
lr. P. van der Schans 

U niversiteit en 
samenleving 

Harmomsering van de samenleving 
vraagt om een gewetensvolle toepassing 
van de wetenschap. Tussen de culture/e 
missie van de universiteiten en de techno
logische bestaat geen tegenstelling. In de 
synthese ligt een taak van de moderne 
universiteit. 

Een nieuwe wet 
In het pas begonnen pariementaire jaar 
zal bij de Staten-Generaal een ontwerp 
van Wet hoger onderwijs en wetenschap
pelijk onderzoek (WHW) worden inge
diend. Daarin zullen onder andere de con
clusies worden gecodificeerd van het 
overleg over de beleidsnota Hoger On
derwljs: Autonomie en Kwaliteit, kortweg 
de HOAK-nota, die in oktober 1985 aan 
de Tweede Kamer is gepresenteerd. 1 Blij
kens het concept-antwerp WHW, dat op 
15 januari 1988 door de ministers van On
derwijs en Wetenschappen en van Land
bouw en Visserij voor advies aan het ho
ger-onderwijs'veld' en aan de adviesor
ganen werd gepresenteerd, neemt in de 
doelstellingen van de nieuwe wet de rela
tle tussen hoger-onderwijsbestel en sa
menleving een prominente plaats in. 

De herziening van de regelgeving strekt 
ertoe de toedeling van bevoegdheden 
aan enerzijds de rijksoverheid en ander
zijds de instellingen van hoger onderwijs 
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te herzien. Volgens de eerste alinea van 
de considerans van het concept-ontwerp 
WHW dient dit 'ter versterking van de kwa
litelt, het vernieuwend vermogen alsmede 
de maatschappelijke gerichtheid van het 
bestel van hoger onderwijs en weten
schappelijk onderzoek'. 2 

Het wetsvoornemen is erop gericht de uni
versiteiten een grotere mate van vrijheid te 
Iaten ten einde sneller en meer adequaat 
te kunnen reageren op verschuivingen in 
behoeften van de samenleving en in be
langstelling van studenten. Steeds klem
mender wordt echter de vraag of de be
perking van de voor het universitaire on
derwijs en onderzoek en voor studiefinan
Ciering beschikbaar gestelde middelen, 
het de universiteiten nog mogelijk maakt 
hun maatschappelijke taak adequaat te 
vervullen. Op dit voor de universiteiten, 
maar, naar mijn overtuiging, ook voor de 
ontwikkeling van de samenleving belang
rijke punt zal in het tweede gedeelte van 

lr. P van der Schans (1926) IS voorzttter van de Verentgtng 
van Samenwerkende Nederlandse Untversttetten (VSNU) te 
Utrecht 

1 Nota Hoger OnderWIJS. Autonomie en Kwa/ite1t. Ka
merstukken II, 1985-1986, nr. 19.213. 

2 Concept-antwerp Wet Hoger Onderwi;s en Wetenschap
peli;k Onderzoek, Publikatie O&W. 1988 
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deze bijdrage nader worden ingegaan. 
Dit eerste gedeelte heeft voornamelijk 

betrekking op de alstemming van het unt
versitaire onderwijs en onderzoek op ont
wikkelingen in de samenleving vanuit het 
universitaire gezichtspunt. 

De relatie universiteit-samenleving is in 
de algelopen jaren object geweest van 
menige publikatie. Naast publikaties 
waarin een grotere mate van gerichtheid 
van het universitaire onderwijs en onder
zoek op vragen en behoeften van de sa
menleving wordt bepleit, z1jn er waann be
zorgdheid wordt uitgesproken over het 
accent dat op die gerichtheid wordt ge
legd. 

Naast de vraag of en in hoeverre wen
sen en behoeften van de samenleving be
palend moeten zijn voor de ontwikkelings
richting en de inhoud van het universitaire 
onderwijs en onderzoek, is er ook het pro
bleem in hoeverre de overheid daarbij een 
sturende rol moet (kunnen) vervullen. De 
orientatie die uit het conceptontwerp 
WHW spreekt, wijkt in dit opzicht duideltJk 
at vanuit de huidige regelgeving en, voor
al, vanuit de praktijk blijkende opvatt~ngen 
over de verantwoordelijkheden en de ta
ken die de overheid op dit punt zouden 
toekomen. Het streven blijkt gericht op 
een grotere zellstandighetd van de instel
lingen, als een van de voorwaarden voor 
versterking van de maatschappel1jke ge
richtheid van het HW-bestel. Daarmee is 
de vraag niet beantwoord hoe die maat
schappelijke gerichtheid tot uitdrukking 
moet komen, maar wei is duidelijk dat die 
vraag besproken en beantwoord moet 
worden door de universiteiten zeit. 

lnvloed van de overheid 
Tot de jaren vijftig was de bemoeienis van 
de samenleving, ook van de overhe1d, 
met de universiteiten in het algemeen ge
ring. De universiteiten kenden een grote 
mate van autonomie, die in Ieite neer
kwam op autonomie van de individuele 
hoogleraren. 'De samenleving had geen 
noemenswaardige twijtels over de legiti-
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miteit van de (hogere) opleiding van haar 
jongere elite', aldus schrijven dr. J. Jans
sen en dr. P. Voestermans in Studenten in 
beweging. Politiek, universiteit en stu
dent. 3 Zij wijzen erop dat deze situatie na 
de Tweede Wereldoorlog drastisch veran
derde, toen wederopbouw en industriali
satie een toenemend aantal 
academ1sch-gevormden vereisten. Dit be
set en de overtuiging in de middenklasse 
van de bevolking dat een universitaire 
opleiding de beste investenng was met 
het oog op de toekomst van hun kinderen 
le1dde tot een snelle aanwas van het aan
tal studenten, en een vermaatschappelij
k~ng van de universitaire wereld. De breed 
gedragen optimistische visie op de rol van 
de universiteit in de algemene vooruit
gang versterkte niet de neiging om van 
buiten in de universiteit in te grijpen. 

De univers1teiten werd ru1mte gelaten 
en geboden om naar eigen inzicht hun 
taak te vervullen. Hierdoor kon een steer 
ontstaan waar1n de wetenschappeltjke 
stat en de studenten elkaar vonden in het 
verzet tegen de overheid, toen deze zich 
genoodzaakt zag te komen tot een ratto
nalisenng van het universitaire onderwiJS 
en een rantsoenering van de cursus- en in
schrtJVingsduur. Dit verzet, voor een be
langnjk deel ook 1deologisch gekleurd, 
heett destijds in brede kring van de sa
menlev~ng onbegrip en weerzin gewekt, 
met als gevolg dat m~nister Pais zich 1n 
1980 voldoende breed gesteund voelde, 
om het voorstel tot invoering van de twee
tasenstructuur in te dienen. 

Was de aanvaarding van het wetsont
werp twee-tasenstructuur het welhaast lo
gische en onontkoombare sluitstuk van 
een ontwikkel1ng die moest leiden tot een 
sterkere invloed van de overheid op het 
universitaire bestel, biJ de te1telijke 1nvoe-

3 J Janssen en P. Voestermans. Studenten 111 beweg1ng 
Pol!t1ek. un1Vers1te1t en student N11megen/Baarn Ambo 
1984 (biz 301) Het boek IS een bewerk1ng van de 1n 
1978 verschenen d1ssertat1e De vergrwsde umvers1teil 
en IS biJ de heru1tgave ondermeer voorz1en van een n1eu 
we afslu1tende oaragraaf 
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ring van de twee-fasenstructuur begon 
z1ch een andere en n1euwe lijn af te teke
nen. 

De sterkere invloed van de overheid 
man1festeerde z1ch 1n een zeer u1tgedijde 
regelgev1ng ten aanzien van de universi
telten. Deze regelgeving, die zowel op de 
inrichting als op de bekostiging van on
derwljs en onderzoek betrekk1ng had, 
maakte het de universiteiten nauwelijks 
mogelijk vanuit de eigen verantwoordelijk
heid een creatief beleid te voeren. Waar 
de wet ruimte bood om bijvoorbeeld door 
de 1nstelling van nieuwe typen opleldin
gen (korte opleid1ngen. deellljdopleidin
gen) in te spelen op n1euwe doelgroepen 
werden de un1vers1teiten die deze weg op 
wilden gaan met zodan1g zware en inge
wikkelde procedures geconfronteerd dat 
veel initiatieven 1n dE? kiem werden ge
smoord. De noodzakelijke flexibilite1t om 
op de z1ch snel wiJzlgende behoeften van 
de samenlev1ng in te spelen was er in on
voldoende mate. 

Thans lijkt zich op d1t terrein een door
braak te voltrekken. In een recente publi
katle besch njft de voorzitter van het colle
ge van bestuur van de Katholieke Univer
siteit te NiJmegen, ir. W.C.M. van Lieshout 
deze doorbraak onder de titel 'Het hoger 
onderwijs op drift' 4 Een van de kenmer
ken van de zich WiJzlgende situat1e 1s dat 
de universiteiten zich geconfronteerd zien 
met een overheidsbeleid dat gekenmerkt 
wordt door forse bezu1nig1ngen, taakver
delingsbesiiSSingen die diep ingnjpen in 
de un1vers1taire organ1satie, maar dat ook 
gericht IS op het scheppen van meer ruim
te voor eigen verantwoordelijkhe1d van de 
afzonderliJke maatschappel1jke sectoren 
v1a global1senng van de overheidssturing 
en deregulering. 

Min1ster Deetman heeft 1n dezelfde pu
blikatle waarin de zoJuist genoemde blj
drage van Van Lreshout is opgenomen 
ziJn visie op dat overheidsstreven onder 
woorden gebracht. Voor de sector van het 
hoger onderwijs is dat streven verwoord in 
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de e~rder genoemde beleidsnota 'Hoger 
Onderwijs Autonomie en Kwaliteit' 5 1n de 
meest uitgesproken zin betekent een en 
ander voor de relatie universiteit- samen
leving dat de universiteiten ieder voor zich 
en gezamenlijk vanuit een autonome ver
antwoordelijkheid hun maatschappelijke 
taken op het geb1ed van onderwijs, onder
zoek en dienstverlening op zich nemen en 
daarover achteraf verantwoording afleg
gen. De overheid stelt hen financieel daar
toe in staat en beperkt zich tot kaderstel
llng en het afnemen van verantwoordelijk
held achteraf. 

De behoefte van 
overheidswege om te 
sturen heeft de juiste 
verhoudingen vertroebeld. 

In hoeverre enkele recente ingrepen 
van de overheid, metals 'hoogtepunt' de 
SKG-operat1e, met dit beeld verenigbaar 
ziJn is overigens niet geheel inzichtelijk. De 
opmerking van Van Lieshout verdient in
stemming 'Het zal niet gemakkel1jk zijn 
TVC-, STC- en SKG-operatie pos1tief te be
oordelen op grond van deze Ultganspun
ten. Bezu1nigingsdwang en de behoefte 

4 W C M van Lreshout Het l10ger onderwrJS op drrlt. rn 
Bestuur en meesterschap Opstellen over samenlev;ng 
staat en stunng ('s·Gravenhage StaatsurtgeverrJ 1988). 
bl7 195·226 In oeLe br1drage a an de bundel opstellen. 
ore dr R J n t Veld rs aangeboden br1 zrJn afscherd als 
orrecteur·ger1eraal HW b 1 het rnrnrsterre van O&W. geeft 
Van Lreshout r n kort bestek een helaer en krrtrsch over· 
z cht van de orltw.kkelrngen ore zrch rn het hager onoer· 
'NIJS c:1 1n r1et bele1d ten aan11en van het hager onderWIJS 
hcbben voorgedaan ,n de afgelopen 1aren 

5 W J Deetrnan. De rnrrl'sterrele verantwoorclelrJkhera de 
ilfstand tussen norm en frctre ,n Bestuur en meester· 
schap (zre noot 8) biz 1 01·112 
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om te sturen vanuit een overheidsvis1e op 
hoger onderwijs hebben de juiste verhou
dingen vertroebeld. ·6 

Hoe dit ook zij: de hier kort weergege
ven filosofie, die in de universitaire wereld 
brede instemming heeft, impliceert dat het 
aan de universiteiten zelf is het antwoord 
te geven op de maatschappelijke behoef
ten en ook nate gaan welke die behoeften 
zijn en hoe die zich ontwikkelen, met we
derzijdse erkenning van de e1gen taken en 
verantwoordelijkheden. Mr. drs. J.P. Bal
kenende heeft dit voor de technologische 
ontwikkeling helder beschreven in zijn bij
drage 'Technologische vernieuwing en 
vermaatschappe/;jking' in een eerdere at
levering van dit tijdschrift. 7 

Onafhankelijkheid en dienstbaarheid 
De vraag hoe ver de universiteit moet en 
kan gaan in het inspelen op maatschap
pelijke behoeften is in de laatste jaren on
derwerp geweest van menige oratie en 
publikatie, zowel van universitaire kant als 
van de kant van de afnemers van het 'uni
versitaire produkt'. Enerzijds zijn er gelui
den van zorg over de nieuwe ontwikke
ling. 

Prof. Sperna WeilandB ziet, zich in grote 
liJnen aansluitend bij een eerdere publika
tie van prof. Van Bueren,9 een toenemen
de afstemming van het universitaire on
derwijs op de vraag naar kennis als een 
van de grootste bedreigingen van de uni
versitaire autonomie: 'De markt zal wei uit
maken wat de moeite waard is en wat de 
universiteiten maar beter kunnen verge
ten'. In ieder gevalloopt de culturele tunc
tie van de universiteit dan gevaar. Boven
dien brengt de maatschappelijke verant
woordelijkheid van de universiteit mee dat 
ziJ een kritische functie heeft te vervullen, 
hetgeen niet aileen kan inhouden dat 'zij 
aan de eisen, wensen, verlangens en an
dere "signalen" van de samenleving vol
doet'; haar 'verhouding tot de samenle
ving kan niet aileen als een affirmatie' wor
den gezien. Tegen die achtergrond pleit 
Sperna Weiland voor een autonome en 
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zelfbewuste universiteit. 
Ook prof. Drenth toonde zich in zijn rede 

bij de opening van het academisch jaar 
1987-1988 bij de VU bezorgd over de wiJ
ze waarop menige universiteit en faculteit 
mspelen op de behoefte aan 'toepasbare, 
maatschappelijk bruikbare en utilitaire 
kennis' en over overwaardering van de 
voorbereiding op maatschappelijke be
trekkmgen.1 o Hij acht een herbezinning 
op de wezenl1jke taak en missie van de 
un1versiteit geboden. 'De taak van de uni
versiteit is niet aileen het effenen van de 
weg ten behoeve van technologische ver
nleuwing en economische groei, maar 
ook de zorg voor het voortbestaan van de 
cultuur en het doorgeven van het culturele 
erfgoed aan de volgende generatie'. 

Daarnaast ziJn er publikat1es waarin wordt 
bepleit om de functioneringsvoorwaarden 
van de universiteit zodanig bij te stellen 
dat deze in de ware zin marktconform kan 
gaan optreden. Het meest in het oog 
springende voorbeeld daarvan is het rap
port van het Nederlands Gesprekscen
trum 'De ondernemende universiteit' .11 
De auteurs van dit rapport beogen niet de 
traditionele doelstellingen van de universi
teit aan te tasten, maar zijn van oordeel dat 
juist een marktgerichte opererende uni
versiteit in staat zal zijn ook op het gebied 
van de traditionele academische taken 
van de univers1teit aansprekende presta
ties te leveren. 

De aandacht getrokken heeft ook de 
Twentse rector prof. Van den Kroonen-

6. W C M van L1eshout. I.e. (noot 8). biz 208 
7 J P Balkenende. Technolog1sche vern1euwmg en ver

maatschappeiiJk,ng, 1n Chnstendemocrat1sche verken
mngen. 1987. all 6, biz. 223-233 

8 J Sperna Weiland. Een zelfbewuste un1vers1te1t - Over 
autonom1e en maatschappelljke verantwoordeiiJkheld 
1n Wi}Sgeng Perspect1el (z1e noot 3). biz 117-123 

9 H G. van Bueren. De un1vers1te1t als d1erbare en dlenst
bare 1nstell1ng. 1n De G1ds. 1985. biz 697-712 

10 P.J.D. Drenth. Scholae aut v1tae. 1n U&H T!Jdschnft 
voor wetenschappelijk onderwiJS 34 (1987-1988). biz 
16-17 

11 A J. R1nnooy Kan e.a De ondernemende umvers1telt. 
publ1kat1e van het NGC 
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berg met een trits redes, waarvan de laat
ste, gehouden bij de opening van het aca
demisch jaar 1987-1988, een synthese 
biedt, die richtinggevend kan zijn voor het 
dilemma waarin de universiteiten zich be
vinden.12 Hij gaat ervan uit dat de univer
siteiten een bij uitstek culturele missie heb
ben, die uniek en waardevol is. Tussen die 
culturele m1ssie, die neerkomt op het uit
dragen van traditionele, maar ook nieuwe 
waarden, en de technologische missie 
bestaat geen tegenstelling. Het gaat om 
het humaniseren van de samenleving en 
dat vraagt om gewetensvolle toepassing 
van de wetenschap. Daar ligt een taak van 
de moderne universiteit. In haar feitelijke 
aanpak kan de universiteit kiezen voor 
een accent op weten, doen of durven, op 
onderzoek, ontwerpen of ondernemen. 
Deze un1versiteit is onontbeerlijk in een 
land dat het in toenemende mate moet 
hebben van kennis-intensieve produkten, 
processen en diensten. 

Het is duideliJk dat de universiteit aller
wegen zoekt naar wegen om, met behoud 
van de eigen 1dentiteit, zo goed mogelijk te 
voldoen aan het beroep dat uit de samen
levmg op haar wordt gedaan. Uit gesprek
ken met representanten van belangrijke 
groeperingen uit de samenleving zoals de 
ondernemers, valt te constateren dat men 
in de samenleving niet aileen oog heeft 
voor het eigene van de universiteit, maar 
ook wenst dat deze in haar onderwijs en 
onderzoek niet aansluitmg zoekt bij efe
mere vragen en behoeften, maar juist de 
distant1e in acht neemt die het mogelijk 
maakt dat kennis wordt verworven en 
overgedragen die ook overmorgen van 
belang is. 

De conclusie kan zijn dat binnen de uni
versiteiten een evenwichtige visie gaat 
overheersen, waarin onafhankelijkheid en 
maatschappelijke gerichthe1d tot een ei
gentijdse synthese zijn gebracht. Daar
mee is de moderne Nederlandse universi
teit toegerust om te voldoen aan het maat
schappelljk verwachtingspatroon ten aan
zien van de functie van de universiteit voor 
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Maatschappelijke betekenis 
De invloed van de Nederlandse universi
teiten op de ontwikkeling van de samenle
ving is in de twintigste eeuw explosief toe
genomen. Deze toe name heeft zich veelal 
sprongsgewijze voltrokken als gevolg van 
zeer verschillend geaarde impulsen uit de 
maatschappij. 

Zonder aanspraak te maken op volle
digheid, worden hieronder vier van die im
pulsen besproken te weten: 
- de verwetenschappelijking van de 

produktie; 
- de externe democratisering en de 

vrouwenemancipatie in het onderwijs; 
- de verhoging van de scholingsgraad 

voor de versterking van economie en 
werkgelegenheid; 

- de rol die de universiteiten wordt op
gelegd voor de verwezenlijking van de 
politieke doelstelling om de overheids
uitgaven te beheersen. 

(1) Verwetenschappe!Jjking van de 
produktie 
ledere bedrijfstak heeft zijn eigen geschie
denis met betrekking tot de verweten
schappelijking van de produktie. In Ne
derland Ievert de landbouwsector een 
sprekend voorbeeld. Om de toen heer
sende ernstige landbouwcrisis te beteu
gelen besloot de regering honderd jaar 
geleden de economische positie van de 
landbouw te verbeteren. Anders dan in 
andere Europese Ianden, werden in Ne
derland beschermende maatregelen op 
het gebied van prijzen en inkomens van 
de hand gewezen. De positie van de land
bouw zou moeten worden versterkt, door 
de boeren in staat te stellen moderne 
produktie-methoden toe te passen. Er 
moest wetenschappelijk onderzoek ko
men om efficiente produktiemethoden op 

12 H H van den Kroonenberg. Un1vemte1t en techno/ogle 
Tradltlone/e grenzen doorbroken Enschede. Un1vers1-
te1t Twente. 1987 
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te sporen en landbouwonderwijs en -voor
lichting zouden die methoden onder de 
agrarische bevolking moeten verbreiden. 
Zo werden onderzoek, onderwijs en voor
llchting klassieke instrumenten van het 
Nedertandse landbouwbeleid. Zij z1jn dat 
tot vandaag gebleven. Alteen aan het 
tandbouwonderwijs wordt bijna een derde 
besteed van de begroting van het depar
tement van landbouw. Daardoor neemt 
de Nederlandse landbouw nu een toppo
sitie in op de wereldranglijst. 

(2) Externe democratisering en 
vrouwenemanc1patie 
Ouderen onder ons hebben het nog zelf 
meegemaakt: 1n vele gevallen moesten 
k1nderen vroeger een bijdrage leveren 
aan het gezinsinkomen. Voor schooton
derwijs was dikwiJIS slechts wein1g tiJd en 
geld besch1kbaar. 

Na cris1s, werklooshe1d en oorlog werd 
na 1945 in Nederland radicaal en eensge
zind een einde gemaakt aan deze situatie. 
Die eensgez1nde actie vond haar bekro
lling in de 1nvoering van de Mammoetwet 
- de wet op het voortgezet onderwijs - in 
1968. De Mammoetwet werd beheerst 
door de gedachte, dat 1edere JOngere on
derWIJS moest worden geboden dat zo 
goed mogelijk was afgestemd op z1jn of 
haar aanleg, belangstell1ng en gewenste 
toekomstige maatschappelijke bezigheid. 

Financiete belemmeringen om onder
wljs te volgen voor studerenden en hun 
ouders werden weggenomen door be
lastlngfaciliteiten en klnderbijslagultkenn
gen voor studerende kinderen en een stet
set van stud1etoetagen in de vorm van 
beurzen, voorschotten en leningen. Door 
het onderwijsbeleid dat ten grondslag lag 
aan de Mammoetwet en door de mogelijk
heden tot studiefinanc1ering werd de ex
terne democratisering sterk bevorderd. 
Dat wit zeggen dat een steeds groter deel 
van el ke volgende Jaarklasse JOngeren 
Ianger onderWIJS ging volgen. Het aantal 
studerenden aan de universiteiten steeg 
biJVOorbeeld van circa 30.000 in 1950 via 
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circa 40.000 in 1960 tot circa 160.000 nu. 
Ook het aantal vrouwelljke deetnemers 
aan universita1r onderwijs en beroepson
derwljs steeg aanmerkelijk. 

Ondanks deze explosieve groei is de 
achterstand in het aanal studerenden in 
het hoger onderWIJS ten opzichte van tan
den als de Veren1gde Staten en Japan 
nog niet 1ngehaald. In deze Ianden gaat 
van elke jaarklasse een bijna twee maal zo 
groot deel aan un1vers1teiten en hoge
scholen studeren dan in Nederland het 
gevat 1s. Ook als men er rekening mee 
houdt dat ,n Amerika en 1n Japan lnstellin
gen tot het hoger onderWIJS worden gere
kend, d1e in Nederland biJ het middelbaar 
beroepsonderwiJS zouden worden inge
deeld, dan moet worden geconcludeerd 
dat het proces van externe democratise
ring 1n Nederland nog niet tot het e1ndpunt 
is gekomen. D1t blijkt trouwens ook uit het, 
hoewel sterk stiJQende. nog alt1jd relatief 
gennge percentage vrouwelijke deelne
mers aan un1vers1tair onderwiJs en be
roepsonderwiJS. 

(3) Verhog;ng van de scholmgsgraad voor 
econom;e en werkgelegenhe;d 
Allerwegen wordt onderkend dat de in
dustneie Ianden in een technotog:sche 
stroomversnell1ng ziJn geraakt. De ontw1k
kel1ng naar een kenn1s-intens1eve samen 
tev1ng is 1n belangriJke mate afhankeiiJk 
van de mate waarin nieuwe mogelijkhe
den door wetenschappelijk onderzoek 
worden ontsloten en van het ople1dingsn1-
veau van de werknemers. Daarom IS voor 
Nederland investeren 1n de toekomst 1n de 
eerste plaats 1nvesteren 1n onderzoek en 
onderwijs ter ontploo1ing van het beschik
bare rnenselijk talent. Niet voor niets ZIJil 
vele Europese Ianden bez1g de kwalite1t 
van hun onderwijsbestel te versterken ook 
om met het oog op de eenwording van de 
Europese markt die voor 1992 wordt na
gestreefd een gunstige uitgangspos1tie te 
kunnen innemen. 

Verhoging van de schol1ngsgraad heeft 
ook directe gevolgen voor het terugdrin-

Chrrsten Democratrsche Verkenr1.ngen 11188 



Orlderw JS 

gen van de werklooshe1d. Academ1c1 
creeren 1n belangriJke mate werkgelegen
heid voor zichzelf, maar ook voor anders
geschoolden. Sinds 1984 steeg het aantal 
Jaarlijks afgestudeerde academici met 
50% terwiJI de werkloosheid onder af
gestudeerden nauwel1jks toenam. Naar 
veler opvattmg z1jn de mdustriele Ianden 
op weg naar een samenleving, waarin 
30% van de beroepsbevolkmg aan een 
un1versite1t of hogeschool heeft gestu
deerd. Om d1e Sltuatle in Nederland te be
relken, zal het aantal deelnemers aan het 
hoger onderw1js nog sterk moeten stijgen. 

(4) De rol van de universiteiten voor de 
beheers;ng van de overheidsuitgaven 
Onlangs is dr. Klifman in z1jn artikel in d1t 
l1Jdschrift 'Verantwoord onderwijsbele1d in 
een verantwoordelijke samenleving' inge
gaan op de consequenties die voor het 
onderwiJS worden verbonden aan de ver
wezenlljklng van de politieke doelstelling 
de overhe1dsu1tgaven te beheersen.13 
Deze doelstellmg heeft ertoe geleid, dat 
de voor het onderWIJS kenmerkende 
open-eindf1nanciering in de laatste t1en 
jaar voor de universiteiten 1s vervangen 
door budgetfinanc1ering. In feite betekent 
dit, dat biJ de fmanciering niet het wettel1jk 
recht op voorzieningen uitgangspunt is, 
maar het beschikbare budget. Tegelljker
l1Jd werd 1n de loop van die afgelopen lien 
Jaar b1j sterk stijgende studentenaantallen 
keer op keer gekort op het beschikbare 
budget. Alles biJ elkaar is daardoor op de 
onderwijskosten van de un1versiteiten per 
student de laatste tien jaar meer dan 40% 
bezuinigd. 

Tot voor kort gold voor de studiefinan
ciering dat naarmate meer mensen gin
gen studeren, meer geld beschikbaar 
werd gesteld. Onlangs is door de prioriteit 
die wordt gegeven aan beheersing van de 
overheidsuitgaven, ook aan de studiefi
nanclering het open-eind-karakter ontno
men. Daartoe ziJn nu plannen in ontwikke
llng die le1den tot een verslechtenng van 
de studiefinanciering voor studenten. 
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Toen in het kader van de onderwijsbe
groting voor 1988 een extra bezu1n1ging 
nodig werd geoordeeld, moest reeds eer
der via de zogenaamde Harmonisatiewet 
de stud1efinanc1eringsbijdrage voor stu
denten worden beperkt. Naar aanleiding 
hiervan kwam er een voor Nederland 
unieke rechterlijke uitspraak waarbij de 
aantasting van rechten van reeds stude
renden in striJd werd geacht met het Ko
ninkriJksstatuut. Het kabinet heeft besloten 
deze uitspraak voor het studiejaar 1988-
1989 te zullen eerbied1gen, maar heeft de 
rekening daarvoor inmiddels gepresen
teerd aan de universiteiten d1e zich daar
door opnieuw met een vergroting van de 
reeds bestaande onderfinanciering van 
onderwiJsvoorzleningen geconfronteerd 
z1en. Het is onontkoombaar dat door de 
voortdurende bezumigingen omvang en 
kwaliteit van onderzoek en onderwiJs zul
len worden aangetast. Met de verhoging 
van de financiele drempels voor de toe
gang tot het universitair en beroepsonder
wljs wordt door aspirant studenten het risi
co om een adequate studie te gaan vol
gen, als te groot ervaren, waardoor be
schikbaar talent onontw1kkeld blijft en dus 
versplld dreigt te worden. 

Het wordt steeds duidelijker dat met de 
bezumigingen op univers1teiten en studie
flnanciering niet verder kan worden ge
gaan zonder dat de kip met de gouden 
eieren word\ geslacht omdat onvoldoen
de wordt geinvesteerd in toekomstig men
selljk produktievermogen. 

Conclusies 
Een langdurige, brede en diepgaande 
discussie heeft er toe geleid, dat binnen 
de universiteiten een visie gaat overheer
sen over de maatschappelijke functie van 
de universiteiten, waarin opvattingen over 
universitaire onafhankelijkheid en maat
schappelijke dienstbaarheid met elkaar in 

13 H. Kirfman Verantwoord onderwJ;sbeleld 1n een verant
woorde/Jjke samenlev1ng rn Chnsten DemocratJsche 
Verkenmngen 8 88. biz 291-295 
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Verder bezuinigen op 
universiteiten is de kip met 
de gouden eieren slachten. 

harmonie zijn gebracht. Daarmee is een 
goede basis gelegd voor een optimale 
functievervulling van de universiteiten 
voor de ontwikkeling van de samenleving 
in de rest van deze eeuw. Daarnaast kan 
worden geconcludeerd, dat de belang
stelling van jongeren om deel te nemen 
aan universitair en beroepsonderwijs ster
ker toeneemt dan enkele jaren geleden 
werd aangenomen. Daardoor komt de 
verwezenlijking van de beleidsdoelstellin
gen externe democratisering van het on
derwijs, vrouwenemancipatie en verho
ging van de scholingsgraad ten behoeve 
van de versterking van economie en be
teugeling van de werkloosheid voor de sa
menleving sneller binnen bereik dan tot 
voor kort mocht worden verwacht. 

Doordat prioriteit wordt gegeven aan 
het vasthouden aan het stelsel van bud
getfinanciering voor universiteiten en stu
diefinanciering, worden echter de be
staande mogelijkheden tot realisering van 
de externe democratisering en verhoging 
van de scholingsgraad onvolledig benut. 
Daardoor dreigt het onderwijsbeleid, dat 
gericht is op de optimale ontwikkeling van 
het beschikbare menselijke talent vast te 
lopen. Dit vastlopen wordt wei verweten 
aan de minister van Onderwijs. Oat is niet 
juist. De 'geprangde minister' heeft im
mers bij herhaling gewezen op de gevol-
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gen van het vasthouden aan financie
ringsplafonds voor onderwijsvoorzienin
gen en studiefinanciering, als tegelijkertijd 
een drastische vergroting wordt verwacht 
van de inspanningen van de universiteiten 
voor de ontwikkeling van de samenleving 
door onderwijs en onderzoek. 

Het is de hoogste tijd de werkelijkhe1d 
onder ogen te zien; de rigide koppeling 
tussen budgetfinanciering en onderwijs
beleid zal moeten worden doorbroken om 
een optimale ontwikkeling van het be
schikbare talent mogelijk te maken. Er zul
len voor onderwijsvoorziening en studiefi
nanciering de nodige middelen beschik
baar moeten komen. Of dit gebeurt door 
verhoging van de rijksbijdragen of door 
bijvoorbeeld de instellingen in staat te stel
len aanvullende middelen op de kapitaal
markt te lenen, is geen principiele zaak. 
Het moet duidelijk zijn, dat als geen ver
groting van de middelenstroom voor on
derwijsvoorzieningen mogelijk wordt ge
maakt, de onderwijspolitieke doelstellin
gen onderwijsdemocratisering, vrouwen
emancipatie, en opvoering van het scho
lingsniveau voor versterking van econo
mie en werkgelegenheid in feite in de ijs
kast worden gezet. Oat zou een slechte 
zaak zijn zowel voor de ontwikkeling van 
de samenleving als geheel als voor de ont
plooiing van individuele mensen. 
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