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Op 1 november 2004 vond een miniconferentie plaats naar aanleiding van het

rapport De ontbrekende schakel - leerrechten als verbinding tussen onderwijs

en arbeidsmarkt van het wetenschappelijk instituut (WI) voor het CDA.1 De

conferentie vond plaats enkele dagen nadat staatssecretaris Rutte de Tweede

Kamer in een beleidsbrief voorstelde om leerrechten als uitgangspunt te ne-

men voor een nieuw bekostigingsstelsel voor het hoger onderwijs.2 Het onder-

werp was dus zeer actueel en aanleiding tot een boeiende discussie, die een

beeld gaf van een breed spectrum aan standpunten over leerrechten.3

Voorzitter Leijnse van de HBO-Raad betoonde zich een principieel voorstander

van leerrechten, al achtte hij de in het WI-rapport gesuggereerde doorsteek

naar een open bestel nodig noch wenselijk en voorzag hij nog een “hoop ve-

nijn” in de uitwerking van het instrument. Universitair bestuurder De

Wijkerslooth wees het leerrechtenstelsel “volledig en totaal” af.4 Het WI-rap-

port karakteriseerde hij vooral als een ideologisch pleidooi voor marktwer-

king in het onderwijs. Visser-van Erp van het MKB Nederland daarentegen kon

zich goed vinden in datzelfde rapport. Zij vond juist de gematigder uitwerking

van het leerrechtensysteem door Rutte te beperkt: die zet vanuit het perspec-

tief van de arbeidsmarkt - in elk geval wat betreft het midden- en kleinbedrijf -

nog maar een eerste stap in de goede richting. In dit artikel worden, met de

miniconferentie als uitgangspunt5, de belangrijkste discussiepunten rond de

leerrechten in kaart gebracht. Daarbij ligt de nadruk op het hoger onderwijs:

het hoger beroepsonderwijs (HBO) en het wetenschappelijk onderwijs (univer-

siteiten). 

Wat zijn leerrechten?

In de huidige bekostiging van het hoger onderwijs krijgen instellingen volgens

een bepaalde verdeelsystematiek geld van de overheid: de rijksbijdrage.6 Invoering

van een systeem van leerrechten houdt in dat de rijksbijdrage aan het onderwijs

in belangrijke mate via de individuele student gaat lopen. De overheid financiert

dan niet meer (uitsluitend) rechtstreeks de instellingen, maar geeft leerrechten

aan individuen. Leerrecht is het persoonsgebonden recht op door de overheid ge-
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financierd onderwijs. Individuen maken die leerrechten te gelde als ze onderwijs

volgen. Dat kan al dan niet aaneengesloten en bij één of bij meer instellingen.

Invoering van leerrechten impliceert dus een verschuiving, ook wel kanteling ge-

noemd, van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde financiering. Het rapport De

ontbrekende schakel van het WI en de beleidsbrief van staatssecretaris Rutte geven

beide een uitwerking van het concept “leerrechten”. 

In De ontbrekende schakel - leerrechten als verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt

wordt voorgesteld leerrechten voor het hoger onderwijs toe te kennen voor 4 jaar -

afgeleid van de opleidingsduur - plus een jaar extra. Met dat jaar extra kan de stu-

dent langer over zijn opleiding doen en/of op een later moment in zijn leven nog

onderwijs volgen. Leerrechten zijn geldig totdat iemand 30 jaar is. Daarna blijven

nog maximaal 2 jaar ongebruikte leerrechten staan: de restleerrechten. Die kun-

nen na het 30ste jaar gebruikt worden voor onderwijs ten behoeve van bij- of na-

scholing naast een betaalde baan of gericht op herintreden. 

In De ontbrekende schakel wordt ervoor gepleit leerrechten te koppelen aan niet al te

lange onderwijseenheden, in elk geval korter dan een jaar. Dat stimuleert mensen

ook onderdelen van opleidingen - losse vakken en niet per se hele opleidingen - te

volgen en dwingt instellingen zich daar meer op te richten. In het WI-voorstel

wordt de centrale positie van de opleiding in de bekostiging en planning van het

onderwijs losgelaten, zij het dat “ongeacht het verschil in tempo, proces en didac-

tische aanpak van belang [blijft] dat eindtermen en gemeenschappelijk doelen het

onderwijs blijven structureren” (p.18). 

Volgens het WI moeten alle aanbieders die voldoen aan kwaliteitseisen in aanmer-

king komen voor accreditatie: de formele kwaliteitstoets op basis waarvan bij die

aanbieders leerrechten kunnen worden verzilverd. Dat recht blijft in dit voorstel

dus niet voorbehouden aan de huidige aangewezen HBO’s en universiteiten.

In de Beleidsbrief van staatssecretaris Rutte wordt eveneens voorgesteld dat het leer-

recht de basis wordt voor de rijksbijdrage aan het hoger onderwijs. De leerrechten

voor een bacheloropleiding zijn de cursusduur plus 1 jaar, die voor een masterop-

leiding de cursusduur plus 1/2 jaar. De nieuwe manier van bekostigen moet in-

gaan vanaf begrotingsjaar 2007. 

Rutte gaat in bepaalde opzichten minder ver dan het WI. Zo wil hij leerrechten la-

ten gebruiken in eenheden niet kleiner dan één jaar.7 De leerrechten zijn ook in

zijn voorstel in de tijd gespreid opneembaar, maar “met in het achterhoofd het be-

halen van een getuigschrift bij een bachelor- of masteropleiding” (p. 11). In tegen-

stelling tot het WI ziet Rutte er – na de Algemene Politieke beschouwingen – van

af een leeftijdsgrens in te voeren in het leerrechtensysteem. Leerrechten blijven

onbeperkt geldig, ook na het dertigste jaar. Anders dan de WI-commissie koppelt
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Rutte leerrechten niet aan een “open onderwijsbestel”: in genoemde beleidsbrief

refereert hij alleen aan de universiteiten en hogescholen als instellingen waar

leerrechten verzilverd kunnen worden.8

In het door Rutte voorgestelde systeem blijft een diploma-opslag bij afstuderen ge-

handhaafd. Ook is er een onderwijsopslag, onder meer bedoeld om een student-

onafhankelijke onderwijscapaciteit te garanderen. Dat laatste is nodig voor het in

stand houden van opleidingen met een maatschappelijke meerwaarde die zouden

verdwijnen bij uitsluitend studentgebonden financiering. 

Waarom leerrechten?

Dat de tijd rijp is voor een kanteling naar een systeem van leerrechten wordt op

grond van verschillende argumenten betoogd. Het WI-rapport en de beleidsbrief

van Rutte voeren deels dezelfde argumenten aan, maar deels ook niet. De belang-

rijkste argumenten voor leerrechten uit de twee voorstellen zijn de volgende: 

1. Leerrechten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vervullen van de steeds

grotere behoefte aan hoog opgeleiden, die onder meer voortvloeit uit hoge ambities

ten aanzien van de Europese kenniseconomie. Dit is de centrale stelling van het

WI-rapport9, maar ook de beleidsbrief van Rutte is mede op dit argument geba-

seerd. Belangrijk is echter dat Rutte ervan uitgaat dat de overheid primair een ver-

antwoordelijkheid heeft voor een zo hoog mogelijke initiële opleiding van elke jon-

gere, terwijl het WI leerrechten ziet als een belangrijk instrument om levenslang

leren te stimuleren.

2. Er komt een betere relatie tussen de onderwijsinspanning die instellingen leveren en de

bekostiging die zij ontvangen, omdat instellingen via het leerrechtensysteem worden

betaald voor het werkelijk door studenten genoten onderwijs. Dit argument is zo-

wel bij Rutte als bij het WI te vinden. 

3. Het onderwijs zal kwalitatief beter worden, omdat de instellingen (meer) moeten

gaan concurreren om de gunst van de studenten, die immers via leerrechten over

een belangrijk deel van de middelen voor het onderwijs gaan beschikken. Dit is

een argument dat door Rutte wordt aangevoerd. 

Uit de discussie tijdens het symposium, maar ook uit berichten in de pers naar aan-

leiding van de plannen van de staatssecretaris, blijkt dat bovenstaande argumen-

ten vanuit uiteenlopende perspectieven verschillend gewaardeerd worden.

Sommigen zien leerrechten als de oplossing voor een aantal problemen rond het

huidige hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt. Anderen plaatsen kanttekeningen

bij de analyse en/of de zwaarte van de problemen, zijn van mening dat leerrechten
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deze niet oplossen of vinden dat deze zelf weer nadelen met zich meebrengen.

Hieronder worden per hoofdargument de verschillende gezichtspunten bespro-

ken. Vervolgens wordt kort stil gestaan bij randvoorwaarden voor en neveneffecten

van het systeem die in de discussie zijn genoemd.

Welke argumenten spelen in de discussie een rol? 

1. Leerrechten in het perspectief van de behoefte aan meer hoog opgeleiden met het oog op de

Europese kenniseconomie en kennissamenleving

Het argument dat een systeem van leerrechten beter voorziet in de grotere behoef-

te aan hoog opgeleiden in de moderne kenniseconomie en kennissamenleving

wordt vanuit drie invalshoeken onderbouwd: 

- Het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs moet flexibeler worden

- Studenten moeten bewustere keuzes maken 

- De beschikbare middelen moeten anders worden verdeeld

1a. Het onderwijsaanbod in het hoger onderwijs moet f lexibeler worden

Een belangrijk argument voor het systeem van leerrechten, zowel voor het WI als

voor Rutte, is dat het huidige hoger onderwijs niet flexibel genoeg is om in te spe-

len op de behoeften van de hedendaagse heterogene studentenpopulatie. Er is be-

hoefte aan meer differentiatie, flexibiliteit en maatwerk. Als het leertraject van

de student het aanknopingspunt voor financiering wordt, komt de lerende meer

centraal te staan. Dit leidt tot het beter benutten van talenten, waardoor beter

kan worden ingespeeld op de toenemende behoefte aan hoog geschoolden. Het

WI noemt naast de behoeften van de hedendaagse heterogene studentenpopulatie

tevens de behoeften van mensen die zich op latere leeftijd nog willen scholen en

het belang van restleerrechten in dat verband. 

De vertegenwoordigers van HBO en universiteiten bleken tijdens het symposium

van mening te verschillen over de vraag of het hoger onderwijs op dit moment

voldoende flexibel is. De Wijkerslooth bracht namens de universiteiten naar vo-

ren dat de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs nu juist is ingevoerd

met de bedoeling de keuzevrijheid voor studenten te vergroten. Dit onderkent

Rutte in zijn beleidsbrief overigens ook: “De invoering van de bachelor-master-

structuur heeft al geleid tot een sterk toegenomen flexibiliteit en extra keuzemo-

gelijkheden voor de student.”10 Na het afronden van de bacheloropleiding heeft de

student een tweede keuzemoment. Hij kan ervoor kiezen met alleen een bachelor-

diploma de arbeidsmarkt op te gaan, of verder te studeren in een masterprogram-

ma - al dan niet met een onderbreking via de arbeidsmarkt. Anders dan De

Wijkerslooth acht Rutte het echter wenselijk deze vergroting van de flexibiliteit
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en keuzevrijheid nog verder te ondersteunen door een wijziging van het bekosti-

gingssysteem.

Leijnse, voorzitter van de HBO-Raad, deelt Rutte’s visie. Hij vond weliswaar dat het

WI in zijn analyse te klakkeloos de kritiek overneemt dat het hoger onderwijs in-

flexibel is en geen rekening houdt met de wensen van studenten, maar stelde zich

- anders dan De Wijkerslooth - op het standpunt dat er inderdaad behoefte is aan

meer differentiatie, meer maatwerk en kortere programma’s. Vraaggestuurde be-

kostiging via de student is daarvoor een goed instrument. Wel verklaarde Leijnse

zich tegenstander van een open bestel, waarbij ook bij commerciële aanbieders

leerrechten zouden kunnen worden verzilverd. Dat past niet bij de verantwoorde-

lijkheid van de overheid voor de kwaliteit van het onderwijs als geheel, dus inclu-

sief de “onrendabele lijnen”. Hij wees erop dat bij een open bestel commerciële

aanbieders alleen de krenten uit de pap zullen kiezen.11 Als tweede argument te-

gen een open bestel voerde Leijnse aan dat er op de “onderwijsmarkt” geen sprake

is van een informatiebalans tussen aanbieders en vragers. De aanbieders weten

meer en de vragers moeten tegen hun overmacht worden beschermd.

Vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt, in het bijzonder dat van het MKB, on-

derschreef Visser-van Erp - evenals Leijnse - de stelling dat meer flexibiliteit in het

hoger onderwijs gewenst is. Als leerrechten gespreid in de tijd kunnen worden

verzilverd, zullen mensen veelal nog over leerrechten beschikken als zij op de ar-

beidsmarkt komen. Die leerrechten kunnen op een later moment in de loopbaan

verzilverd worden en dat is aantrekkelijk voor de werkgever. Leerrechten zijn dus

een stimulans voor nascholen en een nascholingscultuur. Door het verzilveren

van leerrechten brengt de werknemer/student kennis in het bedrijf waardoor

wordt bijgedragen aan innovatie in bedrijven. Visser-van Erp vond dat in elk geval

restleerrechten ook in het particulier onderwijs en eventueel ook voor branche-

cursussen zouden moeten kunnen worden ingezet. Zij plaatste zich daarmee dich-

ter bij het WI dan bij Rutte. De bedrijven zouden zodoende op verschillende ma-

nieren kunnen profiteren van de sterkere positie van de student in de driehoek

overheid-onderwijsinstellingen-student. Bovendien wordt herintreden in onder-

wijs en dus in werk door leerrechten vergemakkelijkt. 

1b. Studenten moeten bewustere keuzes maken

Een iets ander perspectief op de problematiek van de toenemende behoefte aan

hoog opgeleiden is dat vanuit de studenten. Leerrechten impliceren een begren-

zing van de overheidsbekostiging van het onderwijs per student. Studenten zullen

bewustere keuzes maken als zij voor elke eenheid gevolgd onderwijs een deel van

hun leerrechten moeten inzetten en het verbruik van hun leerrechten direct op

hun afrekening zien. Als zij effectiever en gemotiveerder met het onderwijs om-
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gaan, zullen ze sneller en beter toegerust op de arbeidsmarkt komen. Deze argu-

mentatie is zowel in het voorstel van Rutte (“doelmatigheid”) als in het WI-voor-

stel terug te vinden. Het WI belicht daarnaast, zoals gezegd, de dimensie van

spreiding in de tijd. Het leerrechtensysteem stimuleert mensen tot bewustere keu-

zes: wie op jonge leeftijd niet kan of wil studeren, kan er bewust voor kiezen zijn

leerrechten op een later moment te verzilveren.

Visser-van Erp onderschreef  deze argumentatie: leerrechten leiden ertoe dat de

student bewuster gebruik maakt van onderwijs, zal studeren op het moment dat

hij daarvoor het meest gemotiveerd is en zal bewust kiezen voor de kortste weg

die tot het hoogst haalbare resultaat leidt. Vanuit het CDJA werd echter gewezen

op een mogelijk tegengesteld effect: dat studenten juist calculerend, risicomij-

dend gedrag zouden kunnen gaan vertonen en zwaardere opleidingen links laten

liggen. Ook De Wijkerslooth sprak de vrees uit dat minder studenten twee studies

zouden volgen, minder studenten een masteropleiding zouden gaan volgen en

ook minder studenten zouden doorstromen van HBO naar WO. Hij plaatste dit be-

zwaar in een historisch perspectief onder verwijzing naar de effecten van de

Harmonisatiewet uit 1988. Die leek op wat Rutte nu voorstelt, maar werd destijds

weer afgeschaft, omdat studenten risicomijdend gedrag vertoonden, en niet snel-

ler gingen studeren. Tijdens het symposium voerde WI-directeur Klink aan dat dit

bezwaar binnen de leerrechtensystematiek kan worden ondervangen door stu-

denten met moeilijker pakketten meer leerrechten te geven. Inmiddels heeft de

VSNU, juist met het oog op studenten in het prioriteitsgebied Bèta en Techniek,

gepleit voor uitbreiding van de periode waarin studenten voor het lage wettelijke

collegegeld kunnen studeren (gekoppeld aan de leerrechten) tot de cursusduur

plus 2 (in plaats van 1,5) jaar voor bachelor en master samen.12

1c. De beschikbare middelen moeten anders worden verdeeld

De derde invalshoek bij het argument dat leerrechten bijdragen aan het oplossen

van de (dreigende) krapte op de markt voor hoger opgeleiden is die van de voor

het hoger onderwijs beschikbare middelen. Door leerrechten worden de beschik-

bare middelen gerichter verdeeld. Zowel het WI als Rutte voeren dit argument

aan, zij het met andere accenten. Rutte motiveert invoering van leerrechten van-

uit de noodzaak de financiële verantwoordelijkheid van de overheid scherper af te

bakenen. Dat is nodig, omdat de financiële groei achter blijft bij de groei van het

aantal studenten. Leerrechten beperken de overheidsfinanciering per student en

leiden tot meer doelmatigheid. Het WI benadrukt het belang van een herverde-

ling van middelen in de tijd. “Het is belangrijk dat het onderwijssysteem tege-

moet komt aan de specifieke leerbehoeften die mensen op diverse momenten in

hun levensloop hebben.”13 Met een systeem gebaseerd op leerrechten kan beter op

deze behoeften worden ingespeeld. 
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Leijnse sprak zich op dit punt het meest pregnant uit. Hij stelde dat de noodzake-

lijke herverdeling van de onderwijsmiddelen het belangrijkste argument is vóór

het systeem van leerrechten. Veranderingen in de samenleving en hoge economi-

sche doelstellingen maken levenslang leren en een hogere participatiegraad in

het hoger onderwijs noodzakelijk. De instroom in hoger onderwijs vanuit HAVO

en VWO kan niet verhoogd worden, dus moet ze uit het MBO komen. Daarvoor

moet de kwaliteit van het VMBO verbeteren, moeten de daar verborgen talenten

beter worden benut en moet de doorstroom naar MBO en HBO worden bevorderd.

Ook is er meer tweede kans-onderwijs nodig: korte programma’s, afstandsonder-

wijs en duale opleidingen. Extra middelen voor onderwijs komen er niet, dus

moet er een herverdeling plaatsvinden. Op dit moment gaat er, aldus Leijnse, te-

veel geld zitten in “luxe” vormen van studeren: in te lang studeren of in tweede

opleidingen. 

Ook De Wijkerslooth vond dat er een begrenzing moet zijn aan de overheidsfinan-

ciering van het onderwijs per student, maar hij bepleitte coulance met omzwaaiers

uit solidariteit met jonge mensen die de ruimte moeten krijgen om hun weg te

zoeken in het onderwijs. Leijnse stelde echter dat op dit moment in het hoger be-

roepsonderwijs 1/5 en in het wetenschappelijk onderwijs maar liefst 1/3 deel van

de middelen gaat zitten in luxe vormen van studeren. Dat geld moet worden gere-

alloceerd naar levenslang leren. Er moet minder geld gaan naar initiële opleidin-

gen voor jonge mensen en meer geld naar leren op latere leeftijd. Leijnse vindt

leerrechten daarvoor een goed instrument. 

2. Leerrechten in het perspectief van de relatie tussen onderwijsinspanning en bekostiging 

Rutte voert als één van de antwoorden op de vraag “Waarom nieuwe stelsels?”

aan: “dat er een betere relatie moet komen tussen de geleverde onderwijsinspan-

ning en de bekostiging.”14 In het huidige systeem zijn voor de universiteiten -

naast een vaste voet - het aantal ingeschreven eerstejaars en het aantal afgegeven

diploma’s bepalend voor de hoogte van de rijksbijdrage. Het HBO kent een ouder

en ingewikkelder bekostigingssysteem waarin aantal ingeschreven studenten,

aantal afgestudeerden, aantal inschrijvingsjaren per afgestudeerde, aantal uitval-

lers en totaal aantal inschrijvingsjaren per uitvaller de bekostigingsparameters

zijn.15 In een leerrechtensysteem is het verband tussen onderwijsinspanning die

een instelling levert en de bekostiging die de instelling ontvangt directer, want ge-

baseerd op daadwerkelijk gevolgd onderwijs. 

Over de stelling dat het bekostigingssysteem voor het hoger onderwijs op boven-

staande gronden veranderd moet worden, leven in het wetenschappelijk onder-

wijs enerzijds en het hoger beroepsonderwijs anderzijds verschillende visies. De

Wijkerslooth memoreerde tijdens het symposium dat voor de universiteiten zeer

recent een nieuw bekostigingssysteem is ingevoerd. Ook de Vereniging van
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Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) wijst hierop en meent dat het

huidige bekostigingssysteem van de universiteiten beter past bij de filosofie van

de bachelor-masterstructuur dan het door Rutte voorgestelde.16 De staatssecretaris

erkent overigens in zijn beleidsbrief dat het huidige bekostigingssysteem van de

universiteiten uit 2000 minder kwetsbaar en fraudegevoelig is dan dat van het

HBO uit 1987. Rutte wil echter één financieringssysteem voor het hele hoger on-

derwijs. De HBO-Raad kon zich, bij monde van voorzitter Leijnse, wel vinden in de

verschuiving van object (aanbod)- naar subject (vraag)-financiering die het sys-

teem van leerrechten impliceert. Hij voorzag echter nog een “hoop venijn” in de

uitwerking van het instrument. Mede daarom suggereerde De Graaf, directeur

van de HBO-raad, een tussenoplossing. Hij maakte een onderscheid tussen twee

aspecten van leerrechten: enerzijds begrenzing van de tijdseenheden die een stu-

dent ter beschikking staan en anderzijds de vraagfinanciering door middel van vou-

chers. De Graaf suggereerde dat het mogelijk is de door een student te besteden

tijd te beperken zonder dat de bekostigingsystematiek (direct) ingrijpend hoeft te

worden gewijzigd. 

3. Leerrechten in het perspectief van kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs

Voor Rutte is een belangrijk argument voor de invoering van het systeem van leer-

rechten de impuls die hiermee wordt gegeven aan de kwaliteit van het hoger on-

derwijs. Vraagsturing zou tot meer concurrentie en daarmee tot kwaliteitsverbete-

ring leiden. Ook op dit punt zijn er verschillen met het WI-rapport. Daarin wordt

niet geclaimd dat leerrechten via concurrentie aan kwaliteitsverbetering van het

onderwijs bijdragen; wel dat ze een oplossing vormen voor de mismatch tussen

vraag en aanbod (zie onder 1) en voor de huidige slechte rendementen. Tijdens het

symposium werd dit laatste punt – de slechte rendementen – overigens bestreden.

Leijnse noemde de hoge uitval een “geconstrueerd probleem”. De rendementen

zijn in Nederland hoger dan het Europese gemiddelde. De uitval per opleiding be-

schouwd is hoog, maar over het hele systeem beschouwd niet, omdat studenten

zich flexibel door dat systeem heen bewegen. De Wijkerslooth zag evenmin reden

voor kommer en kwel: “Het hoger onderwijs in Nederland is goed, daar mogen we

trots op zijn”. Hij voegde daaraan toe dat instellingen, bij pogingen de rendemen-

ten te verbeteren, nogal eens door de overheid worden tegengewerkt. Ze hebben te

weinig mogelijkheden om studenten te weren die niet geschikt zijn voor een op-

leiding en om zelf de cursusduur vast te stellen. Over de vraag of het rendement

van het hoger onderwijs op dit moment slecht is en wat daarvan de oorzaak is,

wordt dus verschillend gedacht.
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Bij de effectiviteit van leerrechten als instrument voor kwaliteitsverbetering wor-

den in de discussie vanuit twee invalshoeken kanttekeningen geplaatst: 

- de spanning tussen enerzijds kwaliteitsbewaking door accreditatie van opleidin-

gen (aanbod) en anderzijds vraagsturing met een sterke positie voor de individu-

ele student;

- de betwiste relatie tussen kwaliteit en concurrentie.

Kwaliteit en accreditatie

Zowel in Rutte’s voorstel als in dat van het WI blijft het huidige systeem van kwali-

teitsbewaking door middel van accreditatie gehandhaafd (zie kader). 

Kwaliteitsbewaking door accreditatie

Kwaliteit in het hoger onderwijs wordt primair gerelateerd aan di-

verse aspecten van een opleiding (en dus niet aan losse “vakken” of

“modules”). Om voor bekostiging in aanmerking te komen, moet

een opleiding worden geaccrediteerd. Daarbij wordt gekeken naar

de kwaliteit van de doelstellingen (onder meer aansluiting bij de

beroepspraktijk en internationale standaarden in het vakgebied),

van het programma (onder meer de relatie tussen doelstellingen

en inhoud, aansluiting op de kwalificaties van instromende stu-

denten, samenhang), van de docenten, van de voorzieningen en

van de resultaten (waaronder rendementen). Daarnaast wordt be-

oordeeld hoe opleidingen die kwaliteit bewaken. Eén van de eisen

aan de kwaliteitsbewaking is dat daarin het perspectief van de stu-

denten en dat van de afnemers, werkgevers of vervolgopleidingen,

vertegenwoordigd is. Het begrip “kwaliteit” is dus - althans gerede-

neerd vanuit de uitgangspunten van het accreditatiestelsel - com-

plex; studenttevredenheid is een aspect daarvan.

De centrale positie van de individuele student in een vraaggestuurd systeem staat

echter op gespannen voet met kwaliteitsbewaking op het niveau van opleidingen

zoals in het accreditatiesysteem.17 Hoe kleiner de tijdseenheden zijn waarin de

leerrechten kunnen worden opgenomen, hoe sterker dit bezwaar zich doet gel-

den. Hoe vrijer de student zich kan opstellen ten opzichte van het onderwijsaan-

bod, hoe groter de spanning met de verantwoordelijkheid van de instellingen voor

een opleiding als samenhangend geheel. De spanning tussen vraagsturing en kwa-

liteitsborging door accreditatie doet zich bij het voorstel van Rutte, met tijdseen-

heden van een jaar en een sterke positie van de opleidingen, in mindere mate

voor dan bij het WI-voorstel, waar leerrechten in kleinere eenheden kunnen wor-

den ingezet en de centrale positie van de opleidingen meer wordt losgelaten. 
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Vanuit de universiteiten werd en wordt als bezwaar tegen leerrechten aangevoerd

dat kwaliteit niet meer kan worden gegarandeerd als het onderwijs in kleine

brokjes bij verschillende instellingen wordt gevolgd. Yvonne van Rooy (in een in-

terview uit 2002 over vouchers in het hoger onderwijs) benadrukte dat een oplei-

ding geen verzameling vakken is die je naar eigen goeddunken bij elkaar kunt

voegen. “Welke universiteit kan nog borg staan voor de kwaliteit van een oplei-

ding als de student aankomt met een partij vakken die hij bij een andere instel-

ling gevolgd heeft?”18 “Een curriculum is een samenhangend geheel waarover is na-

gedacht en waarmee bepaalde doelen moeten worden bereikt”, zo zei ook De

Wijkerslooth tijdens het symposium. Hij verweet de WI-commissie leerrechten,

dat zij – ondanks de bewering van het tegendeel - consumentisme in het onder-

wijs propageert. Klink wees er tijdens het symposium echter op dat onderwijsin-

stellingen ook los van het accreditatiesysteem de samenhang van individuele leer-

trajecten kunnen bewaken en dat dat in de praktijk ook al gebeurt. 

Kwaliteit en concurrentie

Het voorstel van Rutte gaat ervan uit dat concurrentie om de gunst van de student

leidt tot kwaliteitsverhoging van het onderwijs. Tijdens de conferentie bracht

Ronald van Bruchem, voorzitter van het CDJA, hier tegenin dat studenten niet al-

leen op kwaliteit kiezen, een bezwaar dat ook door de LSVb is genoemd.19 Dat een

instelling meer studenten trekt, betekent dus niet meteen dat het onderwijs daar

ook beter is, en omgekeerd zullen door invoering van leerrechten alleen opleidin-

gen niet veranderen of verbeteren, aldus de CDJA-voorzitter. Hij relativeerde daar-

mee het belang van concurrentie voor kwaliteitsverbetering. 

Een andere invalshoek ten aanzien van Rutte’s argument dat concurrentie tot kwa-

liteitsverbetering leidt, koos Margo Trappenburg in een column in de NRC.20 Zij be-

toogt dat docenten van verschillende universiteiten elkaar niet als concurrenten,

maar als collega’s beschouwen, onder meer omdat ze veelal in hun onderzoek met

elkaar samenwerken. Zij vinden het belangrijker dat de student op de beste plek te-

rechtkomt dan dat zij zoveel mogelijk geld verdienen door zoveel mogelijk studen-

ten binnen te halen. Ton van Rietbergen stelt in een bijdrage op de opiniepagina

van NRC dat concurrentie zelfs een negatief effect op de kwaliteit kan hebben, om-

dat het de huidige trend, waarin universiteiten met modieuze cursussen en uitge-

breide marketing studenten proberen te trekken, zal versterken.21

Randvoorwaarden en neveneffecten 

van een leerrechtensysteem

Behalve de legitimiteit en effectiviteit van leerrechten zijn ook de randvoorwaar-

den  en de mogelijke neveneffecten ervan een thema in het debat. 
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Visser-van Erp wees er tijdens het symposium op dat het leerrechtensysteem ver-

eist dat studenten wordt geleerd adequaat met vraagsturing om te gaan. Dat

vraagt een investering, maar het levert mensen op die geleerd hebben wat ze no-

dig hebben om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Vervulling van deze randvoor-

waarde levert dus een extra argument vóór leerrechten op. Een andere door haar

genoemde voorwaarde voor invoering van het systeem is dat de studenten kunnen

beschikken over een gedetailleerd systeem van kwaliteitsbeschrijvingen van het

onderwijs – tot op het niveau van de individuele docent – om te weten waar welk

onderwijs het beste is. Voorzitter Kim Toering van de studentenorganisatie LSVb

heeft echter de vrees geuit dat het leerrechtensysteem zal leiden tot nog grotere

investeringen in de “voorgevel”, PR dus, ten koste van de onderwijskwaliteit.22 Ton

van Rietbergen voegt hier nog een bezwaar aan toe: “Serieuze bestudering van

alle mogelijkheden bij alleen al de Nederlandse universiteiten brengt zo veel

transactiekosten met zich mee dat de student aan studeren zelf niet meer toe-

komt. De student zal dan ook graag ingaan op de door de universiteiten aangebo-

den studiepaden.”23

Ook over de administratieve rompslomp die het leerrechtensysteem met zich mee-

brengt, lopen de meningen uiteen. Volgens Visser-van Erp is registratie van leer-

rechten per student door de IBG-groep met behulp van pinpassen heel eenvoudig.

Die opvatting wordt niet gedeeld door de universiteiten. “Het klinkt zo simpel –

‘geld volgt de student’ -, maar in de praktijk zal dit nieuwe systeem voor de univer-

siteiten tot aanzienlijk meer administratieve lasten leiden en dus tot extra uitga-

ven ten koste van het onderwijs” aldus Van Rooy in het blad van de Universiteit

Utrecht op 4 november 2004.24 Door Roel in ‘t Veld wordt dit argument echter als

een “flauw gelegenheidsargument” afgedaan.25

Tenslotte is opgemerkt dat het leerrechtensysteem tot inefficiency kan leiden, om-

dat de vraag van studenten niet goed voorspelbaar is en steeds wisselt. Voor de in-

stellingen en de individuele docent betekent dat onzekerheid. Sommigen vrezen

zelfs een transfermarkt voor docenten, zoals in het betaald voetbal.26 Maar ook dit

effect kan anders worden gewaardeerd als men het, zoals Visser-van Erp, be-

schouwt als een uitdaging aan het ondernemerschap van de docent. 

Conclusie

De  invoering  van leerrechten is een mooie casus aan de hand waarvan de com-

plexiteit van fundamentele veranderingen kan worden geïllustreerd.

Verschillende belangen leiden tot verschillende perspectieven. Het maakt verschil

of men het vraagstuk vooral benadert vanuit het perspectief van de behoeften van

de arbeidsmarkt, vanuit dat van kwaliteitsverbetering van het onderwijs, of van-

uit  het streven naar een eenduidig en transparant bekostigingssysteem. Het
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maakt ook uit of men vindt dat de overheidsverantwoordelijkheid primair het ini-

tieel onderwijs betreft of het levenslang leren. Veel argumenten zijn terug te voe-

ren op de vraag in hoeverre het hoger onderwijs als een (vrije) markt kan functio-

neren en wat men wint én verliest als men het in termen van keuzevrijheid van

consumenten, concurrentie en vraagsturing benadert. Het concept leerrechten in-

troduceert één dominant perspectief, dat van de leerloopbaan van de onderwijs-

deelnemer als consument. Wanneer men vanuit andere perspectieven kijkt, drin-

gen zich andere vragen op, zoals: wat is vanuit de optiek van kwaliteit van het

onderwijs de optimale balans tussen concurrentie en samenwerking? Of: wat is

het effect van financiële “prikkels” ten opzichte van andere drijfveren om goed

onderwijs te geven? 

Dat de verschillende belangen en perspectieven niet gemakkelijk te combineren

zijn, maakt de levendige discussie wel duidelijk. De uitdaging is om bij beslissin-

gen over kantelingen - fundamentele veranderingen - vanuit zoveel mogelijk per-

spectieven naar nut en noodzaak te kijken om de zorgvuldigheid van besluitvor-

ming te waarborgen en het draagvlak  te vergroten. Het minisymposium en de

discussie in de pers zijn zo bezien een waardevolle aanvulling op de voorstellen

over leerrechten van het WI en Rutte. 

Dr. Hanneke Mulder is als hoofd Kwaliteit & Ontwikkeling van het Onderwijsinstituut ver-

bonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. 

Zij schreef deze bijdrage op persoonlijke titel.

Noten

1. De commissie leerrechten stond onder voorzitterschap van prof. dr. C.G.

Koedijk, hoogleraar financieel management aan de Erasmusuniversiteit

Rotterdam.

2.  Beleidsbrief Meer flexibiliteit, meer keuzevrijheid, meer kwaliteit: Financiering in het

hoger onderwijs aan de Tweede Kamer, d.d. 29-10-2004.

3.  In het forum waren zowel de werkgevers als het hoger onderwijs vertegen-

woordigd: ir. G. Visser-van Erp, secretaris onderwijs van MKB-Nederland, prof.

dr. F. Leijnse, voorzitter van de HBO-Raad en ir. R.J. de Wijkerslooth, voorzitter

College van Bestuur Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast maakte voor-

zitter Koedijk van de commissie Leerrechten deel uit van het forum.

4. De Wijkerslooth deed dit mede namens zijn collega-universiteitsbestuurders,

maar het standpunt van de universiteiten vereist enige toelichting. Op 29 ok-

tober verklaarde Rutte in ‘Met het oog op morgen’ dat zowel de HBO-Raad als

de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten) achter

zijn voorstel stond. De Wijkerslooth merkte tijdens het symposium op dat dit -
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voor zover het de VSNU betreft - een onjuiste voorstelling van zaken was.

Daags na het symposium, op 2 november 2004, schreef voorzitter mr. E.M.

D’hondt van de VSNU een brief aan Rutte. Daaruit blijkt dat de universiteiten

Rutte’s bekostigingsvoorstellen uitvoerig met hem hebben besproken en er

zeer veel moeite mee hebben. De VSNU vindt dat het huidige bekostigingssys-

teem naar tevredenheid functioneert en de huidige dynamiek in de bekosti-

ging maakt universiteiten huiverig voor stelselwijziging. De universitaire on-

derwijsfilosofie in de bachelor-masterstructuur is in de ogen van de VSNU

beter te accommoderen in het huidige dan in het nieuwe systeem. De VSNU

heeft voorwaarden geformuleerd waaronder Rutte’s voorstellen hanteerbaar

zijn. Aan één van die (in totaal elf) voorwaarden is, aldus de brief, nog niet vol-

daan, en dat is voor de VSNU een breekpunt. De VSNU wil dat het recht op het

(lage) wettelijk collegegeld bestaat gedurende de cursusduur + 2 jaar (in plaats

van de cursusduur plus 1,5 jaar) voor bachelor en masteropleiding samen. Een

kortere periode zal volgens de VSNU leiden tot hogere uitval, risicomijdend

studentengedrag, en met name uitval in studies, die voor de samenleving van

actueel bijzondere betekenis zijn (bèta en techniek). Als de besluitvorming in

de Kamer op dit punt tegemoet komt aan de voorwaarde van de VSNU kan de

VSNU met Rutte’s voorstel accoord gaan.

5. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de voorstellen van het WI en van Rutte,

van de discussie tijdens het symposium, van de eerdere WI-publicatie

Ontketening door vraagsturing? (CDV-themanummer 7/8/9, 2002) en van de recen-

te discussie in de pers. 

6. Zie voor details het rapport Eerlijk delen; onderzoek naar onregelmatigheden in de

bekostiging van het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs van de com-

missie-Schutte uit april 2004, p. 12-15. Naast de rijksbijdrage ontvangen onder-

wijsinstellingen collegegeld van hun studenten. Bij het HBO wordt bij de hoog-

te van de rijksbijdrage rekening gehouden met de inkomsten die de

instellingen ontvangen uit collegegelden. Het collegegeld blijft in dit artikel

verder buiten beschouwing. Dat geldt ook voor de studiefinanciering. Die is te

beschouwen als een inkomensvoorziening voor studenten, en maakt dus geen

deel uit van de bekostiging van het onderwijs.

7. Aanvankelijk wilde Rutte eenheden van een half jaar (blijkens zijn toespraak

bij de opening van het hogeschooljaar aan de Hogeschool Windesheim op 1

september 2004 te Zwolle), maar op verzoek van de universiteiten is dit een

jaar geworden. 

8. Rutte kondigt in zijn beleidsbrief (p. 5) “verwante beleidsbrieven” aan, onder

meer over open bestel.

9.  Hierbij wordt door de WI-commissie Leerrechten verdergebouwd op de analyse

van de te verwachten ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals te vinden in

het in 2002 verschenen WI-rapport Investeren in solidariteit. De gevolgen van de ver-

grijzing en de kenniseconomie voor de arbeidsmarkt: een agenderende verkenning. Daar
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werd geconcludeerd: ´Als gevolg van de kenniseconomie neemt het gevraagde

opleidingsniveau van de banen toe. Omdat het aanbod van hoger opgeleiden

maar beperkt kan stijgen, ontstaat krapte aan de bovenkant van de arbeids-

markt. Dat kan gemakkelijk een loonopdrijvend effect oproepen. (...) Door de-

mografische veranderingen neemt de bevolkingsgroei af en droogt een bron

van economische groei op. Groei van de economie zal moeten komen van een

hogere arbeidsparticipatie en verhoging van de productiviteit.

Productiviteitsstijging is mogelijk door een verhoging van het opleidingsni-

veau van de beroepsbevolking (levenslang leren) en een betere benutting van

het menselijke kapitaal (...)´ (p. 64).

10. Beleidsbrief Meer flexibiliteit, meer keuzevrijheid, meer kwaliteit: Financiering in het

hoger onderwijs aan de Tweede Kamer, d.d. 29-10-2004, p. 9.

11. Dit argument werd eerder in een interview in CDV uit 2002 ook door Yvonne

van Rooy, toenmalig voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit

van Tilburg en nu in diezelfde functie bij de Universiteit Utrecht, naar voren ge-

bracht. ‘Geen vouchers alstublieft’. CDV in gesprek met Yvonne van Rooy. In

Ontketening door vraagsturing? (CDV-themanummer 7/8/9, 2002), p. 97.

12. Zie noot 4.

13. De ontbrekende schakel - leerrechten als verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 

p. 13.

14. Meer flexibiliteit, meer keuzevrijheid, meer kwaliteit: Financiering in het hoger onder-

wijs p. 8.

15. Zie ook Eerlijk delen; onderzoek naar onregelmatigheden in de bekostiging van het ho-

ger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs van de commissie-Schutte uit

april 2004.

16. Zie noot 4.

17. Leijnse wees (bij zijn afwijzing van een open bestel) op de spanning in het WI-

rapport tussen accreditatie per opleiding en accreditatie voor instellingen. “Je

voelt nattigheid”, aldus Leijnse.

18. ‘Geen vouchers alstublieft’. CDV in gesprek met Yvonne van Rooy. In

Ontketening door vraagsturing? (CDV-themanummer 7/8/9, 2002), p. 96. 

19. “Als je eindelijk een kamer hebt gevonden en vrienden in een stad hebt, ga je

niet na een jaar weer ergens anders heen”. ‘Studenten vrezen concurrentie

“op basis van de voorgevel”’ in NRC 30/31 oktober 2004.

20. ‘De universiteit van Rutte’ in NRC 12 november 2004.

21. Ton van Rietbergen: ‘Student heeft echt geen rugzak nodig’ in NRC 15 novem-

ber 2004.

22. ‘Studenten vrezen concurrentie “op basis van de voorgevel”’ in NRC 30/31 okto-

ber 2004.

23. Ton van Rietbergen: ‘Student heeft echt geen rugzak nodig’ in NRC 15 novem-

ber 2004

24. De VSNU (zie noot 4) heeft als één van de voorwaarden voor invoering van
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Rutte’s voorstel gesteld dat de administratieve lasten als gevolg van de nieuwe

bekostiging niet mogen stijgen.

25. Ingrid Weel: ‘Universiteit nog altijd bang voor vouchers’ in Trouw 11 november

2004.

26. Thijs den Otter (HOP): ‘Rutte’s ratrace kan beginnen.’ In Ublad

(Universiteitsblad Universiteit Utrecht) 
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