
: PERSPECTIEF 

De beleidsgevangenis van het hoger onderwijs 

"De wetenschap is een recente 
hobby van de universiteit" 

EEN INTERVIEW MET ROEL IN 'T VELD 

A V.: Laten we eens kijken naar de 
situatie waarin het Hoger On
derwijs terecht is gekomen met de 

thans spelende problemen van massifi
catie, stapeling en betaalbaarheid. Als je 
wilt begrijpen hoe die problemen zijn ont
staan, waar moetje dan beginnen? 

R.i.tV: Het interessante is dat je proble
men naar voren brengt die ik niet als een 
probleem zou typeren. Massificatie is voor 
mij geen probleem maar een oplossing. Ik 
vind het prachtig dat ongeveer de helft 
van een leeftijdsgeneratie Hoger Onder
wijs volgt. Dit brengt natuurlijk uitvoe
ringsproblemen met zich mee, zeg maar, 
logistieke problemen. De vraag is dan hoe 
het onderwijs intern moet reageren op 
deze schaalvergroting en dat is lang een 
onbeantwoorde vraag gebleven. Wat heeft 
geleid tot de voorstellen van Postumus, 
begin jaren '70, het ontwerp van Van 
Kemenade en later de Wet Twee-fasen
structuur. Men had het idee toch iets te 
moeten doen aan de toename, ook in het 
licht van de noodzakelijke beheersing van 
de uitgaven, als deel van het nationaal in
komen, dat je maximaal aan onderwijs uit 
zou willen geven. Los daarvan zat het on
derwijsinhoudelijk niet goed. De onder
wijsmethoden die het nog wel aardig de
den in een kleinschalige omgeving - zoals 
hoorcolleges en een bezoekje bij de profes
sor thuis - waren achterhaald in het groot-
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mede omdat hiermee de onderwijsme
thodologie en de onderwijsconcepten wel 
moesten veranderen. Dat nu kon een 
probleem worden omdat universiteiten 
hierin nogal behoudzuchtig zijn. Daar 
komt nog bij dat de onderwijsdoelstel
ling in feite een tweederangsactiviteit 
was en misschien nog is. Kortom, de 
overheid vond dat er een ingreep nodig 
was. Men heeft toen iets heel eigenaar
digs gedaan, dat nog steeds iedere logica 
ontbeert. Men wilde dat studenten min
der lang zouden gaan studeren. Aan 't 
begin van de jaren '80 bedroeg de gemid
delde studieduur ongeveer 7,2 jaar. Toen 
is centraal de cursusduur vastgesteld. 
Niet verkort, want voor de invoering van 
de twee-fasen structuur in 1982 bestond 
er helemaal geen vastgestelde cursus
duur. Van staatswege is toen dus de cur
susduur gefixeerd, namelijk op vier jaar. 
Het gaat hier om een interessante con
statering omdat de overheid thans 
klaagt over een gebrek aan variëteit van 
opleidingen, terwijl zij zèlf de variëteit 
die er wàs aan banden heeft gelegd. Men 
ging er vanuit dat als de cursusduur 
korter zou worden, de studieduur ook af 
zou nemen. En met korter worden van 
de studieduur wordt bedoeld: korter dan 
de studieduur tot dan toe. 
Het voornemen tot verkorting had in de 
jaren '70 al een enorme stampij gegeven . 

schalig onderwijs. De massificatie heeft problemen gebracht 
Van Kemenade verordonneerde vier 

jaar. Toen kwam er een amendement dat óók werd aangenomen, 
waarin werd gezegd dat het wel wat langer mocht. Toen heeft 
weer iedereen in het wetenschappelijke onderwijs gezegd dat 
men een langere cursusduur dan 4 jaar wilde. Maar verlenging 
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van de cursusduur bleek toch niet mogelijk en toen heeft Pais 
uiteindelijk de cursusduur op vier jaar vastgesteld. Het hele ver
haal komt neer op een louter nominale in plaats van een inhoude

lijke reactie op de massale toevloed van studenten. Ik denk dat 
deze reactie veel schade heeft veroorzaakt omdàt de inhoudelijke 
en methodologische reactie achterwege bleef. Het echte probleem 
is het gebrek aan methodologische aanpassing aan het massaler 
worden van de deelname aan het onderwijs. 

A.V. En het probleem van het 'stapelen' dat je tegenwoordig steeds 
vaker hoort noemen. Dat wil zeggen het opeenvolgend volgen van 
verschillende opleidingen? 

Ri.t.V.: Ik zou niet weten waarom dit een probleem zou zijn, be
halve vanuit een financieel gezichtspunt. In mijn ogen is één van 
de meest eerbiedwaardige onderwijsloopbanen die je kunt hebben 
die van wijlen mijn vader. Deze was ook kenmerkend voor eman
ciperende gezindten. Mijn vader doorliep de lagere school, ging 
daarna naar de ULO, vervolgens naar de kweekschool, behaalde 
er de hoofdakte en ging MO-aktes halen. Hij klom omhoog langs 
een para-universitair pad. Die hele lange onderwijsloopbanen zijn 
in mijn ogen geen diskwalificaties, maar juist de kwalificatie van 
emanciperende groepen. 
Het laatste probleem dat je noemde was de betaalbaarheid. Dat 
is inderdaad een probleem. Burgers zien veel te goed dat hoger 
opgeleiden beter dan gemiddeld af zijn en beginnen zich dus af te 
vragen waarom zij daarvoor zouden moeten betalen. Ik vind dat 
een legitieme vraag en het antwoord is dat als je voldoende ga
ranties voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs kunt 
scheppen, er geen enkele reden meer is waarom de belastingbeta
ler daarvoor zou moeten opdraaien. Voor onderzoeksactiviteiten 
ligt dat anders. Wetenschappelijk funderend onderzoek heeft de 
karakteristieken van echt collectief goed, dus als de overheid het 
niet betaalt, dan doet niemand het. Het gebrek aan bereidheid 
van de belastingbetaler creëert een probleem omdat de overheid 
niet bereid is daar de consequentie uit te trekken. Als de belas
tingbetaler bepaalde diensten niet meer wenst te betalen, dan 
zou de logische reactie moeten zijn dat degene die de dienst ge
niet, het voortaan zelf gaat betalen. In dat geval zou de overheid 
nog wel een bedrag kunnen voorschieten en zelfs een sociaal 
vangnet kunnen creëren, in de zin dat zij die het later niet kun
nen terugbetalen hiervan worden vrijgesteld. Maar verder eindigt 
hier in z'n algemeenheid dan de overheidsinmenging. Daarnaast 
zou de overheid nog kunnen zeggen dat het bepaalde groepen 
speciaal wil steunen om hoger onderwijs te kunnen volgen. 
Wat de overheid nu doet is echter iets geheel anders. Zij ziet zich 
geconfronteerd met afnemende middelen voor Hoger Onderwijs 
en zegt dan dat het onderwijs goedkoper moet worden. Dit proces 
is zover voortgeschreden dat vanaf 1975 de kosten in reële ter
men 50% zijn afgenomen. Maar dat vormt nu juist een impuls die 
het hoger onderwijs naar de verdoemenis zal helpen. Het bete
kent dat de óverheid alle restricties voor de instellingen hand
haaft: ze mogen niet zelf de hoogte van het collegegeld bepalen, ze 
mogen geen selectie uitoefenen, ze mogen geen titels verschaffen 
buiten het reguliere onderwijsprogramma om - allemaal vanwege 
de stringente bindingen aan de overheid, maar ze moeten wel ge
noegen nemen met steeds minder geld. 

A.V. : Hoe zou het dan wel moeten? 

R.i.t .V.: Naar mijn overtuiging zou men moeten streven naar een 
liberalisering van het stelsel. Dit wordt mogelijk door onder meer 
de invoering van een algemeen leenrecht voor studenten: ieder

een mag f1200,- per maand lenen, maar men dient het voortaan 
wel terug te betalen. Over rente en systematiek kunnen we het 
dan nog hebben. Indien de overheid dit teveel vindt, dan geeft ze 
maar subsidie in de vorm van vrijstelling van rente. Er wordt een 
sociaal vangnet van algemene aard gecreëerd zoals dat ook nu al 
in de Wet Studiefinanciering staat. De onderwijsinstellingen stel
len zelf prijzen vast voor hun curricula en brengen die in reke
ning bij de onderwijsverkrijgenden. De instellingen bepalen als 
zelfstandig ondernemende instelling zelf de onderwijsprogram
ma's en mogen dan ook differentiëren tusserr onderwijsprogram
ma's en tussen toegangverschaffing tot onderwijsprogramma's. 
Dan ben ik ervan overtuigd dat de majeure problemen van het 
hoger onderwijs achter de rug zijn. Het is een wijziging van het 
stelsel die de overheid niet eens veel geld hoeft te kosten. 

A.V.: Het lijkt erop alsof de overheid - en de vraag is wie of welke 
dat in dit geval precies zijn - problemen signaleert, maar telkens 
de verkeerde maatregelen neemt, die de problemen versterken in 
plaats van oplossen. Hoe kan dat? 

R.i.t.V: Dat komt doordat de overheid in een deels zelfgeschapen 
gevangenis zit. Men mist de creativiteit en de visie om te kunnen 
gaan met de afnemende bereidheid van de Oelastingbetaler om te 
betalen voor algemene hoger onderwijsvoorzieningen. In het po
litieke bestel erkent men dit ook te weinig. Een drastische veran-
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dering van de systematiek is nodig, anders lopen we bestuurlijk 
gezien alsmaar verder de fuik in. Het getuigt daarom van de 
brutaliteit van de onwetende wanneer in het regeerakkoord 
wordt gesproken over de schande dat het systeem niet voor diffe
rentiatie zorgt. De instantie die de differentiatie verhindert, is de 
overheid zelf. De overheid heeft zichzelf het nodige te verwijten 
en niet de universiteiten en hogescholen. 

A.v.: Maar hoe is het toch mogelijk dat een minister die een heel 
departement tot zijn beschikking heeft en voortdurend wordt bij
gestaan met wijze raad door mensen als u steeds verder die fuik 
binnen zwemt? Spelen daarbij ideologische fixaties een rol of is 
het een zelfstandig mechanisme dat het proces steeds verder drijft. 

R.i.t.V: Naar mijn idee is politieke bereidheid tot systeemwijzi
ging pas aanwezig wanneer er echt een ramp plaatsvindt. Tot die 
tijd is er de bezuinigingswoede, maar aan de systematische kant 
vindt men het vooral belangrijk om continuïteit te betrachten. 
Een minister die nu zou zeggen dat de instellingen zelf hun colle
gegeld mogen vaststellen, zou op grote weerstand stuiten in de 
kamer. Er zouden opeens allerlei quasi nivellerende of verde
lings- en rechtvaardigheidsachtige argumenten naar voren wor
den gehaald. Zo'n voorstel zou onmiddellijk worden gesmoord. 
Het is ook niet gemakkelijk omdat je alles tegelijk moet doen. Je 
dient zowel iets te doen aan de systematiek van de vaststelling 
van de collegegelden, als aan de studiefinancieringsopzet, als aan 
de toekenning van het recht op hoger onderwijs - bijvoorbeeld 
middels een voucherssysteem, zeg maar: waardebonnen. Je moet 
ophouden met de directe bekostiging van de· universiteiten. Stu
denten moeten hun waardebonnen maar komen inwisselen. Zo 
maak je de klant koning, in die zin dat je de vrager naar on
derwijs op de troon zet. Ik ben ervan overtuigd dat in zo'n stelsel 
onmiddellijk differentiatie van opleidingen plaats zal vinden, 
naar duur en inhoud. En dàt is precies wat als centrale onder
wijsdoelstelling in het regeerakkoord wordt genoemd! Het gaat 
helaas ook niet goed met het hoger onderwijs in Nederland. In 
het Wereldbank-rapport over het Europese hoger onderwijs 
spreekt men van een juridische en financiële verstarring van het 
stelsel. Het hoger onderwijs zit in een geblokkeerde verhouding 
tot de overheid waar men niet meer uit loskomt. Het onvermijde
lijke gevolg is dan kwaliteitsdaling, alsmede de drang om het vo
lume te beperken. 

A.v.: En als je het dan hebt over de veranderingen die je wenst, 
hoe zou je die dan typeren. Je hebt eerder gesproken over 
'privatisering' in een NRC-artikel van november 1994, maar daar
uit kon ik niet opmaken of het gaat om verzelfstandiging of wat 
men wel juridische en financiële ontvlechting noemt? 

R.i.t.V: In feite zijn universiteiten en hogescholen al voor een deel 
verzelfstandigd: ze hebben een eigen rechtspersoonlijkheid, ze 
hebben 'lump-sum' budgettering, ze verdienen een belangrijk deel 
van hun geld op markten, namelijk in andere vormen van onder
wijs en in contractresearch. Maar op een aantal punten is sprake 
van een extreem sterke overheidsinmenging en dat is op het ter
rein van prijsstelling, bij het bepalen van de karakteristieken van 
opleidingen en in de vormgeving van de bestuursstructuur. Maar 
voor deze overheidsinmenging valt geen enkele logica meer aan 
te wijzen. Als je zou zeggen dat je als overheid op samenhangen-

de wijze je aangrijpingspunten ·voor sturing zou formuleren, om
dàt je op bepaalde terreinen invloed en controle wilt kunnen blij
ven uitoefenen, dan kom je niet uit bij de huidige combinatie van 

instrumenten. Het is een ongelukkig produkt van het verleden. 
Ooit heeft men onder invloed van de quasi revolutie in 1969 ge
probeerd de bestuursstructuur vanuit Den Haag goed te regelen. 
Dat is langzamerhand een geweldig keurslijf geworden. In de 
HBO-wet is het gelukkig veel beter gedaan (de hogescholen heb
ben veel meer autonomie op dat punt dan de universiteiten). Het 
is alleen heel moeilijk om er nu weer vanaf te geraken, want dat 
vergt een niet-symmetrische operatie. Wanneer je zelfstandige 
bestuursorganen hebt gecreëerd voor de universiteiten, kun je 
niet zeggen dat de universiteiten het zelf maar moeten opknap
pen. Het is een probleem waarvoor het afsluiten van zogenaamde 
'charters' als oplossing is aangedragen. Een 'charter' komt erop 
neer dat de universitaire gemeenschap in z'n algemeenheid moet 
aangeven wat het wil, wat mij betreft via het principe van 'one 
man one vote'. De minister kan daar zijn goedkeuring aan verle
nen in de vorm van wat in het Engels een 'charter' heet: een soort 
van bestuursstatuut voor iedere universiteit afzonderlijk, voort
gekomen vanuit die universiteit met een zekere bekrachtiging 
van de minister. Zodoende haal je de grote eigenaardigheden 
eruit, maar vervolgens laat je het aan de universiteiten zèlf over. 
Zoiets zou heel goed kunnen op het punt van bestuurlijke kwes
ties. Voor de collegegelden heb ik de oplossing al aangegeven: die 
kun je heel goed vrijlaten als je een algemeen leenrecht creëert. 
Ik ben er helemaal niet zo van overtuigd dat de collegegelden in 
het algemeen sterk zouden stijgen, maar ze zouden wel sterk 
kunnen differentiëren en terecht. Wat de overheid wil beïnvloe
den aan studiekeuze en koopkracht kan ze dan via een gekwalifi
ceerd waardebonnenstelsel, het voucherssysteem, doen. Op die 
manier wordt het allemaal veel helderder dan de grauwe brij van 
nu. 

A.v.: U zegt dat de ontkoppeling van universiteit en overheid on
middellijk leidt tot differentiatie van studieduur en collegegeld. 
Maar het leidt waarschijnlijk ook tot een differentiatie in kwaliteit 
tussen universiteiten, zoals in het Amerikaanse systeem. Acht u 
dat wenselijk? 

R.i.t.V: Niet in dezelfde mate als op het Amerikaanse continent. 
We zijn een klein Europees land en kennen een egalitaire 
cultuur. De kracht hiervan is dat onze slechtste onderwijsinstel
lingen nog relatief goed zijn. Dat is heel belangrijk want het legt 
een bodem in de markt. Het nadeel van die egalitaire cultuur is 
evenwel dat je niet scóórt op toppers, maar eigenlijk is dat ook 
geen noodzaak. Je kunt best een combinatie hebben van een hoog 
minimum, met daarnaast aandacht voor toppers. Dan heb je een 
gemengd stelsel. 

A.v.: Dus ontkoppelen, maar niet helemáál? 

R.i.t.v: Ja, er moet sprake zijn van een algemeen vangnet en een 
kwaliteitswaarborging, alsmede de binding van het recht op 
verzilvering van de waardebonnen aan de resultaten van het 
kwaliteitsbewakingssysteem. In Amerikaanse omstandigheden 
bestaat er ook zo'n waarborg want daar kennen ze het systeem 
van 'accreditatie'. Maar je hebt hier veel minder 'bogusdegrees' 
dan in de Verenigde Staten. In de traditionele graden zijn er 
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aantal mensen zo ontzettend klein? 

A.V. : Daar verbaast iemand als Rinnooy 

Kan zich ook over en hij heeft er daarom 
voor gepleit om het aantal studierichtin
gen dan maar te verminderen en de col
legegelden te differentiëren, zodanig dat 
de technische studies. goedkoper worden 
en de studies waar minder vraag naar is 
duurder. 

Ri.t.V: Maar de prijs is nu toch nul ?! Er 
is geen enkele reden om aan te nemen 
dat de vraag naar studies gestimuleerd 
kan worden door prijssignalen. Dat is op 
zich heel interessant. Bovendien is in 
het onlangs verschenen WRR-rapport 
over hoger onderwijs aangetoond dat als 
je techniek-HBO en techniek-WO bij el
kaar optelt, Nederland op zichzelf niet 
onderkomen is. Techniek HBO, denk 
maar aan de HTS, is feitelijk heel groot 
in Nederland. 

A.V.: Wat zijn eigenlijk de problemen 
voor academici in verband met de ar
beidsmarkt? 

Over anonimiteit gesproken, het Transitorium 2 aan de Uithof, te Utrecht 

Ri.t.V: Allereerst dat de aspiraties van 
de afgestudeerden om een baan te krij
gen zich niet verder uitstrekken dan tot 
hun universiteitsstad. Groningen en 
Nijmegen zijn daarvan extreme voor
beelden. Het tweede is dat de neiging 
bestaat om alleen te solliciteren in de 
sfeer waarvoor je bent opgeleid. Dat is 
een misvatting. Als je een brede acade
mische opleiding gaat volgen omdat je 
toch niet precies weet wat je wilt, - zoals 
ikzelf ooit gedaan heb - dan moet je op 
het eind natuurlijk niet zeggen dat je 
'civiel jurist' bent geworden, gespeciali
seerd in het Romeins Recht waardoor je 

verhoudingsgewijs in Nederland eigenlijk maar weinig ècht 
slechte opleidingen. 

A.V.: Sommige mensen vrezen wel dat de cultuurwetenschappen 
verdwijnen op het moment dat de universiteiten sterker zullen 
verzelfstandigen. Hun redenering is dat de universiteit en de stu
denten zich steeds sterker zullen gaan oriënteren op de meer in
strumentele studies die het goed doen op de arbeidsmarkt. 
Daarmee dreigen dan de zogenaamde cultuurstudies te weinig 
studenten en middelen over te houden om levensvatbaar te blijven. 

RLt.V: Daar geloof ik niets van. Er gaan toch nog steeds massa's 
studenten letteren studeren, hoewel daar weinig werk in te vin
den is. Ik verbaas me daar overigens wel eens over. Waarom stu
deert men geen natuurkunde of scheikunde? Waarom is dat 

alleen nog in die richting zou kunnen 
solliciteren. Een goed punt in het rapport van de WRR vind ik dat 
de onontkoombare conclusie van massificatie en van de aanvaar
ding van het levenslange leren is, dat initiële opleidingen breder 
moeten worden. De latere toespitsing komt dan wel via werk
leer-trajecten. De rigide grenzen die er nu zijn, waardoor men 
bijvoorbeeld Frans studeert en niets anders en ook nergens an
ders in werkzaam wil zijn, zijn oneigenlijke grenzen die zogezegd 
een fuikwerking hebben. 

A.v.: Maar er is ook een andere kant. Is er geen sprake van 
achteruitgang van de academische doelstelling door die verbre
ding waarvan je zou kunnen zeggen dat men die kiest vanwege 
een oneigenlijk motief, juist in het licht van deze oorspronkelijke 
doelstelling? 
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R.i.t.V: Dat lijkt me een nostalgische gedachte, alsof universi
teiten in het verleden hebben opgeleid tot het ambt van weten
schappelijk onderzoeker of zo. Daar is geen sprake van. De drie 

oudste faculteiten van de universiteiten leidden op tot dominee, 
rechter of advocaat en dokter. Wetenschap is een recente hobby 
van de universiteit. Die is ergens in de negentiende eeuw binnen
geslopen door de achterdeur. Daarmee zeg ik niet dat weten
schap onbelangrijk is, maar je moet dus niet met een historische 
verwijzing zeggen dat alles slechter wordt omdat er aan de 
universiteiten niet meer wordt opgeleid tot wetenschappelijk on
derzoeker. In de zeven eeuwen van universitai-
re geschiedenis is er altijd overwegend opgeleid 

R.i.t.V: Dat is er eigenlijk nooit geweest, het oogmerk is altijd de 
beroepsuitoefening geweest, dus hoger 'beroepsonderwijs'. Maar 
het onderscheid tussen hoger beroepsonderwijs en universitair 
onderwijs zou volgens mij moeten zijn dat het laatste proble
matiserend is, het dient te zijn gericht op de vraag welke proble
men nu eigenlijk de moeite waard zijn. En het hoger beroepson
derwijs dient oplossend te zijn, met een instrumentele inslag, ge
richt op de vraag welke oplossing kan worden aangedragen voor 
bestaande problemen. Dus zijn ze niet boven of ondergeschikt 
aan elkaar, maar complementair. Het onderscheid loopt dan dus 

tot beroepen. Maar als je nu vraagt of recente 
beleidswijzigingen tot een mindere geschiktheid 
van het hoger onderwijs leiden om op te leiden 
tot wetenschapper, dan is dat inderdaad waar
schijnlijk het geval. Als je mensen wilt opleiden 
tot wetenschapper, dan zou je toch een heel 
ander traject kiezen dan eerst 4 jaar initiële op
leiding, dan 4 jaar aio en dan God mag weten 
wat. Maar alles moest in de door de overheid 
gestandaardiseerde cursusduur passen. Het 
aio-schap is natuurlijk niet de ideale opleiding 
tot onderzoeker. 

. HBO en WO 

langs andere lijnen dan bij het huidige on
derscheid tussen WO en HBO het geval is. Ik 
zou de artsenopleiding bijvoorbeeld niet als een 
problematiserende opleiding willen beschou
wen. Naar z'n inhoud is het beroepsonderwijs, 
maar je moet het niet weghalen uit de uni
versiteit, dat zou belachelijk zijn. Je mag er 
best één bestel van maken, maar dan moet je 
die twee ingangen als complementaire ingan
gen voor beroepsuitoefening handhaven. 

zijn niet boven 

of onder-

geschikt aan 
A.V.: Wanneer je het onderscheid tussen de 
wetenschappelijk en instrumentele oriëntatie 
wilt aanhouden, zou dat dan niet pleiten voor 
een soort van propaedeuse of een jaar wat alge
meen aan de twee types vooraf gaat, opdàt 
mensen daadwerkelijk kunnen kiezen? 

A.v. : In hoeverre houden de huidige plannen tot 
differentiatie van de studieduur een impliciet 
waardeoordeel in over de te onderscheiden op
leidingen? 

eDmar, maar 

complementair 
R.i.t.Y: Ik meen dat het onderscheid vaak pas 
veel later tot uitdrukking zal komen. In een 
aantal opzichten denk ik dat mensen op hun R.i.t.V: Kijk nu eens goed naar de argumentatie 

voor deze plannen want die is amusant en treurig tegelijkertijd. 
Er wordt bijvoorbeeld van de rechtenopleiding gezegd dat die wel 
wat korter kan omdat het niet zo'n moeilijke opleiding zou zijn. 
Maar als we ons licht opsteken in de grote onderwijssystemen el
ders in de wereld en kijken waar de rechtenopleiding daar thuis 
hoort, dan blijkt dat de rechtenopleiding in de VS in z'n totaliteit 
een,.~aduate-opleiding is. ZÓ moeilijk vindt men daar de rechten
opleiding. Pas als je iets anders eerst hebt gedaan, mag je mis
schien rechten gaan studeren. Daar is het een hoogwaardige op
leiding met hoge kosten, een hoge intensiteit van docenten en een 
hoge maatschappelijke status. Voordat je over empirische eviden
ties gaat praten in verband met de zwaarte van opleidingen, moet 
je eerst eens rondkijken in de wereld en niet alleen je geborneerd
heid tot heilige leer verklaren. Dan zie je namelijk dat er hele
maal geen intrinsieke criteria aanwezig zijn voor de zwaarte van 
opleidingen. Rechten is een immens moeilijke Of een immens . 
makkelijke opleiding, al naar gelang je aspiratieniveau. Voor fysi
ca geldt hetzelfde. Je kunt dus niet zeggen dat een opleiding lan
ger moet worden omdat deze nu eenmaal moeilijker is dan een 
andere. Je kunt elke opleiding zo moeilijk of makkelijk of zo lang 
of zo kort maken als je zelf wilt, maar waar het om gaat, is de 
maatschappelijke inbedding van het resultaat van de opleiding! 

A.V.: Is er nog sprake van de mogelijkheid tot gerechtvaardigd on
derscheid tussen het hoger beroepsonderwijs en het universitair 
onderwijs? 

21ste nog steeds niet weten of ze nu problematiserende of op
lossende figuren zijn. Naar mijn idee moet je het belang van de 
initiële keuze verlagen, maak brede opleidingen, maak ze ook 
korter. Mijn ideaal is dat mensen na hun middelbare school eerst 
maar eens een jaartje in een arbeidsorganisatie moeten gaan 
werken. Dan weten ze wat het is. 

A.V.: Je bepleit dus eigenlijk een 'education permanente', af 
gewisseld met perioden waarin je werkt, maar hoe krijg je die ar
beidsorganisaties dan zover? Ik heb de indruk dat zij alleen 
geïnteresseerd zijn in mensen die reeds over alle benodigde kwali
ficaties beschikken. 

R.i.t.Y: Maar de 'education permanente' vindt allang plaats, ook 
in de arbeidsorganisaties. Bij IBM en bij Philips zitten mensen 
wéken per jaar in cursussen. Nu is het alleen zo dat studenten de 
bevoorrechten zijn van hun 18e tot hun 23ste. Vervolgens zijn ze 
afgestudeerd, krijgen ze een baan en komen ze in trajecten van 
leren en werken. Vele anderen blijven hangen. Die hebben ook 
geen tijd en geld meer om zich bij te scholen. Dat maakt het zo 
beslissend wat er in die jaren tussen 18 en 23 gebeurt. Daarom 
dien je, als je iets wilt doen aan de tweedeling in de samenleving, 
te kiezen voor een vouchersysteem. En ik ben ervan overtuigd dat 
het er ooit zal komen. Omdat het nu eenmaal een logische invul
ling is, die uiteindelijk goed past bij de politieke preferenties van 
de burgers van dit moment. • 
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