
 bioSCOPE [06] 3

|  1 C O L U M N  |  

Einde moderne 
wetenschap

Globalisering is een risico voor 

de natuur. Door de mondiale ver-

spreiding van westerse vormen 

van productie en consumptie 

wordt een extra beslag gelegd op onze natuurlijke hulp-

bronnen. Een voorbeeld is de sterk groeiende energiecon-

sumptie wereldwijd, waarvoor energieplantages worden 

aangelegd die ten koste gaan van tropisch regenwoud. De 

toenemende energieconsumptie vormt ook een bedreiging 

van het klimaat, met alle gevolgen van dien.

Globalisering wordt om meer redenen bekritiseerd. Het 

wordt gezien als een bedreiging van de onafhankelijkheid 

van minder ontwikkelde landen, van lokale boerenge-

meenschappen en van de diversiteit aan culturen.

Globalisering biedt daarentegen ook kansen. Klimaatver-

andering en wereldwijde achteruitgang van de natuur 

kunnen alleen internationaal worden aangepakt. Evenals 

verbetering van mensenrechten. Bovendien kunnen min-

der ontwikkelde landen profiteren van een betere toegang 

tot internationale markten.

Globalisering is mede het product van de moderne weten-

schap. De ontwikkeling van moderne communicatiemid-

delen en uitwisseling van kennis hebben bijgedragen aan 

de vorming van internationale netwerken, de verspreiding 

van moderne technologie en groeiende behoeften aan al-

lerlei producten. Maar nu bedreigt de globalisering haar 

eigen oorsprong.

Volgens de cultuurfilosoof René Boomkens, in zijn boek ‘De 

nieuwe wanorde’, betekent globalisering het einde van de 

moderne tijd. Globalisering is in zijn visie niet alleen een 

economisch, technologisch en cultureel proces. Het is ook 

een kritiek op de moderniteit als het project van de Verlich-

ting. Het is het afscheid van het tijdperk van de maakbaar-

heid en de rol van de (moderne) intellectueel. Het proces 

van emancipatie, mede gedragen door de moderne weten-

schap, komt tot een einde. De moderne tijd wordt opge-

volgd door de tijd van de globalisering. Dat gaat gepaard 

met een gevoel van onmacht. Waardeconflicten, waaron-

der religieuze conflicten, spelen een steeds belangrijker rol. 

Daarmee staat ook de positie van de moderne wetenschap 

op het spel. Wetenschap zal wel altijd belangrijk blijven, 

maar ze zal inboeten aan gezag en meer waardeafhanke-

lijk worden. Wetenschap wordt postmodern. Wat dat voor 

de biologie betekent kunnen we zien aan de soms felle de-

batten onder ecologen over wat natuur is en hoe deze het 

best beschermd kan worden. En aan de grote maatschap-

pelijke weerstand tegen biotechnologie.

Jos Dekker
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Tweevoudig 
lagere respons bij 
electronische 
studentenenquête 

door Kees Rodenburg (Voorzitter OCB) 

De electronische enquête (E-enquête) of web-gebaseerde cursusevaluatie 

is ontwikkeld om het onderwijs beter en effectiever te kunnen analyseren 

(zie ook bioSCOPE 10, pagina 11, vorige jaargang, red.). De E-enquête is 

aan het einde van de tweede periode van dit collegejaar in gebruik ge-

nomen. De OCB heeft de uitslag van de E-enquêtes geïnterpreteerd en 

op grond van die onderwijsevaluaties conclusies geformuleerd. Brieven 

met deze conclusies worden momenteel opgesteld en verstuurd naar de 

docenten. 

Alle begin is moeilijk, met name als het gaat om ingebruikname van een elec-
tronisch computersysteem door ongeveer 300 personen (biologiestudenten). 
Hierbij schets ik graag de ervaring van de OCB in dit proces. Het functioneren 
van het electronische systeem is voor ingebruikname getest door een groep bi-
ologiestudenten en functioneel bevonden. Studenten ontvangen een email met 
daarin een link naar de enquêtewebsite, waar ingelogd kan worden. De ultieme 
test werd gehouden bij de invoering van het systeem aan het einde van de 
tweede periode, begin februari. Eind maart zijn de ingevulde E-enquêtes ver-
zameld en in de mei-vergadering aan de hand van de individuele raamplannen 
door de OCB besproken. Als belangrijkste observatie bleek dat de gemiddelde 
respons (ingevulde enquêtes) ongeveer 45% was. Deze respons is ongeveer twee 
keer lager dan bij de zogenaamde papieren enquête. Ondanks de lage respons 
lijkt het er wel op dat met dit percentage trends in getoetste aspecten van het 
onderwijs aan te wijzen zijn. Sommigen zullen zeggen dat de respons van de 
E-enquête schandalig laag is en niet voldoende om conclusies aan te kunnen 
verbinden met betrekking tot onderwijskwaliteitzorg. Ervaringsdeskundigen la-
ten zich gematigder uit en stellen dat zo’n percentage zeker niet slecht is. Weer 
anderen vragen zich af of het invullen van de papieren enquête tijdens de al-
lerlaatste momenten van een cursus niet te veel bevooroordeelde meningen op-
leverde en de lagere electronische respons mogelijk een meer overwogen beeld 
van een cursus geeft. Momenteel probeert de commissie zich hier een mening 
over te vormen, maar maakt zich tegelijkertijd zorgen over deze situatie. Met 
name omdat de studentenenquête momenteel de belangrijkste toetsingsvorm is 
van de onderwijskwaliteit. Een discussie over dit onderwerp zal dan ook worden 
aangegaan met de onderwijsdirecteur Sjef Smeekens en het hoofd bacheloron-
derwijs Frans Warnaar.

Zoals bekend zijn er moeilijkheden bij de afname van de onderwijsenquête van 
de derde en vierde periode. De projectgroep die zich bezighoudt met de ont-
wikkeling en invoering van de electronische enquête zal samen met onderwijs-
zaken Biologie (OSZ) een oplossing proberen te vinden om het onderwijs van 
deze perioden alsnog op een enigszins redelijke manier te kunnen enquêteren, 
of dat anderszins moet worden besloten. à
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