essentiële menselijke waarden; een nor
maal gesprek, een gezonde en opbouwende samenspraak, volgens ons 
toch noodzakelijke voorwaarden in een pedagogische situatie, worden 
door Prof. Wens onmogelijk gemaakt").23 Met een kritisch oog volgde 
de redactie van "Jawaade" ook de houding van andere professoren, in 
het bijzonder tijdens en na vergaderingen van de faculteitsraad. Zowel 
De Block als De Coster (respectievelijk decaan in de periode 1974-1976 
en in de periode 1976-1978) werden bij herhaling op de korrel genomen 
of tegen elkaar uitgespeeld om "de strijd tussen psychologen en peda
gogen" aan de kaak te stellen. 

Het toenemend aantal studenten in de richting ontwikkelings- en 
klinische psychologie (ten nadele van andere richtingen) had inderdaad 
een onloochenbaar gevolg voor de machtsverhoudingen binnen de fa
culteit. Professoren met veel studenten konden hogere eisen stellen bij 
de jaarlijkse verdeling van de beschikbare kredieten en bij de toewijzing 
van administratief en wetenschappelijk personeel. Discussies daarover 
leidden vaak tot conflicten, want er waren nu eenmaal heilige huisjes 



die niet mochten geraakt worden. Verwonderlijk was, dat niettegen
staande de gespannen sfeer toch veel studenten de richting orthopeda
gogiek kozen ("wij waren idealisten" zouden ze achteraf zeggen). Ook 
de sociale agogiek mocht zich verheugen over de interesse van heel wat 
"maatschappelijk geëngageerden" (critici hadden het meestal over "we
reldhervormers"). Duidelijk minder belangstelling toonde men voor de 
richtingen pedagogiek, bedrijfspsychologie, theoretische en experimen
tele psychologie. Enkele cijfers ter illustratie: in 1980 behaalden 117 
studenten (na een vijfjarige opleiding) het diploma van licentiaat in de 
psychologische en pedagogische wetenschappen; 48 daarvan hadden 
ontwikkelings- en klinische psychologie gevolgd, 28 orthopedagogiek, 
25 sociale agogiek, 10 pedagogiek, 4 theoretische en experimentele 
psychologie, 2 bedrijfspsychologie. Van de afgestudeerden uit de perio
de 1976-1980 onderzocht A. Bonte de evolutie van hun werkgelegen
heden.24 Hij stelde o.m. vast dat het merendeel van de jonge psycholo
gen en pedagogen terechtkwam in sectoren als het onderwijs, de gehan
dicaptenzorg, het wetenschappelijk onderzoek, de gezondheidszorg. 
Tevens bleek dat het werkterrein niet altijd aansloot bij de gevolgde 
richting in de licenties. Met andere woorden: afgestudeerde P.P.W.-ers 
waren "verwisselbaar" en konden dus ook in andere werkkringen inge
zet worden, hetgeen bewees dat ze een brede vakopleiding hadden ge
kregen. Toch bleef, volgens het onderzoek van Bonte, meer dan 10% 
van hen enige tijd werkloos en moest 12% genoegen nemen met een tij
delijke tewerkstelling zoals bijv. een B.T.K.-opdracht (= Bijzonder 
Tijdelijk Kader). Onder de werkzoekenden scoorden de sociaal agogen 
het hoogst. 

Een universitaire carrière was in die periode voor weinigen weg
gelegd. De "golden sixties" hadden definitief een einde genomen. In de 
moeilijke jaren die daarop volgden (men zag drie regeringen komen en 
gaan in de loop van zes jaar), drong bij de bewindslieden geleidelijk het 
besef door, dat de tot dan toe gevoerde politiek t.a.v. de universiteiten 
een zware aderlating had gevergd van de schatkist. 25 Uit berekeningen 
bleek o.m. dat de kredieten voor de financiering van het universitair on
derwijs bijna vervijfvoudigd waren in tien jaar tijd. Er moest - zo werd 
betoogd in het parlement - nu krachtig opgetreden worden om de hele 
zaak binnen de perken te houden. Aldus werden, bij koninklijk besluit 
van 27 december 1974, de fysische en financiële normen vastgelegd, die 
de universiteiten voortaan dienden in acht te nemen bij het opstellen van 
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De nieuwe richting "sociale agogiek" 
houdt na een paar jaar een evaluatiedag. 

L. Apostel geeft zijn commentaar, G. De Bock noteert. 



hun bouwprogramma's. Een scherpe controle werd daarbij in het voor
uitzicht gesteld. Voor de faculteit P.P.W., al geruime tijd op zoek naar 
een eigen gebouw, was dit de (zoveelste) streep door de rekening. 
Nauwelijks een jaar later kregen de universiteiten, via de zgn. "een
heidswet" van 5 januari 1976, een dieet voorgeschreven waardoor ze 
o.m. hun kredieten zagen inkrimpen (met terugwerkende kracht zelfs) 
en hun personeelsuitbreiding zagen afremmen. Vooral het wetenschap
pelijk personeel (waarvan nog slechts veertig procent vastbenoemd 
mocht zijn) voelde zich de dupe van de historie. Er zouden echter nog 
minder prettige maatregelen volgen: krachtens de zgn. "anti-crisiswet" 
van 5 augustus 1978 werd, bij koninklijk besluit van 21 augustus 1978, 
de forfaitaire kostprijs per student (de maateenheid van de jaarlijkse fi
nanciering) beperkt voor de periode 1979-1981 en werd, bij koninklijk 
besluit van 31 augustus 1978, het door de studenten te betalen inschrij
vingsgeld verhoogd tot 10.000 frank. Al die bezuinigingsmaatregelen 
aanvaardden het personeel en de studenten niet zonder slag of stoot. Er 
hadden zowel nationale als regionale betogingen plaats, er werd gepro
testeerd en gestaakt, er vertrokken moties en telegrarrunen naar de on
derwijsministers. Uit de notulen van de faculteitsraad P.P. W. blijkt dat 
ook psychologen en pedagogen zich niet onbetuigd lieten. Zij sloten 
zich telkens aan bij aangekondigde manifestaties. Eén voorbeeld ter il
lustratie: 

"De faculteitsraad van de psychologische en pedagogische we
tenschappen, in vergadering bijeengekomen op woensdag 3 december 
1975, 

betuigt zijn solidariteit met de doelstellingen van de actie van de stu
denten tegen de financieringspolitiek van de regering in verband met 
het universitair onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek; 
vraagt alle personeel en studenten deze actie niet tegen te werken en 
alle maatregelen te treffen om mogelijke nadelige gevolgen op het 
verloop van de studiën en het wetenschappelijk onderzoek te beper
ken." 26 

Niettegenstaande de opgelegde besparingen en de weinig roos
kleurige voouitzichten bleven in de jaren zeventig toch tal van jonge on
derzoekers gefascineerd door het "heilig vuur", ook in de pedagogische 
wetenschappen. Tussen 1972 en 1980 wisten niet minder dan 16 oud
studenten (intussen meestal wetenschappelijke medewerkers bij 
Verbist, De Block, De Bock en Wens) met succes hun proefschrift te 
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verdedigen en de graad van doctor te behalen. In chronologische orde 
vermelden we hier: 
- academiejaar 1972-1973: R. Strybol (pedagogiek) 
- academiejaar 1973-] 974: G. De Corte (pedagogiek), P. Y sewijn (pe-

dagogiek) 
- academiejaar 1974-1975: J. Heene (pedagogiek), W. Jansen (pedago

giek), L. Martens (pedagogiek) 
- academiejaar 1975-1976: A. Louwyck (pedagogiek), C. Maes (peda

gogiek), M. Spoelders (pedagogiek), P. Van 
Geert (pedagogiek), J. Van Acker (sociale 
agogiek) 

- academiejaar 1976-1977: J. Herrel (pedagogiek), W. Faché (sociale 
agogiek), E. Verhellen (sociale agogiek) 

- academiejaar 1979-1980: A. Heene (pedagogiek), E. Broekaert (or
thopedagogiek). 

In de respectieve pedagogische diensten van de faculteit werden 
ondertussen, met beperkte middelen, de wetenschappelijke werkzaam
heden gecontinueerd en nieuwe activiteiten op touw gezet. Een kort 
overzicht moge dat verduidelijken: 
• Het seminarie en laboratorium voor psychologische en experimen

tele pedagogiek (dir.: R. Verbist) bleef verantwoordelijk voor de or
ganisatie van het in 1948 gestichte "experimenteercentrum", voor 
de publicatie van het internationaal tijdschrift "Scientia 
Paedagogica Experimentalis" en voor het secretariaat-generaal van 
de "World Association for Educational Research". Een permanente 
samenwerking met het pedagogisch centrum van de stad Gent en 
een psycho-pedagogische begeleiding van leerlingen in de Gentse 
regio boden aan de medewerkers van Verbist de mogelijkheid om 
hun kennis en ervaring te verrijken. 

• Het seminarie en laboratorium voor didactiek (dir.: A. De Block) 
droeg in niet geringe mate bij tot de evolutie van het onderwijsbe
leid in Vlaanderen. Aan de implementatie van dat onderwijsbeleid 
in de schoolpraktijk werkten De Block en zijn assistenten ook recht
streeks mee o.a. door de constructie van studietoetsen, "item-banks" 
en geprogrammeerde cursussen (in samenwerking met de vakin
spectie en de leerkrachten) en door deelneming aan de bijscholing 
van lesgevers. Het laboratorium fungeerde tevens als Nederlands
talig centrum voor onderzoekingen van de "International Associa-



Het gebouw Dunantlaan 2 wordt vanaf 
december 1980 in gebruik genomen. 
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tion for the Evaluation of Educational Achievement". 
• De seminaries voor historische en vergelijkende pedagogiek (dir.: 

K. De Clerck) gaven nog steeds het internationaal tijdschrift 
"Paedagogica Historica" uit, maar zorgden daarnaast ook voor een 
hele reeks publicaties betreffende de geschiedenis van opvoeding en 
onderwijs en de vergelijkende studie van het hoger onderwijs. 
Andere initiatieven waren: reorganisatie en uitbreiding van het ar
chief van de RUG, start van de reeks "Uit het verleden van de RUG", 
oprichting van een "Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding", 
opening van een "Historische Onderwijscollectie" en diverse pogin
gen tot vernieuwing van het universitair onderwijs (waarbij vooral 
de pleidooien voor docententraining op veel weerstand botsten). 

• Het laboratorium voor orthopedagogiek (dir.: M. Wens) toonde zich 
actief op het gebied van de hulpverlening. Zo werd een "Psycho
Medisch-Sociaal Centrum voor Buitengewoon Onderwijs" opge
richt, alsmede een "Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg", die 
een vroegtijdige en (indien nodig) continue begeleiding tot in de 
volwassenheid verzekerde. Beide consultatiediensten steunden op 
een orthopedagogisch observatie- en behandelingscentrum, waar
aan tevens een school voor buitengewoon onderwijs verbonden was. 
Vermits M. Wens ervan uitging dat handelend omgaan met kinderen 
nodig was (óók voor de studenten) vooraleer men aan theorievor
ming kon doen, werden regelmatig contacten gelegd met andere 
consultatie- en hulpverleningsdiensten, met scholen en met residen
tiële centra. 

• Het seminarie en laboratorium voor jeugdwelzijn en volwassenen
vorming (dir.: G. De Bock) verrichtte heel wat onderzoek in op
dracht van overheidsinstanties, met het doel bijdragen te leveren tot 
het definiëren en het oplossen van sociale problemen en tot het ver
beteren van acties en strategieën van personen die in het welzijns
werk een taak vervulden. Dat onderzoek had o.a. betrekking op het 
functioneren van de jeugdbescherming, het ontwikkelen van het 
welzijnsbeleid en het ontwerpen van een agogisch beleid in diverse 
instellingen (culturele centra, jeugdhuizen, vakantiecentra, vor
mingswerk, enz.). 

Al die activiteiten werden uitgevoerd op verschillende plaatsen 
(DunantIaan, Pasteurlaan, Guislainstraat, Kluyskensstraat), zodat van 
samenwerking en overleg nauwelijks sprake was. Daarom bleef de fa-



culteit voortdurend aandringen bij de academische overheid om de 
werkzaamheden te starten voor een centraal gebouw in de Dunantlaan. 
Rekening houdend met de beperkte kredieten werd overeengekomen 
dat het bouwprogramma in drie fasen zou verlopen. Op 7 maart 1973 
kreeg de faculteitsraad te horen: "voor de eerste fase is de aanneming 
gebeurd, maar men wacht nog op de bouwvergunning",27 Een jaar later, 
op 13 februari 1974, kwam er het nadrukkelijk verzoek van de rege
ringscommissaris "dat de bouwplannen sterk zouden gereduceerd wor
den".28 Het zou nog duren tot 22 januari 1975 vooraleer een bedrag van 
1 02 miljoen frank in het vooruitzicht werd gesteld. 29 Toen bleek dat ook 
in 1976 weinig vorderingen zouden gemaakt worden, besliste de facul
teitsraad op 3 december 1975 een forse brief te schrijven aan de voor
zitter van de bouwcommissie, met de duidelijke boodschap "dat de ef
ficiëntie van het onderwijs en het onderzoek vereist dat in oktober 1977 
de eerste fase kan betrokken worden". 30 Deze en andere brieven waren 
helaas ijdele pogingen, want pas vanaf december 1980 mocht men ge
leidelijk de vijf verdiepingen van het faculteitsgebouw in gebruik ne
men. De psychologische diensten genoten bij de verhuizing onbetwist
baar een voorkeursbehandeling. Alleen De Block slaagde erin zich daar 
tussen te wurmen. De andere collega's werden gesust met de belofte dat 
zij zeker in aanmerking kwamen bij de voltooiing van de tweede en de 
derde fase. De faculteitsraad stelde zelfs prioriteitslijsten op, maar het 
spreekwoord "veel beloven en weinig geven doet de gekken in vreugde 
leven" was ook hier nog jarenlang van toepassing. 

De lezer zal zich herinneren dat in de jaren vijftig (in het toenma
lig instituut) een tiental professoren diende vervangen te worden, voor
namelijk wegens het bereiken van de leeftijdsgrens (70 jaar). Een ge
lijkaardige "aflossing van de wacht" kon men meemaken in de jaren 
tachtig. Ook toen moest de opvolging van een tiental professoren in de 
faculteit geregeld worden. In enkele gevallen gebeurde dat vroeger dan 
verwacht en zeker tegen heug en meug. Men voelde zich immers "be
drogen" door de regering, die in het kader van "de wet op de bijzonde
re machten" maatregelen had getroffen in 1982 om ook van de univer
siteiten "een substantiële bijdrage" te eisen teneinde de openbare finan
ciën gezond te maken. De voornaamste bepalingen hadden betrekking 
op: de verlaging van de leeftijdsgrens (tot 65 jaar) voor het onderwij
zend personeel, de afschaffing van het emeritaatspensioen (een gewoon 
pensioen kwam in de plaats), de vervanging van onderwijzend perso-
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neel door wetenschappelijk personeel (waardoor minder hoge wedden 
moesten uitbetaald worden), de verlenging van de wachttijd om in de 
universitaire hiërarchie te kunnen opklimmen, de beperking van het 
aantal academische graden, de verplichting voor elke universiteit af
zonderlijk een "saneringsplan" op te stellen en uit te voeren. 

Wanneer we enkel de lijst bekijken van de professoren P.P.W., 
dan zien we achtereenvolgens de universiteit verlaten: 

in oktober 1979: A. Van Meirhaeghe, wiens cursussen verdeeld wer
den onder G. Verdonk en K. Vuylsteek; 
in oktober 1980: E. Pennoit - De Cooman, die haar cursussen toe
gewezen zag aan H. Gysels, J. -L. Pannier en E. Thiery; 
in oktober 1981: R. Verbist, waarvan de leeropdracht toegevoegd 
werd aan die van M.-L. Van Herreweghe, met uitzondering van één 
cursus (uit de aggregatie) die naar A. De Block ging; 
in oktober 1984: G. De Bock, die zou opgevolgd worden door haar 
geassocieerde docenten W. Faché en E. Verhellen; 
in oktober 1984: G. Keppens, wiens beperkt aantal cursussen sa
mengesmolten werden en aldus toevertrouwd werden aan M.-L. Van 
Herreweghe; 
in oktober 1984: L. Van Leemput, van wie de deeltijdse leeropdracht 
eerst overgenomen werd door A. De Block en vervolgens door 
J. Heene; 
in oktober 1985: A. De Block, die de fakkel doorgaf aan zijn geas
socieerd docent J. Heene; 
in oktober 1985: M. Wens, van wie drie cursussen in handen kwa
men van haar eerstaanwezend assistent E. Broekaert; 
in oktober 1986: W. De Coster, wiens uitgebreide leeropdracht in 
twee pakketten verdeeld werd voor zijn geassocieerde hoogleraren, 
R. Baekelmans (13 cursussen) en L. Verhofstadt-Denève (14 cur
sussen); 
in oktober 1988: M.-L. Van Herreweghe (met 27 cursussen op haar 
naam) werd voorlopig niet opgevolgd, want de faculteitsraad wens
te eerst de resultaten van de programmahervorming (waaraan al tien 
jaar moeizaam was gewerkt) af te wachten. 

Alles welbeschouwd had de hele operatie van de jaren tachtig 
angstvallig rekening gehouden met de opgelegde besparingsmaatrege
len. Men had gekozen voor "inteelt", zodat nieuwe gezichten geen kans 
kregen. Hetzelfde gebeurde overigens ook met de lesgevers van buiten 



de faculteit (zoals: L. Apostel, W. Calewaert, A. Evrard, J. Hublé, 
H. Picard, M. Versichelen-Tenyn): hun taken werden eveneens overge
nomen door in functie zijnde collega's en medewerkers. De magere ja
ren tachtig hadden nog andere onaangename gevolgen. We vermelden: 
de beperking van het aantal gewone hoogleraren; de geringe mogelijk
heden voor het wetenschappelijk personeel om te bevorderen (van as
sistent tot eerstaanwezend assistent, van eerstaanwezend assistent tot 
werkleider); de telkens terugkerende strubbelingen bij het vacant wor
den van betrekkingen voor assistenten; de aanhoudende eis van psycho
logische zijde om A.T.P.-Ieden weg te halen uit pedagogische diensten 
(vooral de seminaries van K. De Clerck en M.-L. Van Herreweghe wer
den daarbij geviseerd). 

De studenten bevolking in de faculteit P.P.W. kende tijdens die 
moeilijke jaren tachtig geen opvallende groei, zeker niet in de pedago
gische wetenschappen. In 1980 telden we 10 afgestudeerden in de rich
ting pedagogiek, 28 in de richting orthopedagogiek en 25 in de richting 
sociale agogiek. Tien jaar later (1990) waren die cijfers gedaald tot res
pectievelijk 6, 19 en 9. Het jaar daarop kon nauwelijks van beterschap 
gesproken worden: 4 pedagogen, 24 orthopedagogen en 10 agogen. 
Daartegenover bleef het aantal psychologen voortdurend toenemen. In 
1990 behaalden er 72 uit de richting ontwikkelings- en klinische psy
chologie hun einddiploma. Tegelijk voltooiden 30 bedrijfspsychologen 
hun studie. Vanaf 1991 zouden de psychologen aan een spectaculaire 
opmars beginnen. Dat bleek o.m. uit de studiekeuze na de gemeen
schappelijke eerste kandidatuur: bijna 80% van de geslaagden opteerde 
voor de tweede kandidatuur psychologie. 

De matige belangstelling voor de richting pedagogiek en de in
krimping van het wetenschappelijk personeel waren niet bevorderlijk 
voor het functioneren van de "experimenteerschool" (inmiddels omge
doopt tot "Pedagogisch Centrum Prof. Verbist"). Toen M.-L. Van 
Herreweghe in 1988 met pensioen ging en zich ongerust maakte over de 
toekomst van de school (het levenswerk van Verbist!), vroeg zij aan de 
faculteitsraad om nog verder belast te worden met "de pedagogische lei
ding". Tijdens de vergadering van de faculteitsraad op 19 oktober 1988 
werd evenwel niet ingegaan op dit voorstel. De raad beschouwde de 
school als een onderdeel van de faculteit en besliste daarom unaniem: 
1. decaan K. De Clerck aan te wijzen als waarnemend diensthoofd; 
2. een beleidscomité samen te stellen, met als leden: K. De Clerck, 
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FACULTEIT VOOR PSYCHOWGISCHE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN 

I' Kandidatuur in de psychologische en pedagogische wetenschappen 

Leergangen Ti/ularis (I) maandag dinsdag woensdag donderdag vrüdag Plaats 

l. Algemene psychologie ..... •.. , .. . ... .• .. .... ... .... . .. . P. GHYSBRECHT 60 u. 17 ·19 Universiteitsstr., 4 

2, Logka ............ ... .. ..... . ... ....... ... ............. , .... F. VANDAMME 4S u. 16Y,-18 Blandijnberg, 2 

3. Ethica .. .... , ................. ............... .. , ............. J. KRUITHOF 4S u. ll-12Y, Blandijnberg, 2 

4. Algemene biologie met practica .. .. ... ...... ....... .. Til. : H . DUMONT 

4' Praktische oefeningen ...... ' ..... ..... ........ ......... Suppl. : 1. MERTENS 60 u. 14-16Y, Led., 35 

5. Algemene didactiek ........... ... .. .... . ...... ........ .. J. HEENE 4S u. 11'/,·13 H. DunanUaan, 2 

6. Inleiding tot de statistiek ...... . ... , .. , ..... , ........... Til.:N. 
Suppl. : 
G. SCHUYTEN 6Ou. 8Y.-IOY. H. DunanUaan, 2 

7. Ontwikkelingspsychologie (Ie deel) .................. L. VERHOFSTADT- 9-11(1) 
DENEVE 30u. theorie 8landijnberg, 2 

7' Praktische oefeningen ....... .. ...... .............. ..... 30 u. Aud.D 

Til. : P. COETSIER 
8. Psychodiagnostiek (Ie deel) ...... ........ .... . ....... .. Suppl. : R. CLAES 45 u. 8V,-1O H. DunanUaan, 2 

9. Organisatie van hel onderwijs ..... .. ........ ......... K. DE CLERCK 15 u. 9-10(1) H. Dunantiaan, 2 

10 Inleiding tot de algemene methodologie van de 
gedragswetenschappen .. . .. .................... .. .. .... . R. BAEKELMANS 30 u . 10-12(1) H, Dunantiaan, 2 

11. Psychologische en pedagogische documentatie .. . J. HEENE 15 u. 10'/,-11'/,(1) H. DunantIaan, 2 

12. Algemene pedagogiek . .. .. .. .... .... .... ........... .... . K. DE CLERCK 30 u. 9-11(2) H. DunantIaan, 2 

13. Documentaire informatica toegepast op de psycho· A. VANDIEREN-
logie en pedagogiek ...... ................... .. .. . ....... DONCK IS u . 14-16(1) H. DunantIaan. 2 

I) '"" totaal aantal uren per cursus (1) ~ eerste halfjaar (2) """ tweede halfjaar (.) = in groepen 
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J. Heene, G. Schuyten, M. Spoelders en H. Van daele; 
3. de dagelijkse leiding van de school toe te vertrouwen aan een coör

dinator, 1. Vossen, die al ruim een kwarteeuw verbonden was aan het 
experimenteercentrum en dus over een rijke ervaring beschikte. 

Tevens werd een tekst opgesteld, waaruit we volgend fragment ci
teren: "De raad meent verder dat alles in het werk moet worden gesteld 
om de school te behouden, uit te breiden en reëel ter beschikking te stel
len van de faculteit. De bereidheid van de professoren pedagogiek om 
het beleid mee te helpen uitbouwen is hiervoor bUzonder van betekenis. 
Gedacht wordt aan het gebruik maken van de wettelijk voorziene mo
gelijkheden, zodat op termijn onderwijzers kunnen worden aangetrok
ken en het W.P. meer voor wetenschappelijke activiteiten en hulp bij oe
feningen kan worden ingeschakeld." 31 

Het beleidscomité en de coördinator zagen hun opdracht als een 
uitdaging, informeerden de ouders, lieten discussienota's verspreiden, 
pleegden overleg, stelden persberichten op en rapporteerden aan de fa
culteitsraad. Zo notuleerde de secretaris van de faculteitsraad op 21 fe
bruari 1990: "De raad bevestigt unaniem zijn vertrouwen in het be
leidscomité en de coördinator van het "Pedagogisch Centrum Prof. 
Verbist" en wenst het centrum te blijven zien als: 
1. een basisschool (waar méér gerealiseerd wordt dan in een "gewone" 

school); 
2. een oefenschool (waar de studenten pedagogiek een deel van hun 

opleiding krijgen); 
3. een laboratorium (waar studenten en onderzoekers in de pedagogi

sche wetenschappen navorsingen kunnen verrichten)." 32 

Een dergelijke duw in de rug volstond echter niet om dreigend ge
vaar te weren. Hoe men ook zocht naar een nieuwe identiteit (een cen
trum voor hoogbegaafden? klemtoon op meertalig onderwijs? sterke 
differentiëring naar aanleg en interesse? openluchtklassen met aandacht 
voor fysische ontwikkeling en gezondheid?), telkens botste men op de
zelfde problemen: beperking van de budgettaire mogelijkheden en te
kort aan personeel. In bepaalde omstandigheden moest zelfs een beroep 
worden gedaan op vrijwilligers. Er werden ook contacten gelegd met de 
top van het gemeenschapsonderwijs (ARGO) om een samenwerkings
project te onderzoeken. Parallel daarmee zette de faculteitsraad de op
volging van M.-L. Van Herreweghe op de rails, hetgeen de zaken niet 
vereenvoudigde. Twee kandidaten stonden immers te trappelen: 



G. Schuyten en M. Spoelders. Wie van beiden zou verantwoordelijkheid 
willen dragen voor de erfenis van Verbist? Een duidelijk antwoord 
kwam er niet, zodat opnieuw onderhandeld werd met de ARGO. Daar 
was bereidheid aanwezig, hetzij voor samensmelting met een gemeen
schapsschool in Gent, hetzij voor oprichting van een "methoden
school". Uiteindelijk werd op 15 januari 1991 een samenwerkingsak
koord ondertekend door P. Steenhaut (voorzitter ARGO), L. De Meyer 
(rector RUG) en K. De Clerck (decaan F.P.P.W.) .33 Zij zouden, samen 
met J. Heene en 1. Vossen, een project "Kindvriendelijk 
Basisonderwijs" uitwerken. Omniddellijk stelde P. Steenhaut een on
derwijzer uit het gemeenschapsonderwijs ter beschikking van het 
Pedagogisch Centrum; L. De Meyer, van zijn kant, beloofde middelen 
te zoeken om een universitair medewerker te kunnen aantrekken. Toen 
bleek dat die belofte niet in vervulling ging en de ARGO geen garanties 
meer kon bieden voor verdere samenwerking, liet het beleidscomité de 
alarmklok luiden. Op 6 juni 1991 werd aan rector De Meyer meege
deeld, dat "het behoud van het Pedagogisch Centrum in zijn huidige 
vorm enkel kan, indien op korte termijn formele toezegging van extra
subsidiëring wordt gedaan".34 Mocht zulks onmogelijk zijn, dan zou "de 
school-functie" van het Centrum moeten "opgeschort" worden. Een 
week later werd alle hoop de grond ingeboord, toen de raad van beheer 
van de universiteit een tekort van 1] 8 miljoen frank moest wegwerken 
op de post personeelsuitgaven en ook moest snijden in de begrotings
posten voor de werking van de laboratoria en seminaries (ze kregen 703 
in plaats van 821 miljoen frank).35 Die bezuinigingsmaatregelen deden 
het Pedagogisch Centrum de das om. De ouders hadden de moeilijkhe
den reeds enige tijd zien aankomen, maar kregen toch een zware klap te 
verwerken toen zij in de voorlaatste week van juni 1991 mondeling en 
schriftelijk werden verwittigd "dat er voor het volgend schooljaar on
voldoende garanties konden geboden worden om een optimale pedago
gische begeleiding van de leerlingen te verzekeren".36 Ouders, oud-leer
lingen en sympathisanten reageerden met brieven, petities en kranten
artikels. Het mocht helaas niet baten. In de geschiedenis van de peda
gogische wetenschappen aan de Gentse universiteit zou deze episode 
een zwarte bladzijde blijven. 

Tijdens onze gesprekken met oud-studenten stonden de proble
matiek en de evolutie van de "experimenteerschool" niet op de voor
grond. Dat de activiteiten in 1991 moesten stoppen, werd door weinigen 
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als een groot verlies ervaren. De studenten pedagogiek voerden overi
gens ook geen acties in die periode en vormden evenmin een front met 
de ouders en de oud-leerlingen. Volledigheidshalve dient hieraan toege
voegd, dat de faculteit vanaf 1989 een brugprogramma (met verkorte 
studieduur) organiseerde voor afgestudeerden van het hoger onderwijs 
korte type. Daardoor kwamen in de licenties vooral studenten terecht 
met een vooropleiding pedagogisch hoger onderwijs en sociaal hoger 
onderwijs. Wie een normaalschool (drie jaar studie) achter de rug had 
en soms al enkele jaren voor de klas stond, beschouwde de oefeningen 
in de "experimenteerschool" als een moeiteloze opdracht. Voor het ge
heel van de opleiding pedagogische wetenschappen (met name de vijf
jarige opleiding) noteerden we indrukken die weinig verschilden met 
die uit vorige periodes: 

"vier jaar in plaats van vijf zou voldoende geweest zijn"; 
"er waren te veel herhalingen, te veel overlappingen"; 
"gebrek aan visie kenmerkte de meeste cursussen"; 
"eigen opvattingen kon je maar bij een paar proffen kwijt"; 
"velen van ons waren onvoldoende voorbereid op het vak statistiek"; 
"Heene trad duidelijk in de voetsporen van De Block"; 
"Heene, Kruithof, Verhellen en Verhofstadt-Denève wisten ons te 
boeien"; 
"bij het verlaten van de universiteit dacht ik: was 't maar dát?". 

Inmiddels hadden regering en parlement historische maatregelen 
getroffen, die hier niet onvermeld mogen blijven. Door de grondwets
wijziging van 1988 waren de volledige bevoegdheden inzake onderwijs 
overgedragen aan de gemeenschappen. Met ingang van januari 1989 
kon elke gemeenschap autonoom beslissen over haar onderwijsbeleid. 
Dit betekende o.m. dat geen onderwijswetten meer zouden worden ge
maakt, maar welonderwijsdecreten. Zo kwamen - na grondig voorbe
reidend werk - in 1991 twee belangrijke decreten tot stand: een alge
meen "Decreet betreffende de universiteiten in de Vlaamse 
Gemeenschap" (goedgekeurd op 12 juni 1991) en een bijzonder 
"Decreet betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum 
Antwerpen" (goedgekeurd op 26 juni 1991).37 Voortaan zou de Gentse 
universiteit, door het verwerven van meer autonomie, een nieuwe be
stuursorganisatie tot ontwikkeling kunnen brengen, met beslissings
recht voor de rector en de vice-rector, het bestuurscollege, de raad van 
bestuur, de faculteiten, de beheerders. Daar niet alle artikelen van de 



twee decreten meteen konden uitgevoerd worden, was een overgangsfa
se nodig om de grote ommekeer geleidelijk te concretiseren. We beper
ken ons hier tot een korte opsomming van de eerste verwezenlijkingen: 
1. de vaststelling van de lijst der academische opleidingen (het onder

scheid tussen wettelijke en wetenschappelijke graden verdween); 
2. de groepering van de tudiejaren in een eer te en -en tweede cyclus; 
3. de invoering van een 'individueel aangepa tjaarprogramma", waar

door studenten, met vrij tellingen of overdracht van examencijfers, 
toegelaten worden reeds een aantalopleidingsonderdelen uit het 
volgende studiejaar te volgen; 

4. de toekenning van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel, 
met een maximum van 60 studiepunten voor elk studiejaar; 

s. de indeling van het personeel in drie groepen: Z.AP. (zelfstandig 
academisch personeel), AAP. (assisterend academisch personeel) 
en AT.P. (administratief en technisch personeel); 

6. de zorg VOor de kwaliteit' van het onderwijs; 
7. de prjchting van vakgroepen' en "opleidingscommissies". 

In concreto impliceerde zulks voor de faculteit P.P.W.38: 
• dat gestreefd werd naar twee gescheiden opleidingen (enerzijds psy

chologie, anderzijd pedagogische wetenschappen); 
• dat - na uitgebreide di cu :ie in de faculteitsraad op 18 december 

1991, 19 februari 1 92 en 22 april J 992 - voorgesteld werd tien vak
groepen op te richten; 

• dat gelijktijdig besloten werd twee opleidingscommissies samen te 
stellen, respectievelijk voor de psychologie en voor de pedagogi
sche wetenschappen; 

• dat onderzocht werd welke leden van het "vastbenoemd weten
schappelijk personeel" konden opgenomen worden in het Z.AP.
kader; na kennis te hebben genomen van het verslag van een daar
toe speciaal ingestelde commissie adviseerde de faculteitsraad op 
20 mei 1992 om zeven kandidaten te rangschikken (F. Simon in de 
rang van hoogleraar; A. Vandierendonck, W. De Corte, P. Verhaeghe, 
I. Mervielde en R. Parmentier in de rang van hoofddocent; I. Vossen 
in de rang van docent); 

• dat door de twee opleidingscommissies (afzonderlijk) gewerkt werd 
aan een programmahervorming, waarover tijdens elke vergadering 
van de faculteitsraad van januari tot december 1993 heftig gedebat
teerd werd. 
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Wat in verband met dat laatste punt uiteindelijk als "oplossing" 
uit de bus kwam, verneemt de lezer in het volgende hoofdstuk. 

Noten 
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VIII. VAN DE 20e NAAR DE 21e EEUW 

Het jaar 1993 stond voor de F.P.P.W. (inmiddels: faculteit psy
chologie en pedagogische wetenschappen) J grotendeels in het teken 
van de reeds een decennium lang aangekondigde programmahervor
ming. D jmplementering van h l univer itair decreet erhaastt hel 
proce maar zaaide ook twee palt binnen de faculteit. D opleidjng 
commi sie p 'ychologie treefde immers naar een ompLete cheiding 
van de twee pleidingen waa rdoor tegelijk bet g me n chappelljk ee)'
·te jaar zou ophouden te be taan. In de faculteit raad kwam het op 20 

januari 1993 t t een frontale bol. ing, t en P. 0 t ier al voorzitter van 
de opl id ingscornrni i p ycho]ogie volgend verklaring v orla. : 
"Vaststellend: 
1. Dat een volledige unanimiteit bestaat binnen alle vakgroepen psy

chologie omtrent het nieuwe programma eerste kandidatuur psy
chologie; 

2. Dat in alle geledingen van de opleidingscommissie psychologie 
unanimiteit bestaat over het nieuwe programma eerste kandidatuur 
psychologie; 

3. Dat in ultieme compromis-voorstellen alle wensen van de pedago
giek zijn ingewilligd, zowel qua programma als overgangsmoge
lijkheden; 

4. Dat de buur (pedagogische richting) door een scheefgegroeide 
meerderheid (door een aberrante wanverdeling van middelen en op
drachten) stelt hoe het moet in het bed van de "voisin de palier"; 

5. Dat deze toestand, ondanks vele diplomatische pogingen om enige 
passende verdeling te krijgen, 25 jaar duurt; 

6. Dat het derhalve om principiële redenen (om niet te zeggen kwade 
wil) gaat; 

7. Dat de faculteit blijkbaar gedefazeerd leeft met alles wat een wer
kelijkheid is in andere universiteiten van Europa en in het beroep 
van de psycholoog; 

verlaten wij de vergadering." 2 

De aanwezige psychologen voegden de daad bij het woord en 
volgden onmiddellijk hun voorzitter. De gehalveerde faculteit raad zette 
de vergader i ng al noO' verder en be I ot de netelige kwe tic opnieuw aan 
de orde te tellen in de februari-bijeenkomst. 10 afwachting w rden po-
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De vakgroep "orthopedagogiek" neemt afscheid 
van laatstejaars in 1995. 



gingen ondernomen om d storm te bedaren, maar zowel p ychoJogen 
·als pedagogen beb.ield n hun eigen koers. Een op 15 februari inderhaa I 

bijeeng r p n verzoeningscommi ie" met onvenicbter zake uit
eengaan. Twee dagen later veroad rde d facuHeit raad. Vooruitgang 
werd ni t oeboekl. SLecht é'n klein lichtpunt vicl te 0 teren: "Een d le
gatie b taande lIit vijf personen twee uit elke opleiding c mmis. ie en 
de decaan zal e n onderhoud met d rector vragen om beide tandpun
ten toe te lichten." 3 Tijdens de vergadering van de faculteitsraad op 31 
maart 1993 bracht de decaan verslag uit over het onderhoud (17 maart) 
met rector De Meyer. Een voor beide groepen aanvaardbare oplossing 
leek toen 111.0~ lijk t zijn maar na overl g 111 l de tudent n meende d 
rector toch ' dat een gem 11 chapp lijke eer te kandidatuur moe t be
houd n blijven .4 In en brief van 30 maart (ter plekke uitgedeeld aan d 
leden van d faculteitsraad) deed de rector nogmaal een poging m pe
dagogen en psychologen u.it de iJllpa e te halen; bij . telde voor 'd di ' -
u. ie open te lJ'ekken naar de collega' van de opleiding poJitieke 11 

ciale weten chappen en aldus de oprichting van één grote faculteit ge
drags- en maatschappijwetenschapp n te overwegen.5 De faculteit re ad 
P.P. W. reageerd hierop vrij gun Lig üct ook oog de tudel1lenvertegen
woordigers aan het woord en besliste tenslotte: 

een gemeenschappelijke commissie eerste kandidatuur op te rich
ten; 
het huidig programma nog één jaar te behouden; 
beide opleidingscommissies opdracht te geven het huidig program
ma aan te passen aan het decreet; 
een werkgroep ermee te belasten de mogelijkheden te verkennen 
voor samenwerking met de faculteit politieke en sociale weten
schappen.6 

Reeds na enkele weken bleek dat de recentelijk opgerichte faculteit 
politieke en sociale wetenschappen niet erg happig was om de verworven 
autonomie weer af te staan en een huwelijk te sluiten met de faculteit 
I.P. W. di getuigde van weinig halm Die. Er bleef du voor pedagogen en 
psychologen ni. t ander over dan weer om de tafelle gaan zitten. Over 
het belangrijk te kn 'Ipunt (de eer te kanclidatuur) kon men pa op 17 no
vember ] 993 tot een vergelijk komen. De faculteitsraad be Joot toen (met 
een meerderheid van 14 stemmen bij 7 onthoudingen) dat: 
1. elke student van de eerste kandidatuur zich moest laten inschrijven 

ofwel voor de richting pedagogische wetenschappen ofwel voor de 
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richting psychologie; 
2. tot 15 januari de mogelijkheid bestond om van richting te verande

ren; 
3. in de eerste jaarhelft vooral "gemeenschappelijke vakken" zouden 

gedoceerd worden; 
4. in de tweede jaarhelft een gescheiden programma zou aangeboden 

worden, respectievelijk voor de psychologen en de pedagogen. 
Niettegenstaande de studenten ervan overtuigd bleven, dat zij 

"meer baat hadden bij een gemeenschappelijke inschrijving" en het be
treurden "dat financiële aspecten de doorslag hadden gegeven" 7, wer
den ook de gewijzigde programma's van de tweede kandidatuur en van 
de licenties goedgekeurd door de faculteitsraad op 15 december 1993 en 
19 januari 1994.8 Het bestuurscollege stemde op 10 maart 1994 in met 
de voorstellen van de F.P.P.W., zodat de volledige hervorming kon star
ten vanaf oktober 1994.9 Zowel pedagogen als psychologen beseften al
gauw dat het om een tijdelijke oplossing ging, want het decreet van 
1991 had "systemen van kwaliteitszorg" ingebouwd, met het oog op 
verbetering van het onderwijs. Enerzijds moest jaarlijks een "interne 
kwaliteitscontrole" worden opgezet via een gestructureerde evaluatie 
door studenten van het genoten onderwijs; anderzijds moest een "exter
ne kwaliteitscontrole" georganiseerd worden door de VL.I.R. (al of niet 
in samenwerking met Nederland). Dat laatste gebeurde al in 1994 voor 
de opleiding psychologie. Het rapport (1995) van de "visitatiecommis
sie" zette de opleidingscommissie psychologie onmiddellijk aan nieu
we voorstellen i.v.m. het studieprogramma te onderzoeken. Het jaar 
daarop werd aangekondigd dat ook de opleiding pedagogische weten
schappen zou "gevisiteerd" worden, wellicht in 1998. In november 
1996 gaf 1. Heene het startsein om de activiteiten voor te bereiden. Aan 
de vakgroepen en aan de studenten werd gevraagd mee te werken aan 
de samenstelling van een "zelfstudierapport" (een uniek initiatief in de 
geschiedenis van de Gentse opleiding pedagogische wetenschappen!). 
Toen in november 1997 1. Heene overleed, nam E. Broekaert de coör
dinerende taken over. In januari 1999 was het rapport klaar en twee 
maanden later kon de visitatiecommissie haar opwachting maken in de 
Henri Dunantlaan. De conclusies en de aanbevelingen van de commis
sie, eerst mondeling, vervolgens in gedrukte vormlO , waren opvallend in 
overeenstemming met door ons genoteerde indrukken en suggesties van 
studenten en oud-studenten. Bij de beoordeling van het programma (in-



houd gebruikte w rkvormen toet ing), de lages de 'cripties de . laag
c~jfer d.e studieduur. d · . tudeel'baarheid, de tud ievoorlichtiJlg de fa
iliteiten, d taf de intelllatiooali ering en de interne kwaliteit zorg 
chommelden de commentaren tu ' n ' goed ' v Idoende 'vrij be

perkt" en "weinig". Er was dus werk aan de winkel! De commissie be-
zorgde bovendien een waslijst met "aanbevelingen". Ter illustratie laten 
we er hier een 25-tal volgen: 

Omschrijf de doelstellingen per optie en per opleidingsonderdeel vol
doende duidelijk. 
Verbeter het evenwicht en de samenhang van het programma, zowel 
voor het reguliere programma als voor de enige kandidatuur. 
Aandachtspunten hierbij zijn onder meer de verhouding psychologie
peda 0 Jiek, de opbouw van de enige kandidotuul; de overlapping tus
. 'en opleidingsonderdelen en de ver lIippering van hel programma. 
Bes/eed m 'er aant/achl Clart de mul/ieL/IIUr Ie problematiek. 
Maak een grondige analyse van het programma; besteed hierbij on
dermeer aandacht aan het actualiteitsgehalte, het theoretisch gehalte 
van de opleidingsonderdelen, de leerproblematiek (orthopedagogiek), 
volwasseneneducatie (pedagogiek), de theoretisch-pedagogische on
derbouwing (pedagogiek en orthopedagogiek) en de relatie met ande
re disciplines dan de psychologie (sociale agogiek). 
Zorg voor voldoende overleg om een betere spreiding van de schrifte
lijke lt'erken over het academiejaar te kunnen garanderen. 
Besteed op structureel niveau aandacht aan het invoeren van nieuwe 
onderwijsvormen. 
Heroverweeg de organisatie en planning van de examens. 
Moedig het zelfstandig raadplegen van bronnen aan, onder meer om 
het zelfstandig leren en werken meer te bevorderen, ook buiten het wer
ken aan de scriptie. 
Confronteer de studenten met de bestaande plur(formiteit in weten
schappelijke benaderingen. 
Breng het aantal studiepunten in overeenstemming met het werkelijke 
aandeel van de stage in het programma. 
Zoek een oplossing voor de problemen die zich voordoen met de bege
leidin van de sla e. 
Breng hel aantal. tudiepunten in overeenstemming met het werkelijke 
aandeel. an de oS' riptie in het programma van de verschillende studie
jaren. 
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Zoek een oplossing voor de problemen die zich voordoen met de bege
leiding van en de voorbereiding op de scriptie. 
Zoek een mogelijkheid om het programma open te stellen voor andere 
doelgroepen, in het bijzonder studenten die niet rechtstreeks uit het se
nmdair ondervvijs of een hogeschoolopleiding instromen. 
Herovervveeg de verdeling van de studiepunten over de verschillende 
opleidingsonderdelen, de stage en de scriptie. 
Verminder het aantal contacturen ten voordele van meer zelfstudie. 
Verbeter de voorlichting over de keuzemogelijkheden in de tweede cy
clus. 
Neem in de studiegids informatie op over de verplichte en aanbevolen 
literatuur. 
Versterk het monitoraat. 
Voorzie meer werkgroepruimten en zoek een oplossing voor de proble
men met de uitrusting van de grote auditoria. 
Moedig de toegang tot en het gebruik van literatuur door de studenten 
aan. 
Schaf meer recente, en zeker de verplichte literatuur aan. 
Structureer de contacten met de arbeidsmarkt en met de afgestudeer
den. 
Tracht, zolang het personeelsbestand niet kan worden uitgebreid, door 
een verschuiving van prioriteiten en door het inschakelen van gastdo
centen, enige ruimte in de belasting te maken. 
Besteed meer structurele aandacht aan de internationale uitwisseling 
van studenten en staf 
Ontwikkel een vernieuwingsplan om de mogelijkheden van het aanwe
zige potentieel tot verandering te verwerkelijken. 

Naar aanleiding van en rekening houdend met het visitatierapport 
(1999) werd onmiddellijk een werkgroep met representatieve studen
tenvertegenwoordiging opgericht met als taak een "draaiboek program
mahervorming" samen te stellen, waarin de verschillende fasen van een 
hervorming werden gepland (diagnose-, ontwerp-, implementatiefase). 
Er werd een visietekst opgesteld evenals een grondige omschrijving ge
geven van de doelstellingen en de eindtermen, zowel voor de opleiding 
in het algemeen als voor de verschillende opties, teneinde tegemoet te 
komen aan de vraag naar een duidelijker profilering van de opleiding 
naar diverse doelpublieken toe (een voorname aanbeveling van de visi-



tatie). Ook werd een diepgaande sterkte-zwakte-analyse doorgevoerd 
naar de inhoud van het programma, rekening houdend met recente 
maatschappelijke ontwikkelingen en evoluties binnen het werkveld. In 
het opzet van het nieuwe programma vertrok men van een visie op "le
ren" als een constructief en contextgebonden proces, wat heeft geleid 
tot het opzetten van krachtige leeromgevingen en vernieuwende werk
en toetsingsvormen. Inhoudelijk werd er gezorgd voor een sterkere 
theoretische onderbouwing (eveneens een aanbeveling van de visitatie
commissie), terwijl bij het vastleggen van de opleidingsonderdelen een 
evenwicht werd gezocht in het aan het beroep van pedagoog kenmer
kende spanningsveld tussen een vereiste van hoge polyvalentie en in be
paalde situaties verwachte specialisatie. 

Onder leiding van F. Simon (facultair onderwijsdirecteur) en 
M. De Bie (voorzitter opleidingscommissie pedagogische wetenschap
pen) werd maandelijks in een constructieve sfeer vergaderd en kwam 
uiteindelijk een document tot stand, waarop men terecht fier mocht zijn. 
In het verleden was men er nooit in geslaagd op zo'n grondige en zo'n 
serene manier aan een programmahervorming te werken. We menen dan 
ook dat grote delen uit het eindrapportIl hier mogen geciteerd worden 
om de waarde ervan te onderstrepen: 

J. PROCES 
• Door de opleidingscommissie pedagogische wetenschappen werd op 7 

juli 1999 een "Werkgroep programmahervorming" opgericht, die het 
eigenlijke proces stuurde en geregeld aan de opleidingscommissie rap
porteerde. 
Er werd eerst een draaiboek programmahervorming uitgewerkt, met 
een beschrijving van de algemene structuur van het proces, de noodza
kelijke elementen enfasen en de daarbij horende timing. 

• Als een belangrijk element van de diagnosefase werd een uitvoerige be
spreking van het visitatierapport pedagogische wetenschappen gehou
den. De sterkte-zwakte-analyse van de huidige opleiding vormde één 
van de aangrijpingspunten voor de ontwikkeling van het nieuwe curri
culum. 

• In de context van het opleidingsonderdeel Curriculumontwikkeling 
(eerste licentie pedagogische wetenschappen) voerden de studenten 
onder begeleiding een "behoeftenanalyse " en "contrastanalyse " uit. 
Hierover werd mondeling en schriftelijk aan de werkgroep gerappor-
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teerd. Daarnaast werden binnen de vakgroepen nog allerhande onder
steunende initiatieven georganiseerd. 

• De opleidingscommissie heejt, in aansluiting met de werkgroep pro
grammahervorming, conclusies geformuleerd uit de verschillende ele
menten van de diagnosefase en die vertaald in algemene uitgangspun
ten naar de volgende fase, de ontwerpfase. Deze algemene uitgangs
punten zijn dan omgezet in expliciete keuzes inzake opleidingsdoelstel
lingen, eindtermen en onderwijskundige visie op de opleiding. 

• Na bespreking in een kleine subwerkgroep over het inbouwen van op
ties in de opleiding werd er door de opleidingscol1l1nissie voor geop
teerd de huidige drie opties in grote lijnen te behouden en de optie pe
dagogiek te hernoemen in "onderwijspedagogiek". De term "pedago

giek" wordt aldus het koepelbegrip voor de volledige opleiding. Tevens 
werd ervoor geopteerd de gemeenschappelijke stam van de opleiding te 
versterken en optieoverschrijdende modules aan het eind van de oplei
ding te voorz.ien. 

Il. CONCLUSIES UIT DE DIAGNOSEFASE 
Uit de activiteiten en besprekingen tijdens de diagnosefase werden, 

naar de onnvikkeling van het nieuwe curriculum toe, volgende conclusies 
getrokken: 

De theoretische onderbouwing van de opleiding moet worden versterkt, 
zowel door de specifieke theoretische component van de opleiding te 
verstevigen, als door het reflexieve karakter van op constructie van 
handelingscompetenties gerichte opleidingsonderdelen te versterken 
(reflexive professional). 

• De opleiding pedagogische wetenschappen moet een duidelijker profi
lering krijgen injunctie van potentiële studenten, het beroepenveld en 
het wetenschappelijke forum. Deze profilering dient zich zowel te situ
eren in de visie op de opleiding en de gehanteerde paradigma 's inzake 

ondern'ijs en onderzoek, als in de professionele zwaartepunten en pro
fielen die in de opleiding aan bod komen. 

• Het nieuwe programma moet zo opgebouwd worden dat nieuwe doel
groepen kunnen worden aangesproken. Dit geldt op de eerste plaats 
voor afgestudeerden van het hoger onderwijs van één cyclus, aan wie 
een beter aan hun reeds verworven kennis en vaardigheden aangepast 

pakket moet worden aangeboden. De mogelUkheden om de opleiding 



deeltijds te laten volgen ofin een "duale" vorm aan te bieden, moeten 
worden vergroot. Tevens moeten de mogelijkheden onderzocht worden 
om bepaalde gedeelten van het nieuwe programma ook in de vorm van 
postacademische vorming aan te bieden als permanente vorming voor 
alumni en in het werkveld actieve professionals. 
Er moet een beter evenwicht gevonden worden tussen enerzijds de 
vraag naar een zo breed mogelijke opleiding en anderzijds de behoef
te om de verschillende opties duidelijk te blijven profileren en de nood 
aan meer mogelijkheden tot verdieping en keuzemogelijkheden naar 
het eind van de opleiding toe te verzekeren. De drie opties blijven be
houden, maar er moet worden gestreefd naar meer gemeenschappe
lijkheid in de opleiding en naar optieoverschrijdende differentiatie in 
de opleidingsfinaliteiten. 
Inzake onderwijsbenadering en werkvormen moet ernaar gestreefd 
worden, binnen de mogelijkheden die de regelgeving biedt, de oplei
ding te vernieuwen. Dit moet tevens leiden tot een evenwichtiger inzet 
van mensen en middelen in het onderwijs en een beter gebalanceerde 
verdeling tussen de ondenvijsgerelateerde activiteiten van academisch 
personeel en de andere laken inwke onderl.oek en dienstverlening. Te 
bekijken punten hierbij zijn onder meer: het al dan niet werken met 
blokken, het al dan niet modula/'iseren van, de opleiding, het zoeken 
naar een optimale verhouding tussen contactondenvijs en begeleid 
zelfstandig leren. 

lIl. ALGEMENE FILOSOFIE VAN HET NIEUWE PROGRAMMA 
De opleiding pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Gent 

vertrekt vanuit de opvatting dat de opleiding te zien is als een door onder
zoek onderbouwde reflectie over hoe mensen leren, over de educatieve pro
cessen, structuren en instituties die daarbij tot ontwikkeling worden ge
bracht, en over de maatschappelijke, historische en culturele context waar
in zulks gebeurt. Deze reflectie leidt tot een inzicht in de pedagogische we
tenschappen als wetenschappelijke discipline en tot handelingskennis en 
-vaardigheden die de pedagoog nodig heeft om dit leren te ondersteunen. 
Bovendien zal de pedagoog deze kennis en vaardigheden vanuit een ver
antwoordingsperspectief (d. w.z. als "reflexive professional") hanteren 
vanuit een visie die steunt op een analyse en interpretatie van de bredere 
maatschappelijke, filosofische en ethische context. Zoals gezegd worden de 
onnvikkeling van de pedagogische wetenschappen als wetenschappelijke 

145 



discipline en de ontwikkeling van de pedagogiek als beroep uitdrukkelijk 
benaderd in hun historisch-maatschappelUke context, met name de "peda
gogisering " of de toename en verbreding van pedagogische praktUken in 
het kader van de modernisering van de samenleving. 

Een door onderzoek onderbouwde reflectie 

Het object van de pedagogische wetenschappen is de studie van de 
ondersteuning van de verwerving en constructie van kennis, inzicht, vaar
digheden en attitudes, waardoor de handelingscompetentie van mensen, 
zowel individueel als in groep, wordt vergroot. 

"Handelen" wordt hierbU begrepen als zinverlenend kunnen om
gaan met de omgeving en hierin zelfontplooiing vinden. Handelen houdt in 
dat mensen leren hoe ze interpretatieschema 's kunnen ontwikkelen en hCll1-
teren waarmee ze over hun situatie kunnen reflecteren en van waaruit ze 
hun situatie individueel enlof collectief vorm kunnen geven, zodanig dat ze 
zichzelfhierin ook kunnen ontplooien. De pedagogische ondersteuning kan 
hierbij zeer divers zijn, naargelang van de concrete context waarin gewerkt 
wordt, en gericht zijn op zmvel individuele als sociale competenties. Deze 
ondersteuning is een specifieke vorm van reflexief-professioneel handelen, 
met name door opvoeden, onderwijzen, opleiden, begeleiden, enz. deze 
handelingscompetenties helpen ontwikkelen. Pedagogische ondersteuning 
onderscheidt zich als dusdanig van andere interventies doordat zij indivi
duen en sociale verbanden naast een zekere "normalisering ", tevens tot 
een "optimaler" ontwikkelingsniveau wil brengen. Het toerusten van men
sen met nieuwe kennis en vaardigheden, het opheffen van handelingsbe
perkingen van mensen in moeilijke opvoedings- en sociale situaties, het be
vorderen van de maatschappelijke integratie en participatie van mensen, 
het zUn alle pedagogische handelingsvormen die ambiëren de menselijke 
mogelijkheden te ontplooien, te verbreden, te bevorderen, kortom te opti
maliseren. In zijn essentie is het pedagogisch handelen dan ook emancipa
torisch. De opleiding biedt een wetenschappelijke basis voor de reflexief
professionele kwaliteit van deze pedagogische ondersteuning. 

Deze wetenschappelijke basis wordt voortdurend verder ontwikkeld 
in het pedagogisch onderzoek, dat aldus de basis vormt van de opleiding. 

146 



Pedagogisch onderzoek omvat een diversiteit van benaderingen, 
waarbij uitgegaan wordt van onderscheiden theorieopvattingen en metho
dologieën. Een eerste type van pedagogisch onderzoek is gericht op ver
klarende theorievorming, en is gebaseerd op empirisch-analytische onder
zoeksbenaderingen. Een voorbeeld van deze benadering is onderzoek 
waarin nagegaan wordt welke jongeren het al dan niet goed doen op 
school, en met welke factoren dit samenhangt. Een tweede type van peda
gogisch onderzoek is gericht op verfijnder theoretisch inzicht in een be
paald probleem; dit onderzoek is vooral gebaseerd op zgn. kwalitatieve, of 
interpretatieve onderzoeksbenaderingen. Een voorbeeld van dit type on
derzoek is onderzoek 'waarin nagegaan wordt waarom mensen een peda
gogisch aanbod al dan niet als relevant ervaren, en met welke elementen 
uit hun persoonlijke levensgeschiedenis deze ervaring samenhangt. Een 
derde vorm van pedagogisch onderzoek is onderzoek waarbij de weten
schappelijke theorievorming gebaseerd is op een concreet ingrijpen in de 
sociale werkelijkheid; dit soort onderzoek kan actieonderzoek zijn of 
(quasi-) experimenteel onderzoek. Een voorbeeld van dit type onderzoek is 
een onderzoek waarin via de toepassing van, en reflexie over een nieuwe 
begeleidingsmethodiek, tegelijk ook kennis verworven wordt over de bete
kenis van deze begeleiding voor de mensen die ermee te maken krijgen. De 
kennisname van de diverse types onderzoek en van de hiermee verbonden 
theorieopvattingen en methodologische vereisten vormt een belangrijk 
aandachtspunt in de opleiding, dit vanaf de kandidaturen. 

De diverse types pedagogisch onderzoek geven tevens aan dat de re
latie tussen onderzoek en praktijk een belangrijk aandachtspunt is binnen 
de pedagogische wetenschappen. Deze relatie kan diachroon zijn, d.w.z. 
dat de pedagogische praktijk een cifgeleide is van de wetenschappelijke 
theorievorming, en voortvloeit uit het onderzoek. De relatie onderzoek
praktijk is binnen de pedagogische wetenschappen in belangrijke mate ook 
synchroon, d. w.z. dat onderzoek en praktijk elkaar wederzijds beii1vloeden. 
Zo bijv. kan deelname aan concrete pedagogische praktijken een belang
rijke voorwaarde zijn om bepaalde onderzoeksterreinen te ontsluiten enlof 
om het onderzoek mogelijk te maken. In experimentele en actieonderzoeks
benaderingen zal de pedagogische praktijk tevens gezien worden als een 
middel tot onderzoek. De uitbouw van een structurele relatie tot exempla
rische praktijkvelden is vandaaruit een belangrijk aandachtspunt binnen 
het onderzoeksbeleid, via de wetenschappelijke dienstverlening van de 
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vakgroepen. Deze praktijkkennis wordt ook in de opleiding mee ingebracht. 
De relatie onderzoek-praktijk is tevens een belangrijk aandachtspunt in de 
stage als verplicht opleidingsonderdeel in de licenties pedagogische weten
schappen. 

Vanuit een historisch-contextuele benadering 

Pedagogisch onderzoek kan niet los gezien worden van de context 
waarin het ontwikkeld wordt. De wetenschappelijke theorievorming is niet 
te zien als een evolutionair proces, vertrekkend vanuit vaststaande uit
gangspunten. Zoals ook andere activiteiten is de wetenschappelijke theo
rievorming zélf verankerd in een aantal culturele condities, in het bijzon
der de hoge waardering van intellectuele ontwikkeling in onze samenle
ving, en het groot vertrouwen in wetenschappelijke deskundigheid. In nau
we aansluiting met de modernisering van de samenleving en, meer speci
fiek voor onze westerse omgeving, de ontwikkeling van de verzorgingsstaat, 
is een steeds grotere impact vast te stellen van een "pedagogische kijk" op 
het dagelijks leven. Onderzoek en opleiding leveren een actieve bijdrage 
aan deze toenemende invloed. De reflexie over de betekenis van deze in
vloed en de "zin en onzin" ervan moet vandaaruit inherent deel uitmaken 
én van pedagogisch onderzoek én van de opleiding. De vraag naar de be
tekenis en achterliggende patronen van het vast te stellen "pedagogise
ringsproces " vormt dan ook een belangrijk aandachtspunt. 

In de huidige laat-moderne conditie mondt het pedagogiseringspro
ces steeds meer uit in een definitie van legitieme en van wenselijk geachte 
cultuur. Pedagogisering definieert met andere woorden ook wat als" cultu
rele geletterdheid" in een samenleving wordt begrepen. Toenemende maat
schappelijke verwachtingen ten aanzien van en onrust over curricula en 
over wat in scholen geleerd wordt bijvoorbeeld, laten zien dat de culturele 
geletterdheid waarin het pedagogische handelen zich beweegt, steeds min
der homogeen en vanzelfsprekend is en onderhevig aan erosie enfragmen
tering. Tegelijk ontstaan, ten dele ook door de opkomst van nieuwe com
municatietechnologieën, ook nieuwe vormen van culturele geletterdheid, 
met eigen codes en doxa 's. De opleiding tot pedagoog moet derhalve een 
stevige reflexie inhouden over de diverse (sub )culturele geletterdheden 
waarbinnen het pedagogisch handelen in het algemeen en het professio
neel handelen van pedagogen zich vandaag bewegen. 



Samenhang en differentiëring 

Het pedagogiseringsproces heeft in onze samenleving geleid tot een 
vermenigvuldiging en verbreding van pedagogische praktijken. Sommige 
praktijken zijn in min afmeer voltooide institutionalisering uitgemond. Het 
onderwijs, gedefinieerd als de geprofessionaliseerde en geïnstitutionali
seerde socialisatie van mensen, is daar wellicht het meest duidelijke voor
beeld van. Ook andere vormen van pedagogisch handelen hebben zich tot 
specifieke instituties verzelfstandigd zoals bijvoorbeeld de welzijnszorg. 
Tegelijk met de institutionalisering ervan, zijn er telkens weer andere vel
den ontstaan waarop non-formele pedagogische processen en praktijken 
tot ontwikkeling komen. Met deze verbreding gaat ook een kristalliseren 
van specifieke subvormen van pedagogisch handelen (bijv. het ondersteu
nen van bewonersorganisaties in een buurt) gepaard. Dit differentiërings
proces maakt het steeds moeilijker om de eenheid van pedagogisch hande
len te conceptualiseren. Op wetenschappelijk vlak correspondeert hiermee 
de tendens tot differentiatie van de pedagogische wetenschappen in aparte 
subdisciplines, die - soms geheel of gedeeltelijk de grenzen van de peda
gogische wetenschappen overschrijdend - de neiging vertonen zich te ver
zelfstandigen. 

Het opleidingsconcept dat hier wordt gehanteerd tracht enerzijds 
recht te doen aan deze differentiatie, maar anderzijds ook de samenhang 
tegenover deze dreiging tot fragmentering te plaatsen. In de opleiding kun
nen heel uiteenlopende vormen van pedagogisch handelen aan bod komen 
en zal niet getracht worden de verscheidenheid op een kunstmatige manier 
in een pedagogisch eenheidsconcept te dwingen. Tegelijk zal echter ge
poogd worden aan de neiging tot subdiscipline-matige specialisatie te 
weerstaan door de samenhang in deze verscheidenheid van pedagogische 
interventies in beeld te brengen. Deze opstelling laat toe de studenten po
lyvalent te vormen, hetgeen leidt tot een beroepsprofiel gekenmerkt door 
brede inzetbaarheid en grote mobiliteit. 

Dit kan vertaald worden door de opleiding te differentiëren in drie 
opties. De opties beantwoorden enerzijds aan de behoefte aan differentië
ring van de opleiding vanuit de arbeidsmarkt, wat zich in sommige geval
len vertaalt als een expliciete aanduiding van diploma 's in regelgeving van 
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overheden, accrecliterende instanties of beroepsorganisaties, anderzijds 
aan de zinvolheid of strategische opportuniteit om specifieke inhoudelijke 
accenten te kunnen leggen. De drie opties zijn: 

• de optie onderwijspedagogiek richt de focus op de studie van het pe
dagogisch handelen in contexten waarin het systematisch ondersteu
nen van leerprocessen centraal staat in de sfeer van opvoeding, onder
wijs en opleiding. "Onderwijs" wordt hierbij als een omvattende term 
gehanteerd en niet als een sector. 

• de optie orthopedagogiek legt het accent op de studie van het pedago
gisch handelen vanuit maatschappelijk verbijzonderde situaties, inz. de 
verbijzondering van de situatie van mensen met een handicap, van 
mensen met gedrags- en emotionele problemen en van mensen met een 
verslavingsproblematiek. 

• de optie sociale agogiek concentreert zich op de studie van het peda
gogisch handelen in de bredere sociale context van instituties en prak
tijken die sociale en culturele ontplooiing nastreven, zoals bijvoorbeeld 
het (forensisch) welzijnswerk, het sociaal-cultureel werk met jeugdigen 
en volwassenen, de samenlevingsopbouw, interventies in de culturele 
en vrijetijdssfeer. 

De onderscheiden opties zijn te zien als differentiaties binnen een
zelfde opleiding. 

Aldus wordt een werkbaar evenwicht beoogd tussen een vorm van 
"specialisatie" in de zin van afstemming op specifieke pedagogische con
texten als bijv. het gezin, de school, het bedrijfsleven, de (bijzondere) jeugd
zorg, de (eerstelijns)hulpverlening ... en een polyvalente pedagogische vor
ming. De opzet van de opleiding laat ook toe dat studenten in het zoeken 
naar een werkbaar evenwicht tussen specialisatie en polyvalentie eigen ac
centen leggen. 

Reflexief-professionele ondersteuning van het handelen 

Als beroep omvat de pedagogiek de concrete ondersteuningsactivi
teiten die ontwikkeld worden om het handelen van mensen mogelijk te ma
ken, op te zetten enlofte optimaliseren. Het "handelingsrepertoire" van de 
pedagoog bestaat uit een aantal grondvormen waarvan, naargelang van de 
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aard van de situatie waarin geleerd wordt, op verschillende wijze gebruik 
gemaakt wordt. Zo bijv. zullen in een aantal situaties kennisoverdracht en 
assistentie bij kennisconstructie belangrijk zijn; in andere situaties zal het 
pedagogisch handelen veeleer hulpverlenend zijn, of gericht op het toe
gankelijk maken van een bepaalde voorziening voor mensen die ervan uit
gesloten zijn. Gezamenlijk echter vormen deze grondvormen de professio
nele competentie van elk pedagogisch beroep. Deze grondvormen zijn: on
derrichten, informeren, adviseren, handelingsmogelijkheden creëren en 
mensen op hun ontplooiingsmogelijkheden aanspreken. 

Professionaliteit wordt in dit verband in tweeërlei zin gedefinieerd. 
Enerzijds wordt daarmee een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes 
aangeduid, dat op het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar als het 
corpus van professionele deskundigheid kan worden beschouwd en door de 
afnemers van afgestudeerden ook impliciet of expliciet zo wordt bepaald. 
Concreet gaat het hierbij om kennisinhouden, om vaardigheden en om hou
dingen die vervat zitten in de notie van wat een "goede pedagoog" heet te 
zijn, althans op het niveau van de startkwalificaties van een beginnende be
roepsbeoefenaar met inbegrip van de basis voor de permanente professio
nele vorming gedurende de beroepsloopbaan. Dit zou men de "technische 
professionaliteit" kunnen noemen. Anderzijds wordt met professionaliteit 
ook een geheel van kennis, vaardigheden en attitudes bedoeld, die een af
gestudeerde definiëren als een "intellectueel", in de betekenis dat hij ofzij 
in de maatschappelijke werkelijkheid vanuit zijn of haar professionaliteit 
op een kritische wijze participeert in de symbolische werkelijkheid en deze 
ook mee vorm geeft. Van een universitair gevormde intellectueel, zeker in 
het normatieve domein van de pedagogische handelingswetenschappen, 
mag immers gevraagd worden dat hij of zij op een hoger én kritischer ni
veau dan wat reeds als "burger" kan verwacht worden, aan de symbolische 
(re)productie participeert. Dit zou men dan de "intellectuele professiona
liteit" kunnen noemen. 

Het beroepsprofiel van de pedagoog is niet eenduidig vast te leggen, 
maar moet gerelateerd worden aan de diversiteit van situaties en settings 
waarin ondersteuning gegeven wordt bij het leren. Hierbij treedt opnieuw 
het spanningsveld op tussen de algemene vereiste van een hoge polyvalen
tie en de in bepaalde situaties verwachte specialisatie. Dit spanningsveld 
wordt in de opleiding gehanteerd via het onderscheid tussen stam vakken 
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(algemene opleidingsonderdelen, verplicht voor de gehele opleiding), op
tievakken (optiespecifieke opleidingsonderdelen), vrij te kiezen opleidings
onderdelen (die aldus, naar keuze van de student, eerder algemeen dan wel 
optiespec(fieker kunnen zijn) en de opleidingsonderdelen "interoptiemodu
les H. Er zijn vier interoptiemodules: "historisch-theoretische perspectie
ven ", "praktische perspectieven"; "onderzoeksperspectieven ", theorie
vormingsperspectieven H. Voor het geheel van deze modules kiest de student 
uit één van de volgende zes, exemplarisch behandelde thema 's: 

1. Pedagogiek en interculturalisering 
2. Pedagogiek en mensenrechten 
3. Kinderwerelden en jongerenculturen 
4. Opvoedingsondersteuning 
5. Leerlingenbegeleiding m. i. v. leermoeilijkheden en leerstoornissen 
6. Management voor de social-profit sector 

De opleidingsconunissie neemt zich voor tevens de mogelijkheden te 
onderzoeken hoe vanuit de interoptiemodules ook een verbinding kan ge
legd worden naar het aanbod van postacademische vorming. 

IV. ALGEMENE PRINCIPES EN DOELSTELLINGEN VAN DE 
OPLEIDING 

Vertrekkend van bovenstaande algemene filosofie kunnen een aantal 
algemene, richtinggevende principes en doelstellingen voor de opleiding 
worden geformuleerd: 

]. De opLeiding wil de studenten aanspreken op basis van onderzoek te re
flecteren over leerprocessen en het verwerven van handelingscompe
tenties door mensen en de wijze waarop deze processen pedagogisch 
kunnen worden ondersteund. Dit houdt onder meer in dat de studenten 
aan het eind van hun opleiding in staat zijn pedagogisch onderzoek te 
begrijpen, een op onderzoek gebaseerde argumentatie te ontwikkelen 
en basiscompetenties verworven hebben om zelf wetenschappelijk on
derzoek over een pedagogische vraagstelling te ontwerpen en uit te 
voeren. 

2. De opleiding confronteert studenten met een veelheid van theoretische 



paradigma 's en onderweksbel1aderillgen in. de pedagogische weten
schappen. Dil beleke/1.I levens dal ze bij hen tegenover deze paradig
ma 's een kriti eh inlÎcht en een persoonlijke 1 isie tracht te ontwikkelen. 
Daartoe wordt in de beginfase van de opleiding plaats voorbehouden 
voor de theoretische aspecten van wetenschappelijke kennisconstructie 
en voor de situering van pedagogische kennis binnen alternatieve ver
klarings- en interventiemodellen voor menselijk gedrag. 

3. De opleiding plaatst pedagogische processen, structuren en instituties 
in hun maatschappelijke, historische en culturele context, meer be
paald het proces van pedagogisering in het kader van de modernise
ring van de samenleving, en tracht bij studenten de kritische vaardig
heid te ontwikkelen om het pedagogisch handelen in deze context te si
tueren. 

4. De opleiding biedt de studenten de mogelijkheid om competenties te 
verwerven in de verschillende grondvormen van het pedagogisch on
dersteunen van het leren en handelen van mensen in diverse situaties. 
Deze competenties beantwoorden aan de zogenaamde startkwalifica
ties die van een beginnende beroepsbeoefenaar in diverse professione
le settings kunnen worden verwacht. 

5. Gezien de diversiteit aan pedagogische contexten waarin afgestudeer
den later professioneel terechtkomen en gezien de grote mobiliteit op 
de arbeidsmarkt is het van groot belang voor de opleiding ook doel
stellingen te ontwikkelen die te maken hebben met zogenaamde sleutel
vaardigheden, die in een veelheid van contexten kunnen worden inge
zet. Deze sleutelvaardigheden maken ook deel uit van het academisch 
profiel van een universitair gevormde pedagoog. 

6. De opleiding wil alle studenten een "klinische kijk" op pedagogische 
processen doen ontwikkelen, met name een wijze van observeren en 
evalueren van leer- en educatieve processen van individuen waarbij 
men zich permanent de vraag stelt of en hoe deze door gerichte inter
venties kunnen worden geoptimaliseerd, c.q. worden geremedieerd. 
Afgestudeerde pedagogen moeten klinische en diagnostische basis
competenties bezitten, maar moeten deze verder vervolmaken om op 
een professionele wijze klinische beroepsbeoefenaars te worden. 
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7. Studenten maken zich gedurende de opleiding kennis, vaardigheden en 
houdingen eigen en ontwikkelen daarbij persoonlijke keuzes. Het op
leidingsaanbod creëert de nodige ruimte om studenten doelgericht op 
hun persoonlijke verantwoordelijkheid aan te spreken. De navolgende 
concretisering van attitudes moet in die zin begrepen worden, dat het 
gaat om houdingen die vanuit de opleiding belangrijk geacht worden, 
en die een engagement inhouden waarop ook studenten aangesproken 
worden: 

a. een reflexief, kritische houding en ethisch gefundeerde grondhouding: 
willen reflecteren over het eigen waardesysteem; bereid zijn de beteke
nis maar ook de beperkingen in te zien van theorie en onderzoek; rele
vante perspectieven met betrekking tot het educatief denken en hande
len selecteren en kritisch analyseren; gericht zijn op de ontwikkeling 
van pedagogische kennis; gericht zijn op het aangeven van ontwikke
lingen en processen in educatieve contexten die een wetenschappelijke 
onderzoeksbenadering vragen; 

b. beslissingsvermogen: een standpunt durven innemen of tot een hande
ling durven beslissen en er de verantwoordelijkheid voor opnemen; 

c. relationele gerichtheid: in de contacten met de mogelijke doelgroepen 
van de pedagogische begeleiding en ondersteuning kenmerken van 
echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen; 

d. zelfstandigheid: er niet voor terugschrikken om een problematische si
tuatie op een zelfstandige wijze aan te pakken; bereid zijn om de per
soonlijke keuzes met betrekking tot pedagogische kwesties te verant
woorden aan de hand van een met argumenten gefundeerd en logisch 
onderbouwd discours; 

e. gerichtheid op permanent leren: steeds actief zoeken naar situaties om 
zijn competentie te verbreden; 

f zin voor samenwerking: zich loyaal en rekening houdend met diverse 
opvattingen en benaderingen kunnen positioneren in een team, geza
menlijke taken uitvoeren enfeedback geven; 
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g. creatieve gerichtheid: erop gericht zijn om uit diverse situaties en in
formatiebronnen ideeën te genereren en deze op een orginele manier 
gestalte te geven in de omgeving waarin men leert/werkt. 

8. De opleiding socialiseert studenten in de grondhoudingen en profes
sionele attitudes van de pedagoog. Dit houdt onder meer een ethisch 
gefundeerde houding in om maatschappelijke en persoonlijke proble
men en conflicten vanuit de menselijke waardigheid en emancipatie te 
benaderen. 

9. De opleiding stimuleert de studenten om als onderdeel van hun acade
mische vorming ook hun intellectuele professionaliteit te ontwikkelen, 
met name het vermogen om op een kritisch-geëngageerde wijze een 
bijdrage te leveren aan het maatschappelijk-intellectuele gebeuren. 

V EINDTERMEN 
Op grond van de algemene filosofie, principes en algemene oplei

dingsdoelstellingen worden de hierna volgende eindtermen geformuleerd. 
Eindtermen verwijzen naar de essentiële kennis en vaardigheden waarmee 
de opleiding de pedagogen toerust om ze als beginnende professional te 
kunnen inzetten. Er wordt van uitgegaan dat de studenten, aan de start van 
het opleidingstraject, met het oog op het realiseren van die eindtermen, 
over een aantal instrumentele vaardigheden beschikken zoals correct en 
adequaat taalgebruik kunnen hanteren in mondelinge en schriftelijke rap
porteringen, de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ade
quaat kunnen gebruiken. 

Algemene eindtermen 

a. Kennis 

1. De onderliggende assumpties van veel gebruikte onderzoeksmethodes 
kunnen bevragen 

2. Wetenschappelijke onderzoeksmethodes op hun waarde kunnen taxe
ren in functie van een adequate onderzoeksact in de onderwijs- en op
voedingscontext waarin de probleemstelling zich situeert 

3. Verschillende stromingen in het pedagogisch denken kunnen relateren 
aan bredere visies op mens en maatschappij 

4. Reflexieve kennis kunnen construeren met betrekking tot begeleiding en 
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ondersteuning in opvoeding, onderwijs en opleiding, en andere socia
lisatiecontexten 

5. De pedagogische metaforiek vanuit de wetenschapstheoretische onder
bouw van de pedagogische wetenschappen kunnen benaderen 

6. Kunnen argumenteren hoe pedagogische interventies, structuren en in
stituties waardegebonden zijn 

7. De invloeden van verschillende socialisatiecontexten kunnen analyse
ren en op elkaar betrekken 

8. De kenmerken van formele en informele opvoedings- en leercontexten 
kunnen betrekken op adequate ondersteuning 

9. Pedagogische interventies en voorzieningen kunnen situeren in een 
maatschappelijke, historische, culturele en juridische context 

10. Pedagogische processen, ontwikkelingen en voorzieningen vanuit een 
internationaal perspectief kunnen benaderen 

11. Bijzondere pedagogische voorzieningen, wetgeving en instituties op 
hun betekenis voor individuen, groepen en de maatschappij kunnen be
oordelen 

12. Gezinnen en samenlevingsvormen en de pedagogische omgang die 
hieruit voortvloeit kunnen plaatsen in een maatschappelijke, histori
sche, culturele en juridische context 

13. De ethische en deontologische dimensie van pedagogische processen 
kunnen duiden 

14. De diversiteit van pedagogische processen en situaties kunnen inter
preteren vanuit perspectieven als leeftijd, psychische, morele, cognitie
ve en fysische ontwikkeling, sociale en culturele inbedding, enz. 

15. Gedragingen van kinderen en volwassenen kunnen interpreteren van
uit een psychopedagogisch, klinisch perspectief 

16. Leer- en instructieprocessen kunnen interpreteren vanuit verschillende 
sociaalwetenschappelijke theorieën 

17. Basisvorming kunnen definiëren vanuit concepten als culturele gelet
terdheid 

18. Pedagogische ontwikkeling kunnen duiden vanuit concepten als: inclu
sie, dualisering, ecologie, interculturaliteit, duurzame ontwikkeling, ... 

19. Processen in het verwerven van basisvaardigheden wals rekenen, le
zen en schrijven kunnen interpreteren 

20. Pedagogische interventies en voorzieningen kunnen situeren in een be
leidscontext 

21. Inzicht hebben in het specifieke karakter van de sociologische benade-



ringswijze bij de studie van maatschappelijke fenomenen 
22. Cultuurwetenschappelijke, sociologische, psychologische, biologische 

en economische inzichten kunnen betrekken op pedagogische ontwik
kelingen en processen 

23. Pedagogische benaderingen t.o. v. criminologische en medische kunnen 
plaatsen 

24. Verschillende therapeutisch scholen (gedragstherapie, client centered 
werk, psychoanalyse, systeemdenken) kunnen situeren en kritisch kun
nen nadenken over hun bruikbaarheid binnen een pedagogische inter
ventie 

25. Basisbegrippen en modellen van hulpverlening kunnen toepassen, en 
hun implicaties voor de praktijk van de hulpverlening kunnen aandui
den. 

b. Vaardigheden 

J. Interdisciplinair en teamgericht kunnen werken 
2. Leiding kunnen geven 
3. Probleemoplossend kunnen denken 
4. De eigen leerstijl kunnen onderkennen en een performante werkstijl 

kunnen ontwikkelen 
5. Wetenschappelijke informatie systematisch kunnen verzamelen, opzoe

ken, interpreteren, integreren en presenteren 
6. Empirisch-analytische, interpretatieve en actiegerichte onderzoeksme

thodes adequaat kurmen toepassen 
7. Op een methodologisch verantwoorde wijze zelfstandig een onderzoek 

kunnen uitvoeren met betrekking tot een specifieke probleemstelling 
8. In staat zijn theoretische en empirische kennis (bronnenmateriaal) te 

zoeken en te selecteren in functie van een pedagogische vraagstelling 
of handelingssituatie 

9. Op een onderzoekende wijze kunnen omgaan met theorieën, beleid en 
prakt(jk van onderwijs en opvoeding 

10. Pedagogische theorieën en concepten kunnen hanteren om concrete pe
dagogische situaties en processen, inclusief de eigen leerprocessen, te 
ondersteunen 

J 1. Leerprocessen en de onnvikkeling van handelingscompetenties kunnen 
plannen, begeleiden en ondersteunen 

12. Een pedagogisch handelingsplan kunnen uitwerken, uitvoeren en kun-
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nen verantwoorden voor een problematische situatie of een doelgroep 
met problemen in een pedagogische context 

13. Methodes van leer- en werkbegeleiding kunnen hanteren 
14. Pedagogische processen, opbrengsten en systemen kunnen evalueren 
] 5. Pedagogische interventies kunnen evalueren naar welslagen of falen 
16. Curriculumproducten kunnen ontwerpen, implementeren en evalueren 
17. Vanuit een pedagogische professionaliteit kunnen participeren in vor

men van management, sturing en evaluatie van beleid 
18. De voor pedagogische interventies en voorzieningen relevante wetge

ving kunnen opzoeken en adequaat aanwenden 
19. Strategieën ter bevordering van de kwaliteit van de dienstverlening en 

het innoverend vermogen van organisaties kunnen interpreteren en kri
tisch benaderen 

20. Maatschappelijke verbeeldingskracht kunnen ontvvikkelen op basis van 
filoso.fische, historische, politieke, culturele, juridische, ... kennis en in
zichten. 

Optiespecifieke eindtermen 

a. Onderwijspedagogiek 

Kennis en vaardigheden 

1. Verschillende methodes met betrekking tot waardeopvoeding (in diver
se educatieve settings) kunnen betrekken op de ontwikkelingsstadia in 
het moreel denken en de onderliggende pedagogische ideologieën 

2. Onderwijs- en leerprocessen kunnen interpreteren en analyseren van
uit didactische theorievorming 

3. Verschillende didactische modellen kunnen interpreteren en analyseren 
vanuit een leertheoretisch en onderwijssociologisch perspectief 

4. De invloed van verschillende leer- en ontwikkelings-, en domeinspeci
fieke theorieën op vakdidactieken (bijv. van taal, wiskunde, wereld
oriëntatie) kunnen duiden 

5. Kennissociologische referentiekaders kunnen betrekken op onderwijs
ontvvikkelingen en processen en de invulling van de verschillende vak
didactieken 

6. De specificiteit van de didactiek in diverse onderwijs- en. leemiveaus 
(kleuter, basis, secundair, hoger, volwassenenonderwijs, bedrijfsoplei-



dingen e.a.) kunnen duiden vanuit een (leer)psychologisch en (onder
wijs /kennis)sociologisch perspectief 

7. Curriculumprocessen en curriculumproducten (voor diverse educatie
ve settings) kunnen interpreteren en kritisch benaderen 

8. Hedendaagse alternatieve onderwijskundige realisaties kunnen beoor
delen 

9. De meest belangrijke technieken met betrekking tot instructional de
sign kunnen beoordelen en kunnen betrekken op de doelstellingen die 
beoogd worden in de gegeven educatieve context 

10. Instructie- en onderwijssystemen kunnen vergelijken vanuit een onder
wijskundig en sociologisch perspectief 

11. Ontwikkelingen in onderwijs (onderwijsthema 'sJ kunnen plaatsen in 
het geheel van de onderwijsorganisatie en -·wetgeving 

12. Vormen van management, sturing en beleid op meso- en macroniveau 
die een impact hebben op educatieve ondersteuningsprocessen, kunnen 
beoordelen 

13. Modellen van lerarenopleiding en -vorming kunnen analyseren vanuit 
verschillende opleidingsparadigma 's 

]4. De voordelen en heperkingen van duale leertrajecten kritisch kunnen 
benaderen 

15. Het welslagen offalen van onderwijsinnovaties kunnen interpreteren 
]6. Strategieën voor adequate ondenvijsinnovaties kunnen uinverken 
17. Pedagogische uitspraken en begrippen conceptueel-analytisch en met 

geactualiseerd historisch besef kunnen duiden 
18. Het onderscheid kunnen zien tussen de betekenis van verschillende in

teractiewijzen die kinderen in de klas hanteren 
19. Steeds oog hebben voor het onderscheid en de samenhang tussen leer

en leefomgeving. 

b. Orthopedagogiek 

Kennis en vaardigheden 

1. De onnvikkeling van de orthopedagogische theorievorming en haar 
basisconcepten kunnen situeren in een historisch en maatschappelijk 
perspectief (met inbegrip van verbindingen met o.a. de pedagogiek en 
de biomedische wetenschappen) 

2. De grondmechanismen van de orthopedagogische werkvelden (zowel 
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residentiële, ambulante als inclusieve werkvormen) kunnen analyseren 
en in relatie brengen met de historische, maatschappelijke, politieke en 
juridische context 

3. Over (problematische) opvoedings- en leefsituaties kunnen reflecteren 
en deze kunnen analyseren met behulp van de voor het orthopedago
gisch handelen belangrijke diagnostische en klinische methoden en 
technieken 

4. Verschillende wetenschappelijke benaderingen (bijv. biomedische be
nadering, (ontwikkelings )stoomissen, mensenrechtendiscours, ecolo
gische benadering, denken in termen van functionele vaardigheden, ... ) 
kunnen situeren en ze kritisch kunnen evalueren en integreren infunc
tie van de eventuele bruikbaarheid voor orthopedagogische problemen 

5. Een "orthopedagogisch handelingsplan" kunnen ontwerpen en dit via 
een evaluatieproces kunnen relateren aan de kwaliteitsdiscussie binnen 
de orthopedagogische sector (met inbegrip van zowel een beleids-, ex
pert-, als een insidersperspectief) 

6. Het "preventiediscours " kunnen situeren binnen recente visies op or
thopedagogiek als handelingswetenschap 

7. Basale orthopedagogische behandelingsmethodes en therapieën kun
nen toepassen en kritisch kunnen reflecteren over de noodzaak en het 
effect ervan 

8. Eenvoudig orthopedagogisch onderzoek kunnen opzetten 
9. Orthopedagogisch onderzoek kunnen interpreteren en er kritisch kun

nen over reflecteren in functie van de "dienstbaarheid" voor de prak
tijk 

10. Kunnen reflecteren over de invloed van de (culturele) context op de or
thopedagogische praktijk 

11. Een eigen expertise ontwikkelen en die in het kader van teamwork kun
nen confronteren en integreren met de perspectieven en competenties 
van "anderen" (zowel "cliënten" als "collega's") 

12. Kunnen reflecteren over (zijn) orthopedagogisch handelen vanuit een 
ethisch en deontologisch kader 

13. Kritisch kunnen reflecteren over het model dat pleit voor de biologische 
basis van het gedrag in het licht van de bruikbaarheid binnen orthope
dagogische interventies 

14. Basisbegrippen van de psychiatrie kunnen situeren en evalueren voor 
wat betreft de bruikbaarheid binnen de orthopedagogische hulpverle
ning 



15. Actief kunnen participeren in belangrijke orthopedagogische (maat
schappelijke) discussies die zich distilleren rond concepten als: inte
grated trealment, inclusie, empowerment, ... 

16. Basisconcepten uit de theorievorming aangaande drughulpverlening 
kunnen duiden en kritisch kunnen reflecteren over de gevolgen ervan 

voor begeleidi17g én hu/pver/eILin 
17. Basisconcepre/1l1.it d theorievorming aangaande kinderen enjollgeren 

meI gedrags- en emotionele stoornissen. kunnen du iden en kriti eh kun
nen evalueren in functie van hun bruikb wrheid voor begeleiding en 
hulpverlening 

18. Basisconcepten uit de theorievorming aangaande Disability Studies 
kunnen situeren en kritisch kunnen reflecteren over de gevolgen ervan 
voor de ondersteuning van personen met beperkingen. 

c. Sociale agogiek 

Kennis en vaardigheden 

1. De betekenis kunnen aangeven van het sociaal-agogisch perspectief 
voor de sociaalwetenschappelijke, inz. pedagogische theorievorming 

2. Agogisch onderzoek kritisch kunnen lezen, interpreteren en op een per
soonlijke wijze kunnen bespreken 

3. Basisconcepten van yvelzijnswerk, sociaal-cultureel werk, inclusief 
jeugdwerk en samenlevingsopbouw, en hun relatie tot maatschappelij

ke problemen kunnen analyseren en bespreken 
4. Agogische werkvelden kunnen situeren in een sociale kaart, begrepen 

als een spiegel van historische, maatschappelijke en culturele verande
ringen in een bepaalde ruimte 

5. Basisbegrippen van de gezondheidsleer en hun relatie tot de maat
schappelijke definiëring van sociale problemen kunnen duiden; de be
tekenis van deze begrippen voor de agogische hulpverlening kritisch 
kunnen bespreken 

6. Op een onderzoekende wijze kunnen omgaan met fundamentele concep
ten m.b.t. levenslang leren en permanente educatie en deze concepten 
kunnen relateren aan actuele structuren van de volwasseneneducatie 

7. De betekenis en concretisering van begrippen als participatie, active

ring, empowerment, ... in de sociaal-agogische theorievorming en 
praktijken kunnen situeren, een persoonlijk standpunt kunnen formule-
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ren betreffende de toepassing ervan en dit standpunt op een overwogen 
en doordachte wijze in praktijk durven brengen 

8. De relatie onderkennen tussen agogische interventies en maatschappe
lijke ontwikkelingen, en met name de voorwaarden kunnen duiden 
waaronder de agogische relatie tussen diverse groepen in de samenle
ving gestalte krijgt; de concrete implicaties van deze voorwaarden op 
de agogische praktijk kunnen aangeven en hanteren 

9. Een agogische probleemstelling kunnen ontwerpen vanuit diverse per
spectieven op sociale problemen, en de relatie kunnen herkennen tus
sen de definitie van wat sociale werkelijkheid is en de definitie van so
ciale problemen 

10. Kunnen reflecteren over agogische interventies vanuit een ethische en 
filosofische benadering 

1 J. Agogische theorieën en praktijken kunnen analyseren vanuit de span
ningsverhouding socialisatie-sociale controle, en specifiek het "hulp 
en recht" -debat 

12. Op een onderzoekende en persoonlijke wijze een aantal actuele pro
blemen en dilemma 's in het cultuurbeleid, stedelijk beleid, armoedebe
leid, ... kunnen analyseren en bespreken 

13. De culturele aspecten van het menselijk samenleven kunnen verbinden 
met processen van informeel en non-formeel leren en met de realisatie 
van een professioneel aanbod in de culturele en vrijetijdssfeer 

14. Het cultuurbegrip in zijn ruime betekenis kunnen analyseren en inter
preteren, en met name kunnen situeren ten aanzien van begrippen als 
macht, sociale uitsluiting, creativiteit ... 

15. De ontwikkeling, verklaringshypothesen en legitimering van welzijns
beleid in beperkte en in ruime zin kunnen aangeven, be~preken en con
cretiseren in diverse situaties 

16. Procedurele aspecten van welzijnsbeleid zoals ondermeer beleidsmo
dellen, beleidsnetwerken, beleidsinstrumenten ... kunnen situeren, in
terpreteren en onderzoeken 

17. Agogische interventies kunnen interpreteren als een afstemmingsvraag 
tussen behoefte en zorg en hierbij de interactie kunnen aangeven tus
sen een beleidsperspectief, een voorzieningenperspectief, en het per
spectiefvan individuen en groepen 

18. De methodiek van de agogische interventie op een zelfstandige wijze 
kunnen hanteren, d. w. z. de relatie kunnen leggen tussen theoretisch ka
der, probleemdefinitie, keuze voor een agogische methode en uitwer-



king en evaluatie van een actieplan 
J9. Kritisch kunnen reflecteren en rapporteren over het eigen agogisch 

handelen en over de handelingscompetenties venvorven in/nodig voor 
dit handelen, in relatie tot onder meer een goede teamwerking en de re
alisatie van organisatiedoelstellingen 

20. Agogische interventies en voorzieningen kunnen analyseren op hun 
exemplarisch karakter voor onderzoek en praktijkontwikkeling binnen 
de sociale agogiek 

21. De wisselwerking tussen praktijk, praktijkontwikkeling, onderzoek en 
theorievorming in de sociale agogiek kritisch kunnen analyseren, mee 
vorm kunnen geven en kunnen evalueren. 

VI. ONDERWIJSKUNDIGE VISIE 

Ontwerpprincipes 

Uiteraard wordt ernaar gestreefd in het nieuwe curriculum pedago
gische wetenschappen een aantal principes te realiseren van de onderwijs
kundige aanpak die ook in de opleiding zelf aan de studenten worden mee
gegeven. Kernachtig geformuleerd kunnen daarbij vier principes worden 
aangeduid, als het ware de vier "C's" van de opleiding: 

• Constructivisme: de opleiding vertrekt van een constructivistische visie 
op leren en onderwijzen; dit sluit aan bij de algemene filosofie van het 
programma waarin "reflective professional" een voorname plaats in
neemt; 
Competenties: de opleiding wil actief en handelingsgericht zijn en de 
verwerving van competenties door de studenten centraal stellen; 

• Coöperatief de opleiding gaat ervan uit dat samenwerkend leren een 
effectieve en plezierige vorm van leren is; 
Contextueel: de opleiding steunt op het principe dat de verwerving van 
kennis en vaardigheden contextgebonden is. 
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Opbouw van het curriculum en leertrajecten 

Bij de opbouw van het curriculum willen we volgende uitgang.'lpun
ten in acht nemen. Voor sommige ervan moeten komende wijzigingen van 
de decretale of universitaire regelgeving worden afgewacht, maar kan er 
wel al op geanticipeerd worden. 

J. Er wordt geopteerd voor een curriculumstructuur waarin de eventuele 
overgang naar een nieuw systeem (Bolognaverklaring) gemakkelijk 
kan gemaakt worden. Dit betekent dat in het eerste jaar vooral alge
mene opleidingsonderdelen zullen worden aangeboden en de laatste 
fase van de opleiding vrijwel exclusief gericht is op het nastreven van 
doelen m.b.t. "onderzoek". 

2. Op een zelfde manier wordt ervoor gekozen om de opleiding te struc
tureren zodat de overgang naar een mogelijk creditsysteem kan worden 
gemaakt. Er wordt een normtraject voorgesteld dat studenten idealiter 
kunnen volgen; afwijkingen zijn evenwel toegestaan. Dit normtraject is 
vooral voor de eerste twee jaren van de opleiding zeer dwingend uit
gewerkt om ten eerste de selectiefunctie van de funderende vakken te 
kunnen realiseren en ten tweede te garanderen dat studenten in de ver
dere opleiding voortbouwen op een vergelijkbare hoeveelheid en type 
voorkennis. 

3. Willen we de toegang tot de opleiding verbreden naar nieuwe doel
groepen, dan moeten we daar ook in de curriculumopbouw mogelijk
heden toe voorzien. Er moet instroom mogelijk zijn van studenten met 
een ander academisch diploma. Daarbij wordt aangegeven welke op
leidingsonderdelen verplicht zijn. Er is een grotere instroom wensel(jk 
van mensen met een hogeschooldiploma. Om de toegankelijkheid te 
vergroten, organiseert men tijdens de maand september een introduc
tiemodule waarbij wordt stilgestaan bij methodieken en technieken van 
onderzoek. Bovendien kan, afhankelijk van de vooropleiding, vrijstel
ling bekomen worden van examen voor bepaalde opleidingsonderde
len. 

4. De opleiding bestaat uit volgende onderdelen: gemeenschappelijke, 
funderende opleidingsonderdelen, optiegerichte opleidingsonderdelen, 



interoptiegerichte opleidingsonderdelen en vrij te kiezen opleidings
onderdelen. Er wordt vooropgesteld om de volgende proportionele ver
houding tussen de basisonderdelen van de gehele opleiding na te stre

ven: 

Gemeenschappelijke funderende opleidingsonderdelen 
Optiegerichte opleidingsonderdelen 
Interoptiegerichte opleidingsonderdelen 
Vrij te kiezen opleidingsonderdelen 

60% 
20% 
10% 
10% 

Het beperkt aantal vrij te kiezen opleidingsonderdelen moet gezien 
worden in het licht van enerzijds, de nadruk op de gemeenschappelUke 
funderende opleidingsonderdelen en anderzijds, de keuze die met de in
teroptiegerichte opleidingsonderdelen wordt ingebouwd. Hierdoor, en 

door de spreiding van de proportionele verhouding overheen kandida
turen en licenties wordt, ondanks de beperking van het aantal oplei
dingsonderdelen als geheel, een evenwicht bereikt tussen verplichte en 

vrij te kiezen opleidingsonderdelen. 

5. Opleidingsonderdelen kunnen worden geclusterd. Twee types cluste

ring zijn mogelijk: 

Een horizontale clustering: hierbij worden een aantal opleidingson
derdelen - die in de tijd op vrijwel eenzelfde tijdstip worden georgani
seerd - vast aan elkaar gekoppeld; bijv. een methodologisch oplei

dingsonderdeel en een inhoudelijk theoretisch onderdeel van een optie 
(bijv. docimologie). Op deze manier kan men de handelingsgerichtheid 
in dit cluster garanderen. 

• Een verticale clustering: hierbij worden opleidingsonderdelen in de 
tijd aan elkaar gerelateerd. De opleidingsonderdelen dienen ook in de 

vooropgezette volgorde doorlopen te worden. Deze onderdelen bouwen 
expliciet en systematisch op elkaar voort en garanderen handelingsge
richtheid op termijn; bijv. een funderende cursus "onderwijskunde" 
waarop een opleidingsonderdeel "onderwijskundige systemen" volgt, 
of een "inleiding op data-analyse" waarop een onderdeel "kwalitatie
ve en kwantitatieve methoden en technieken" volgt. 
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6. Scriptie 
De basisidee van de opleiding - met name dat het gaat om een door on
derzoek onderbouwde reflexie - wordt tevens vorm gegeven in een ver
nieuwde benadering van de scriptie. De nadruk komt te liggen op de 
uitvoering en het rapporteren van scriptieonderzoek, waarop de stu
denten vanaf de i e licentie aangesproken worden. De begeleiding door 
de scriptiepromotor wordt expliciet gemaakt via de introductie van de 
"scriptieseminaries " als nieuw opleidingsonderdeel. Deze scriptiese
minaries moeten de systematische uitwerking van het scriptieonder
zoek ondersteunen. Bij de beoordeling van de scriptie wordt met na
druk aandacht besteed aan de regels die gelden voor het uitwerken van 
tijdschriftartikels in een peer-reviewed tijdschrift. Tevens wordt een 
mondelinge rapportering voorzien. 

7. Internationalisering 
De pedagogische wetenschappen kennen de traditie om studenten via 
de kanalen van Socrates/Erasmusbeurzen kansen te bieden om een deel 
van hun curriculum aan een buitenlandse universiteit te volgen. 
Verschillende vakgroepen zijn betrokken bij structurele akkoorden met 
collega's die in Europa tot de top van hun vakgebied behoren. De pro
grammaherziening met haar voorstel tot semestersysteem biedt, nog 
meer dan vroeger, mogelijkheden om studiepunten aan een buitenland
se universiteit te behalen. De Pedagogische Wetenschappen volgen het 
facultair beleid van de Commissie Internationalisering, die via een ei
gen webpagina de laatste informatie voor studenten ter beschikking 
stelt. Bovengeschetste traditie leidt er ook toe dat via docentenmobili
teit met regelmaat buitenlandse collega 's gastcolleges in Gent verzor
gen. Voor nieuwe intiatieven staan medewerkers van de Pedagogische 
Wetenschappen in permanent contact met de Dienst Internationale Be
trekkingen. 

Leeromgeving, werkvormen en permanente evaluatie 

inzake leeromgeving en werkvormen staat het streven voorop om het 
aantal contacturen waarin de docent het voortouw neemt, evenwichtig te 
verdelen en de begeleide zelfstudie als werkvorm in grotere mate te hante
ren. Ook taakgerichte werkvormen worden gestimuleerd, waarbij zoveel 
mogelijk origineel bronnenmateriaal wordt aangereikt. Op opleidingsni-



veau zou het wenselijk zijn te kiezen voor een ondersteunende elektronische 
leeromgeving waarin administratieve, informatie- en communicatie-aspec
ten van het onderwijs worden ondersteund. Alle opleidingsonderdelen wor
den via deze leeromgeving ondersteund. Op deze manier kan ten eerste de 
consistentie in de opleiding verhoogd worden en ten tweede kan men op die 
manier het onderwijs ook op een alternatieve manier inrichten. 

Bij de evaluatie zal het hoofdaccent liggen op de combinatie van pe
riodieke toetsing en permanente toetsing. Voor de funderende opleidings
onderdelen blijft wel een eindtoetsing vooropstaan gezien de noodzakelij
ke selectiefunctie. 

Het vertalen van nieuwe didactische werkvormen naar inzet van 
academisch personeel (AP) in de opleidingsonderdelen wordt door de op
leidingscommissie als zeer moeilijk ervaren. De werkgroep programma
hervorming van de pedagogische wetenschappen heeft moeten vaststellen 
dat het vertalen van nieuwe didactische werkvormen naar het bestaande 
model rond AP-belasting zeer moeilijk gaat. In de bestaande aanpak wordt 
een onderscheid gemaakt tussen 

A Contacturen theorie 
B Contacturen praktische oefeningen 
C Aantal contacturen in andere vormen 

Bij de nieuwe didactische werkvormen is het onderscheid tussenlou
ter theoretische contacturen en contacturen voor praktische oefeningen 
(zonder theorie) vrijwel niet te maken. Er is altijd sprake van mengvormen. 
Doordat bijv. consequent gekozen wordt voor taakgericht onderwijs, wer
ken in teams, geïntegreerde zelfstudie en continue evaluatie is er steeds een 
vrij grote inzet van docenten en AP-begeleiding. Oefeningen en theorie lo
pen door elkaar. Het is dus met grote moeite dat de werkgroep geprobeerd 
heeft om de nieuwe werkvormen in de minder handige opdeling vanA, Ben 
C te plaatsen. 

In elk studiejaar van het vijfjarige normtraject is voorzien in een re
ductie van minstens 10% aan contacturen tussen docent en student(en). 
Ook is er een duidelijke verschuiving ingebouwd van contacturen van het 
"A-type" (hoorcolleges, lezingen) en het "B-type" (begeleide oefeningen) 
naar een ruimere diversiteit van werkvormen. 
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Werkvormen 

In het kader van de programmahervorming is gekozen voor werk
vormen met de volgende kenmerken: 

I. Taakgericht onderwijs 
Dit kenmerk verwijst naar het sterk probleemgestuurd karakter van het 
onderwijs. Omdat echter "probleemgestuurd onderwijs" als onder
wijssysteem een te vergaande innovatie zou betekenen voor de oplei
ding wordt eerder het taakgerichte kenmerk ervan voorlopig weerhou
den. Met taakgerichtheid wordt bedoeld: er wordt gestreefd naar een 
continue actieve verwerking van alle theoretische en praktische ken
nisinhouden. Het verwerken van de domeinkennis wordt niet uitgesteld 
tot bijv. een toetsmoment of een examenmoment. Studenten krijgen ge
spreid over het academiejaar concrete verwerkingsopdrachten. 
Meestal zullen deze opdrachten sterk praktijkgericht zijn (zie ook ken
merk 3). Dit betekent uitdrukkelijk niet dat hierdoor een "professione
Ie" oriëntatie in de opleiding voorop staat. Het gaat veeleer om het ge
ven van kansen om te ervaren hoe relevant, werkbaar, significant, ... 
een bepaalde theoretische stroming en de eruit afgeleide instrumenten, 
procedures, handelingsverlopen, enz. zijn. 

2. Samenwerkend leren 
Teamwerk staat voorop. Studenten worden betrokken inleeractiviteiten 
waarbij samenwerken met anderen voorop staat. Dit betekent echter 
niet dat de individuele verantwoordelijkheid wegvalt. Nadrukkelijk 
wordt bij de taken een onderscheid gemaakt tussen product en proces 
en tussen wat de groep oplevert en wat elk individu bijdraagt. Bij de 
toetsing wordt hiermee rekening gehouden. In de verschillende jaren 
van de opleiding wordt ook het multidisciplinair karakter van teams 
benadrukt. Studenten verdelen rollen/perspectieven bij het uitwerken 
van taken. 

3. Reflective practitioner 
In de werkvormen wordt fundamentele theorie aangebracht (hoorcol
leges, werksessies, zelfstudie). De theorie reikt de studenten ook in
strumenten, procedures, handelingsverlopen, .,. aan die een vertaling 
zijn van de theoretische modellen/principes. Tegelijk kan de praktijker-



va ring een voedingsbodem zijn voor nieuwe theorievorming. De stu
denten verwerken de theorie en gebruiken deze in praktijksituaties. In 
deze praktijksituaties wordt van de studenten verwacht dat zij reflecte
ren op deze theorie. 

4. Permanente evaluatie 
Naast de klassieke eindtoetsing waarbij vooral de beheersing van de 
fundamentele theoretische basis op kennis- en inzichtsniveau wordt ge
toetst, ligt een grote nadruk op permanente evaluatie. Studenten leve
ren continu producten op en worden opgevolgd in de uitwerking van de 
taken. Deze producten en het proces worden gescoord. De producten en 
de procesdocumentatie worden hiervoor gebundeld in studentportfo
lio 's. Om de toetsing te ondersteunen wordt gebruik gemaakt van 
checklists (bijv. beschikbaar gesteld via een cursuswebsite). Deze ge
ven op een zeer operationele manier aan wat van studenten wordt ver
wacht. Sommige checklists gebruiken de studenten voor zelftoetsing en 
"peer assessment". Bij dit laatste beoordelen ze de eigen groepsactivi
teiten en -producten. 

5. Zelfsturing 
In vergelijking met klassieke zelfstudiebenaderingen wordt hier expli-
iet gekozen voor "begeleide zelfi tudie '. Studenten krijgen perm.anent 

infarm.atie over de inhoud, voortgan.g, organ.i Cltie, loetsing ... van de 
opleidingsonderdelen via bijv. een eleklron.ische teerom eving. Van hen 
wordT verwacht dat ze zelfstandig de beschikbare communicatiekana
len gebruiken om hun studie verder te structureren. Aan de andere kant 
verzorgt de ondenllijsinstelling ook actieve begeleiding en ondersteunt 
de communicatie met de studenten. Via werksessies, discussiegroepen, 
discussiefora, e-mail, ... worden studenten geactiveerd en ondersteund. 

Parallel met de activiteiten van de opleidingscommissie pedago
gi cbe weten cbappen wa ' ook druk verleg gepleegd binn 11 de oplei
ding. con1fl1i ie psychologie. Zo kon de faculteit raad in februari 2 0 I 
twee uügebreide vi ietek ten be preken en op ba i daarvan ov r de 
voorgestelde wijzigingen van de programma's in de eer te en d twee
de y lus gun tig advi uitbrengen. 12 11 en beide d s ier ' op 11 mei 
200J ter goedkeuring aan het be tuur col lege werden voorgelegd bl.eek 
een afvaardiging van tudenten uit d richting p ycbo logie zjcb tot de 
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rector te hebben gewend om een aantal opmerkingen te formuleren over 
de totstandkoming van het nieuwe programma (in het bijzonder wat de 
licentiejaren betrof). Het bestuurscollege meende daarom voorlopig al
leen de hervormingen in de eerste kandidatuur en de eerste licentie te 
kunnen goedkeuren, zowel voor de richting psychologie als voor de 
richting pedagogische wetenschappen. 13 In februari 2002 boog de fa
culteitsraad zich opnieuw over de hele programmaherziening '4 en twee 
maanden later, op 11 april 2002, gaf het bestuurscollege toestemming 
om stapsgewijs het nieuwe curriculum in te voeren. IS 

Het is nu (november 2002) uiteraard nog te vroeg om de toepas
sing van de algemene filosofie van de opleidingen (meer bepaald de 
vertaling ervan in principes, doelstellingen, eindtermen, onderwijskun
dige visie en opleidingsonderdelen) te beoordelen en - waar nodig - te 
corrigeren of aan te vullen. Wél wordt door de academische overheid 
aangedrongen om zich alvast te bezinnen over de te verwachten her
structureringen bij de omzetting van huidige opleidingen in nieuwe op
leidingen die zouden leiden tot de graad van "bachelor" en de graad van 
"master". Niet iedereen doet daar enthousiast over. Er heerst bovendien 
nog veel onduidelijkheid, zodat het gevaarlijk is zich nu reeds over te 
geven aan toekomstbespiegelingen. 

Wat we wel met zekerheid weten (en waardoor we ook optimis
tisch dit verhaal kunnen afronden) is de vaststelling dat de F.P.P.W. se
dert enkele jaren de sterkst groeiende faculteit van de Gentse universi
teit is en dat de opleiding pedagogische wetenschappen duidelijk in de 
lift zit. In 1997 telden we 168 studenten in de eerste kandidatuur peda
gogische wetenschappen, in 1998 waren er 177, in 1999 steeg dat aan
tal tot 192, in 2000 tot 203, in 2001 noteerden we een heel lichte daling 
(199), maar in 2002 mogen we er 242 verwelkomen. Het vertrouwen in 
de Gentse universiteit en in de opleiding pedagogische wetenschappen 
blijft dus toenemen. De 75-jarige voelt zich gelukkig. En terecht! 

Noten 

I ARUG, 3 F 111, notulen bestuurscollege, vergadering 13.11.1992. 

2 Archief decanaat FP.P.W., 1993. 

3 Archief decanaat FP.P.W., 1993. 

4 Archief decanaat FP.P.W., 1993. 
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ARUG. 3 F 111. IlOlUIen bestuursco llege. vergadçrillg 10.3. 1994. 

Ol VL./.R .. Oe omluwijsl·jsi/mit lH'llllgog;j'l"ht It"t/t'lISclltll'I1CII. Brussel. 1999. 

" Archicf deçanaat F.P.P.w. . 1999-200 1. 

IJ Archiefdecan.llll EP. I~W .. 200 1. 

IJ ARUG.3 I: 11 1. notulen bestuursco llege. vergatlc ring t 1.5.200 1. 

,. Archief decanaal F.P.P. W .. 2(XI2. 

Ij ARUG. 3 F 11 1. nOllllcn bcSIUU r$collcgc. vergadering 11.4.2002. 
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