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'Geen vouchers 
alstublieft' 
CDV in gesprek 

met Yvonne van Rooy 
DOOl'drs.]. Prij Yvonne van Rooy was onder meer staatssecretaris van 

Economische Zaken in het derde kabinet Lubbers. In 

deze functie heeft ze de basis gelegd voor de huidige 

Mededingingswetgeving. Ze heeft de omslag van beleid 

in de jaren '90 richting marktwerking mede vormgege

ven. Daarvoor zat zij twee jaar in het Europees Parle

ment en heeft zij gewerkt bij de werkgeversorganisatie 

NCW. Denken vanuit de markt en vanuit het bedrijfsle

ven is haar niet vreemd. Ook is zij wars van allerlei re

gelzucht vanuit Den Haag. Nu is zij voorzitter van het 

College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg. 

Wie denkt in haar een pleitbezorger voor het voucher
systeem in het hoger onderwijs aan te treffen, komt 

echter bedrogen uit. Een dergelijke vorm van vraagfi

nanciering doet de publieke zaak geen goed. De kwali

teit zal er in haar optiek niet door vergroot worden. Ze 

wijst bovendien op de inefficiëntie van dit alternatieve 

financieringssysteem, vanwege de hoge transactie- en 

coördinatiekosten. Het huidige bekostigingssysteem van 
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universiteiten - ook een vorm van vraaggestuurde bekosti

ging - leidt tot aanvaardbare transactiekosten en past bij het 

systeem van kwaliteitsborging van de opleidingen. Voor CDV 
zet zij haar opvattingen uiteen over marktwerking, vraagstu

ring via vouchers en de toekomst van het hoger onderwijs. Zij 

is het niet eens met de sombere verhalen over het hoger on
derwijs die de ronde doen. Natuurlijk, er moet door universi

teiten permanent vernieuwd worden; de invoering dit jaar 
van het Bache10r Master-systeem, een gigantische operatie, is 

daar een goed voorbeeld van. Maar, drastische systeemveran

deringen via de invoering van vouchers helpen daar niet bij. 

"Gooi niet te snel oude schoenen weg. Het is maar de vraag 

of de nieuwe schoenen beter lopen." 

VAN Rooy: "De gedachte achter vouchers of 

leerrechten ziet er op het eerste gezicht 

helemaal niet zo gek uit. Studenten behe· 

ren hun eigen budget (d.w.z. de middelen 

die OC&W aan hun opleiding besteedt) en 

studenten "kopen" dan de vakken in bij 

de universiteit of hogeschool die het beste 

aanbod doet. Dat zou studenten meer keu· 

zevrijheid geven en tegelijk de concurren· 

tie tussen hogescholen en tussen universi· 

teiten bevorderen, met als resultaat een 

verbetering van de kwaliteit. Kortom, vol· 

ledige vraagsturing in het Hoger 

Onderwijs." 

CDV: En bij nader inzien? Er klinkt scepsis 

door over het idee. Maar daarmee breng je 

toch ook meer marktwerking in het hoger 

onderwijs, en wat zou ertegen zijn als 

instellingen in het hoger onderwijs op die 

manier ook meer prikkels krijgen om 

goed te presteren? 

VAN Rooy: "Zo eenvoudig ligt het niet. Ik 

was en ik blijf een groot voorstander van 

marktwerking in de particuliere sector, in 

het bedrijfsleven. Maar we moeten voor· 

zichtig zijn om het concept van marktwer

king als een soort tovermiddel te zien dat 

ook voor organisaties en instellingen die 

binnen het publieke domein werkzaam 

zijn per definitie goed zou werken. Het 

onderwijs, en dat geldt óók voor het hoger 

onderwijs, behoort tot de kerntaken van 

de overheid en wordt dan ook in belangrij

ke mate door de overheid gefinancierd. 

Hogescholen en universiteiten hebben de 

laatste jaren hun bedrijfsvoering in toene

mende mate bedrijfsmatig georganiseerd 

en daarmee veel efficiënter gemaakt. 

Maar daarmee zijn het nog geen gewone 

ondernemingen geworden. Het zijn, zoals 

Herman Wijffels dat juist noemt, kennis

bedrijven met een maatschappelijke taak. 

Universiteiten hebben geen winstdoelstel

ling, maar tot taak om op een efficiënte 



wijze onderwijs te bieden en onderzoek te 

verrichten. En niet alleen op gebieden 

waar een vraag voor is. Dat maakt het 

besturen van een universiteit wezenlijk 

anders dan het runnen van een onderne

ming. Hoger onderwijsinstellingen func

tioneren bovendien in een kader dat in 

belangrijke mate - en terecht - door pu

blieke regelgeving bepaald wordt. De over

heid heeft immers een aantal wezenlijke 

taken: De zorg voor een adequaat aanbod 

van gekwalificeerde opleidingen. waarbor

gen voor de kwaliteit van de opleidingen 

Yvonne van Rooy 

en niet te vergeten de toegankelijkheid 

van het hoger onderwijs. Al die taken 

gaan met regelgeving gepaard. De grote 

invloed van de overheid beperkt dus. om 

goede redenen. het functioneren van het 

hoger onderwijs als markt. Of. om het in 

economische termen te zeggen: er zijn tal 

van marktimperfecties. Niet alleen vanwe

ge de wet- en regelgeving. maar ook om

dat een student niet als een gewone con

sument beschouwd kan worden. en in de 

CDA-optiek ook niet zou moeten zijn. Zo 

wordt de keuze van studenten voor een 

opleiding door veel meer factoren bepaald 

dan alleen de prijs-kwaliteitverhouding. 

Vanwege de hoge kosten van studeren kie

zen veel studenten voor een opleiding in 

de omgeving waar zij wonen. Vaak spelen 

ook andere factoren een rol, zoals de aan

trekkelijkheid van de stad. Studenten kij

ken gelukkig wel iets meer dan in het ver

leden naar de kwaliteit van een opleiding. 

maar dat is nog maar een bescheiden fac

tor in de keuze." 

CDY: Maar het zou toch goed zijn als stu

denten meer naar de kwaliteit kijken. en 

dat beoogt vraagfinanciering via vouchers 

toch juist? 

VAN Rooy: "Laten we de argumenten voor 

leerrechten nog eens even langs lopen. De 

belangrijkste argumenten zijn meer keu

zevrijheid voor studenten en meer prik

kels voor universiteiten en hogescholen. 

Mijn stelling is dat studenten nu al veel 

keuzemogelijkheden hebben en dat die in 

de toekomst nog fors toenemen. Voor de 

meeste opleidingen hebben studenten een 

ruim aanbod vanuit een scala aan instel

lingen. Universiteiten concurreren nu ook 

al steeds meer met elkaar. Zij hebben 

belang bij het aantrekken van studenten 

omdat ook nu de bekostiging al in belang

rijke mate door de vraag (het aantal stu

denten) bepaald wordt. Instellingen inves

teren permanent in vernieuwing van 
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opleidingen om zo een interessant aanbod 

voor scholieren te hebben. Bovendien 

wordt dit jaar het nieuwe Bachelor Master

systeem in-gevoerd dat studenten de 

mogelijkheid biedt om na het 

Bachelordiploma opnieuw een keuze te 

maken en de Masteropleiding aan een 

andere universiteit te doen. En dan heb ik 

het nog niet over de ruimte binnen oplei

dingen om pakketten zo te kiezen dat het 

aansluit bij hun belangstelling. Kortom, 

veel keuzemogelijkheden, ook voor een 

behoorlijk individuele invulling van de 

opleiding. Het is opmerkelijk dat studen

ten zelf, bij monde van het Interstedelijk 

aankomt met een partij vakken dat hij bij 

een andere instelling gevolgd heeft? Het 

systeem van vouchers staat bovendien 

haaks op het kersverse systeem van 

accreditatie, dat dit jaar ingevoerd wordt. 

Daarbij wordt een opleiding geaccredi

teerd - en geen individuele vakken. Juist 

de samenhang en de zorgvuldige opbouw 

van het curriculum vormen een van de 

belangrijke elementen in het toetsingska

der. Dat is toch niet te verenigen met vou

chers waarbij de student zelf zijn opleiding 

samenstelt? Een universiteit is geen super

markt, waar je als bij Albert Heijn je 

mandje vult met aardige vakken die in de 

Studenten Overleg (ISO) ook mordicus aanbieding zijn en voor andere vakken 

tegen vouchers zijn. Zij hebben daar goede naar de Aldi gaat!" 

argumenten voor. Zij zien geen grote voor-

delen in de vermeende vergroting van de Van Rooy waarschuwt ook voor onbedoel-

de keuzemogelijkheden. Het is nog al de neveneffecten van vouchers: meer admi-

betuttelend dat verschillende politieke nistratieve rompslomp en minder grip op 

partijen, die zich sterk maken voor vou- de rendementen, d.w.z. dat studenten bin-

chers, het beter menen te weten dan de nen een redelijke termijn hun studie 

doelgroep zelf voor wie het bedoeld is. afmaken. 

Daarnaast hebben studenten ook bezwaar 

tegen een vouchersysteem uit een oogpunt 

van kwaliteitsborging. Dat is ook voor uni

versiteiten een belangrijke reden om 

tegen vouchers te zijn. Immers, universitei

ten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van de opleidingen, en daarmee voor het 

diploma dat zij afgeven. Een opleiding is 

een zorgvuldig opgebouwd en uitgebalan

ceerd geheel van vakken. Een curriculum is 

zo opgebouwd dat de verkregen kennis en 

vaardigheden een logisch en samenhan

gend geheel vormen. Een opleiding is 

geen verzameling vakken die je naar eigen 

goeddunken bij elkaar kunt voegen. Welke 

universiteit kan nog borg staan voor de 

kwaliteit van een opleiding als de student 

VAN Rooy: "Er bestaan veel misverstanden 

over het huidige bekostigingssysteem van 

universiteiten, dat bovendien ook anders is 

dan bij het HBO. Het wordt ten onrechte 

vaak aangeduid als pure aanbodfinancie

ring. De huidige onderwijsbekostiging zou 

ik een vorm van geconditioneerde vraagfi

nanciering willen noemen. Immers, het 

overgrote deel van de financiering is afhan

kelijk van het aantal studenten dat een 

universiteit weet aan te trekken. Bovendien 

wordt de helft van de bekostiging gerela

teerd aan diploma's. Dat is dus een stevige 

prikkel voor universiteiten om het onder

wijs zo in te richten en studenten zo achter 

de broek te zitten dat ze ook daadwerkelijk 



en tijdig afstuderen. Een student die niet 

afstudeert, kost een universiteit alleen 

maar geld. Die prikkel zou verdwijnen als 

het onderwijs per vak via vouchers afgere

kend wordt. Dat zou een forse stap terug 

betekenen. En dan de onoverzienbare 

bureaucratie waar vouchers mee gepaard 

gaan. Nu zijn er drie parameters voor de 

onderwijsbekostiging: het aantal eerste

jaars, het aantal afgegeven diploma's en 

een vaste voet. Bij vouchers per vak zou dat 

voor de middelgrote Universiteit van 

Tilburg alleen al enkele tienduizenden (!) 

afrekenmomenten per jaar betekenen. 

Iedereen kan begrijpen dat hieraan een 

enorme hoeveelheid bureaucratie verbon

den is. En dan heb ik het nog niet eens 

over het fraudebestendig maken van een 

dergelijk systeem en over de uitgebreide 

toezicht- en controleprocedures waar uni

versiteiten mee opgezadeld zullen worden. 

Van de vraagfinanciering komt het gesprek 

weer terug op marktwerking. 

CDV: Zou het, zo kan men zich afvragen, 

niet een mooie overheidstaak zijn om nieu

we markten te creëren en om het speelveld 

open te gooien voor nieuwe aanbieders? Bij 

het idee dat de student als consument ook 

zijn eigen leerpakket kan samenstellen, 

door bij verschillende instellingen te kun

nen winkelen, past ook dat er ruimte is 

voor andere dan de gevestigde onderwijsin

stellingen. Het idee is juist dat zij de rela

tieve machtspositie van de bestaande 

instellingen kunnen doorbreken. Van 

belang daarbij is natuurlijk dat deze instel

lingen op gelijke voorwaarden met elkaar 

kunnen concurreren. Waarom zou dat niet 

kunnen helpen? 

Van Rooy is huiverig voor dit idee, vooral 

als het commerciële aanbieders betreft. 

"Zij zullen zich vooral richten op de kren

ten uit de pap in de onderwijsmarkt. Het 

'picking the winners'-gedrag. De commercieel 

minder aantrekkelijke opleidingen - denk 

aan letterenstudies en de dure Bèta- en 

techniekstudies - zullen zij niet snel aan

bieden. Dat zullen de bestaande universi

teiten moeten blijven doen. Dat is niet wat 

je noemt een 'level playing field'. Een ver

schraling van het onderwijsaanbod kan 

dan het gevolg zijn. Ook ligt bij commer

cialisering van de onderwijsmarkt vergaan

de differentiatie van de collegegelden in 

het verschiet, waardoor de toegankelijk

heid van het onderwijs in het geding komt. 

Terecht heeft de CDA-fractie in de Tweede 

Kamer zich daar altijd tegen verzet. Bedenk 

wel dat de collegegelden in Nederland -

Europees gezien - al erg hoog zijn." 

Het is duidelijk dat Van Rooy beducht is 

voor marktwerking in het hoger onderwijs 

en bepaald niet gecharmeerd is van het 

vouchervoorstel. In abstracto is het wellicht 

een aantrekkelijk idee, maar in de praktijk 

werkt het volgens haar niet. Ook in letter

lijke zin. In geen enkel land ter wereld zijn 

vouchers ingevoerd. Dit alleen al zou vol

doende te denken moeten geven. 

VAN Rooy: "Marktwerking is prima, maar 

dan moet er wel sprake zijn van een echte 

markt. Dat is bij het hoger onderwijs niet 

het geval. Het is te belangrijk om het als 

oefenterrein te zien voor allerlei nieuwe 

ondoordachte experimenten. Kortom, gooi 

geen oude schoenen weg, voordat je zeker 

weet dat de nieuwe beter lopen". 

o 
Z 
tl 

'" '" :os 

97 




