
PERSPECTIEF 

Zonder overdrijving: uit de school 
vijftig jaar geleden stond de samenleving onder leiding van een handjevol academici 
en had iedereen banden met een politieke partij. Nu is iedereen drs. en staat de samen-
leving onder leiding van een handjevol partijleden. Dit wordt de democratisering van 
het hoger onderwijs genoemd. Hoe wenselijk is die democratisering? 

H
et wetenschappelijk onderwijs 
lijkt zijn maatschappelijk nut te 
bewijzen. Er zijn meer mensen 

schappen kan ik niet noemen: daar is geen 
door Wouter-Jan Oosten geld om promovendi aan te stellen. 

gegradueerd, er zijn meer mensen die zich voorbereiden op een 
academische promotie en de professoren zijn uit hun ivoren toren 
gekomen. De vraag is of we daarbij willen vergeten dat veel van de 
gegradueerden iets vaags en toegepasts gestudeerd hebben, in 
plaats van de rechtsgeleerdheid, godgeleerdheid en geneeskunde 
waarmee men aan de universiteiten eeuwenlang tevreden was. 

Drie keer gedemocratiseerd 

Ook bij het aantal promovendi is een kanttekening te plaatsen. De 
bedoeling van de ingevoerde twee fasen was dat een promovendus 
gedurende vier jaar werd opgeleid, begeleid en zijn of haar proef
schrift schreef. De vier jaar blijkt bijna altijd te kort, van opleiding 
en begeleiding komt vaak niets terecht. In laboratoria werken pro
movendi vijftig uur per week om de experimenten te doen waar
voor hun hoogleraren geen tijd meer hebben. In de sociale weten
schappen werken promovendi als beleidsadviseur in het contract
onderzoek, werk waarvoor hun leeftijdgenoten in de consultancy 
het dubbele betaald krijgen. Misstanden in de geestesweten-
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Dat de hoogleraren uit hun ivoren toren 
zijn gekomen, tenslotte, is een andere manier om te zeggen dat de 
eretekenen van het professoraat aan managers uit het bedrijfsle
ven worden uitgedeeld zoals op het Capitool een tandeloze senaat 
usurpatoren titels toewierp, waar die titels ooit de ambten van de 
Romeinse republiek waren geweest. 

Bachelors / masters 

Met de invoering van de BalMa-structuur wordt alles nog eens 
veranderd. Laat ons niet vergeten dat dat gelegenheid is om iets 
te verbeteren. Hoogst waardevol in het Nederlandse hoger onder
wijs is het onderscheid tussen hogescholen en universiteiten. Laat 
de universiteiten nu eens al het onderwijs voor bachelors overla
ten aan de hogescholen, alsook al het beleidsrelevante onderzoek. 
Geef de universiteiten voor echt onderzoek een vast promillage 
van de rijksinkomsten. Het zal wel niet haalbaar zijn de hoge
scholen te verbieden masters op te leiden, maar als de universi
teiten van dat onderwijs hun kerntaak maken, zal het verschil 
tussen de instellingen wel duidelijk zijn. Kan een universiteit zijn 
meerwaarde niet bewijzen door zich met onderwijs tot masters te 
beperken, dan heeft de academie geen functie meer. Het Capitool 
is immers ook een museum geworden .• 
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