
STATEMENTS 

Moedig voorwaarts! 
Maar waarnaartoe ? 

H et slot van het Manifest van de Vijftig 
Verontrusten wappert fier en uitda

gend achter de treurmuziek, als een vaan
del achter de begrafenisstoet waarop de 
wederopstanding wordt gepredikt. Het is 
een vaandel waar ik zo achter ga lopen, het 
roept het bastion op dat me in mijn jeugd al 
aantrok. Een bastion van intellectuele ret
raite, elitair, onafhankelijk, een afge
schermd oord waar slechts de naakte waar-

Scherpe selectie voor 

gens is hij of zij vervangen door een video
band, een sprekende computer of een ant
woordapparaat. Omdat elders de arbeids
productiviteit almaar stijgt wordt onderwijs 
almaar duurder. De oplossing van onder
wijs in kleinere groepen versterkt dit proces 
alleen maar. Analoge processen spelen zich 
af in het onderzoek. De universiteiten wor
den klemgezet tussen stijgende kosten en 
een maatschappij die steeds weer vraagt 

wat het oplevert. 

Aan de studentenkant spe
len ook een paar dieperlig

tot de intellectuele elite: scherpe selectie 
voor dat bastion van de 'esprit'. 
In de Bologna-oplossing zie ik niets. De 
Verenigde Staten hebben een brede bache
lor's omdat hun middelbaar onderwijs van 
bedroevende kwaliteit is. Daar moeten ze 
op de universiteit eerst bijspijkeren wat wij 
op het vwo al bieden. Verbreding is iets 
anders dan verdieping. Bij handhaving van 
massaal onderwijs leidt het alleen maar tot 
verdere verdunning van de intellectuele 
vorming. 

dat bastion van de 'esprit' gende ontwikkelingen. Die 
worden treffend geïllus
treerd door de reactie op de 

Welke koers moeten de vaandeldragers dan 
kiezen om toch weer in dat prachtige bas
tion uit te komen? Ik vrees differentiatie en 
selectie. Het zou prachtig zijn als we de hele 
jeugd konden inspireren tot enthousiaste 
deelname aan het intellectuele banket in 
het bastion van de 'esprit'. Maar dat werkt 
niet. We moeten voor elk niveau een uitda
ging stellen. Uitdagingen op hbo-niveau. 
Op het onvermijdelijke bachelors-niveau, in 
een nader te definiëren verhouding tussen 
hbo en bachelor. En op het topniveau. Daar 
moet dan wel voor in de beurs worden ge-

heid telt, niet het nut, niet de toepassing. 
Onbevangen en belangeloos, het leven van 
de geest, pure esprit. Een ideale omgeving 
om steeds opnieuw de toekomstige genera
ties voor te bereiden op inspanningen waar 
de maatschappij de vruchten van zou pluk
ken. Ik deel de droom, ik complimenteer de 
vijftig met hun oproep tot serieuze discus
sie, hun bereidheid om publiekelijk hun be
zorgdheid uit te spreken. Maar ik mis een 
diepere diagnose en ik geloof niet in hun op
lossing. 

Overal in de maatschappij wordt de vrijblij
vendheid uitgebannen. In het onderwijs 
wordt dat nog aangescherpt door de Wet 
van Baumol. Waar elders in de maatschap
pij, door schaalvergroting, rationalisatie en 
nieuwe technieken de arbeidsproductiviteit 
enorm is gestegen, komt zoiets in het onder
wijs maar moeilijk van de grond en is het 
voor een deel ook ongewenst. Nieuwe, kos
tenbesparende technieken, zoals video en 
interactieve computerprogramma's zijn 
nauwelijks ontwikkeld. Er staat nog steeds 
gewoon één docent in de collegezaal, ner-
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nieuwe studiefinanciering. 
Met de aanscherping van 

de prestatienormen en de inperking van de 
financiële steun hebben studenten niet 
gekozen voor leningen maar voor bijbanen. 
Niet voor een aantal jaren van toewijding 
aan vorming en ontwikkeling, te financie
ren uit het royale inkomen dat na afsluiting 
van de studie volgt, maar voor een opge
jaagd bestaan 
waarin de stu-
die, de bijbaan 
en het uitgaan 
moeizaam in 
het krappe 
budget van tijd 

Ook in de Verenigde Staten 
gaat niet iedereen naar Harvard 

en geld worden 
geperst. Het is 
een druk die zelfs de collegezaal bereikt. 
Steeds vaker krijg ik studenten die zich 
afmelden voor een college of een voordracht, 
omdat ze 'moeten' werken. De studenten
populatie van vandaag hoort bij een wereld 
waar de aanwendingen van tijd zo talloos 
zijn, dat de studie er maar een onderdeel 
van is. Het studiepakket concurreert om de 
aandacht van de student met talloze alter
natieven. 
Als het onderwijs duurder wordt, moet er 
maar dieper in de buidel worden getast. Als 
we dat niet onbegrensd willen subsidiëren, 
moeten we het maar beperken, inderdaad, 
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tast. Voor geselecteerde onderzoekers en do
centen die inderdaad niet te veel bureacra
tie aan hun kop moeten hebben. Voor gese
lecteerde studenten die in de watten wor
den gelegd, beseffen dat ze bevoorrecht zijn, 
en zich gulzig op het banket storten. Mas
saal hoger onderwijs kan boeiend en uitda
gend zijn, op zijn eigen wijze, voor zijn 
eigen populatie. Vorming van een intellec
tuele elite is per definitie gericht op een 
kleine groep. Ook in de Verenigde Staten 
gaat niet iedereen naar Harvard. • 




