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Zaaien en oogsten 
in de tuin van 

Ritzen 
De amerikanisering van het 
hoger onderwijs zet door. 
Tenminste als ik mijn col
lega's mag geloven, want in 
gesprekken over nieuwe 
maatregelen, zoals verkor
te 'bachelor's studies', 
strengere voorwaarden 

G.A. IRWIN 

dat het daarom waarschijn
lijk is dat hun nieuwste 
maatregelen binnen de 
kortste tijd zullen moeten 
worden opgevolgd door 
nog nieuwere vondsten . 

verbonden aan de vakaroep Politieke 
Wetenschappen van de Ru Leiden 

voor studiebeurzen en bindende studieadviezen, 
hoor ik regelmatig 'Als Amerikaan zul je wel voor 
zijn.' Hun verbazing is groot als ik daar niet onmid
dellijk mee instem. De reden voor mijn aarzeling 
ligt meestal niet zozeer in de maatregelen zelf als 
wel in de context waarin zij worden geacht van 
invloed te zijn. Het planten van Amerikaans zaad in 
Nederlandse bodem biedt geen garantie dat men 
dezelfde mooie bloem zal mogen bewonderen. Het 
klimaat in die twee landen verschilt. Als men er niet 
voor zorgt dat het aantal uren zon, de temperatuur 
en de hoeveelheid neerslag vergelijkbaar zijn, zal 
het resultaat niet hetzelfde zijn . Zo is het ook met 
de beoogde vernieuwingen in het onderwijs. 
Overname van elementen uit het onderwijs in het 

•buitenland, de Verenigde Staten of elders, zal niet 
tot dezelfde resultaten leiden als het klimaat waarin 
zij hun effecten moeten produceren niet vergelijk
baar is. Een veel grotere aandacht voor de omge
ving waarin bepaalde maatregelen worden geno
men is géboden. 

Na vijfentwintig jaar heb ik geleerd in discussies 
over het onderwijs nooit een mening 'als Ameri
kaan' te geven. Ervaring leert dat dit meestal ave
rechts werkt. Zelfs als de andere deelnemers aan de 
discussie over mijn achtergrond beginnen, eindigt 
het gesprek met een opmerking als 'Ja, o.k., maar 
zo doen wij het hier niet.' Het is derhalve met enige 
aarzeling dat ik hier enkele vergelijkingen trek tus
sen de nieuwste maatregelen in het Nederlandse 
hoger onderwijs en lang bestaande situaties in het 
onderwijssysteem van de Verenigde Staten. Ik zal 
proberen aan te tonen dat Nederlandse beleidsma
kers onvoldoende rekening houden met het onder
wijsklimaat in Nederland en de Verenigde Staten en 

De ideale student 
Voor een deelligt het probleem in het beeld van de 
ideale student dat schuilt achter vele Nederlandse 
maatregelen. Beleidsmakers, bestuurders en uni
versitaire docenten koesteren het beeld van de uni
versitaire student als een gedreven zoeker naar de 
waarheid. In hun ogen is een wetenschapper 
iemand die niets liever doet dan 6o uur of meer per 
week op zijn werkkamer of in de bibliotheek door
brengen en die volkomen opgaat in zijn vak. De 
Zoektocht naar de Waarheid is zijn enige of voor
naamste drijfveer en de opgedane kennis en wijs
heid zijn voldoende beloning. De ideale universitai
re student willeren om te leren. 

Misschien bestaat het beest ergens ·of heeft het 
ooit bestaan, maar dan hoort het thuis in een die
rentuin of museum. Dit wil zeker niet zeggen dat 
de zoektocht naar kennis geen drijvende kracht is 
voor alle wetenschappers . Anders zouden velen 
niet bereid zijn genoegen te nemen met een lager 
inkomen dan zij buiten de ivoren toren zouden kun
nen verdienen. Die zoektocht is echter zelden de 
enige motiverende factor. Geld, status en roem zijn 
voor de meeste wetenschappers ook van groot 
belang. Zij reageren ook op externe prikkels; het 
percentage gepromoveerden en het aantal publica
ties is aan de Nederlandse universiteiten omhoog 
gegaan onder invloed van de verschillende reorga
nisaties en bezuinigingsronden. 

Wat geldt voor wetenschappers geldt eens te 
meer voor aankomende wetenschappers (studen
ten) . Zij willen wel leren, maar zij willen ook een 
leuke studietijd en na afloop een (goed betalende) 
baan. Een dag heeft slechts 24 uur, dus moeten zij 
beslissen hoe zij hun tijd indelen. Studenten zijn 
calculerende burgers, maar dan zonder de negatie-
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ve connotaties van dit begrip. Hun gedrag baseren 
zij op bewuste of onbewuste kosten-baten bereke
ningen. Zij willen best tijd aan de studie besteden, 
maar het moet wel rationeel zijn zo te handelen. De 
universiteit, maar ook de samenleving als geheel, 
zou zodanig moeten worden ingericht dat het ook 
uit kosten-baten overwegingen voor de student 
loont om te studeren en te presteren. Dit is thans 
volstrekt niet het geval. 

Laat ik beginnen met de baten. De maatschappij 
heeft behoefte aan hoog opgeleide mensen die hoge 
prestaties leveren. Het onderwijs moet er dus op 
gericht zijn mensen te stimuleren om dergelijke 
prestaties te leveren. In de calculus van de rationele 
burger betekent dit dat prestaties moeten worden 
beloond. In het onderwijs worden (hogere) presta
ties beloond met (hogere) cijfers. Maar wordt de 
student in Nederland nu gestimuleerd om hogere 
cijfers te halen? Niet of nauwelijks, kunnen we con
stateren. In de sport worden prestaties beloond met 
medailles, roem, reisjes, enzovoort. In Nederland 
klagen sporters vaak genoeg over het gebrek aan 
waardering, maar deze is uitbundig vergeleken met 
die voor prestaties op intellectueel gebied. Neem 
bijvoorbeeld een typische diploma-uitreiking op de 
middelbare school. De leerling met het hoogste cij
fer voor Duits krijgt een boek van de Duitse ambas
sade en meisjes met hoge cijfers voor natuurkunde 
krijgen een schouderklopje. Soms heeft de school 
een cum laude regeling, maar zelfs dan wordt net zo 
veel aandacht en waardering wordt geschonken aan 
de zwakke scholier die met volharding en doorzet
ting eindelijk de eindstreep heeft gehaald. 

Hoe anders is het voor Amerikaanse scholieren; 
hoe veel duidelijker is voor hen de relatie tussen 
prestatie en beloning! De beste van de klas heet de 
valedictorian, krijgt haar/ zijn foto in het jaarboek en 
mag vaak een korte toespraak houden tijdens de 
araduation ceremony. De top vijf procent van de klas 
wordt in de National Honor Society ingewijd. Naast 
dergelijke waardering zijn de behaalde cijfers ook 
van bijzonder groot belang voor de toekomst van de 
leerlingen, vooral als zij verder willen studeren 
(wat 5o procent van de scholieren doet). Instel
lingen van hoger onderwijs selecteren wie zij als 
student willen toelaten. In dit selectieproces spelen 
de behaalde cijfers een zeer belangrijke rol. Be-

roemde top-universiteiten als Harvarden Yale kie
zen alleen de absolute crème de la crème, maar 
zelfs de state university is kieskeurig en weigert vaak 
een kwart tot meer dan de helft van hen die zich 
hadden aangemeld. Met matige cijfers wordt het 
het Missouri Southern College of het plaatselijke 
community colleae. Hoge cijfers leveren ook geld op. 
Voor de beste studenten zijn speciale beurzen 
beschikbaar en de universiteiten beconcurreren el
kaar met beurzen om de beste studenten binnen te 
halen. Op verschillende manieren worden belonin
gen aan scholieren in het vooruitzicht gesteld en 
worden zij direct gestimuleerd om hun best moge
lijke prestatie te leveren. 

In Nederland bestaan dergelijke stimuli om de 
hoogste cijfers te behalen niet. Er is geen Honor 

Society en veel belangrijker nog: cijfers hebben vrij
wel geen invloed op de toekomst van studenten. 
Cijfers spelen geen rol bij de toelating tot de uni
versiteiten. De enige uitzondering op de regel dat 
iedere scholier, met een gemiddelde van 6- tot 9+, 
vrij kan kiezen voor opleiding en universiteit is de 
loting voor geneeskunde. Daar hebben scholieren 
met een hoger gemiddelde een betere kans om te 
worden ingeloot, maar zelfs dit kan niet echt als sti
mulus worden gezien, aangezien je ook met een 9,6 

twee keer kunt worden uitgeloot. 1 Je hoeft niet 
eens het juiste pakket van vakken te hebben gevolgd 
om te kunnen meeloten; als je zonder scheikunde of 
natuurkunde werd ingeloot word je plaats een jaar 
vrijgehouden om de mogelijkheid te geven deze 
deficiënties op te heffen. 2 

In de huidige discussie over aanpassing van het 
lotingsysteem naar aanleiding van het geval Meike 
Vernooy hebben voorstanders van loting voortdu
rend betoogd dat hoge prestaties op school niet 
noodzakelijk tot goede artsen leiden. 'Hoge cijfers 
maken nog geen goede arts' riep PvdA-woordvoer
der Rehwinkel3, een wijdverbreide opvatting ver
woordend. Ook als dit . waar zou zijn zouden 
Amerikanen het rechtvaardiger vinden als diegenen 
met hogere cijfers de eerste kansen kregen. Zij zou
den waarschijnlijk ook van mening zijn dat het een
voudiger is mensen met hoge cijfers de noodzakelij
ke sociale en andere vaardigheden bij te brengen 
dan mensen met sociale begaafdheden tot hogere 
prestaties te brengen. (Persoonlijk heb ik altijd de 

'· 'Meike Vemooy opnieuw uitgeloot' , 
NRC Handelsblad, 27 juli 1997 . 

deze mogelijkheid afgeschaft. Boven een 3. N RC Handelsblad, 13 april 1997 . 

2. In de nieuwste voorstellen wordt 
nog vast te stellen eindcijfer zal men ook 
niet meer hoeven te loten. 
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angst dat ik word behandeld door een arts die 
slechts met zessen zijn tentamens heeft behaald.) 

Dezelfde minister van Onderwijs, die wil dat 
studenten meer en sneller leren, is er tegen dat toe
lating tot de universiteit als beloning voor prestaties 
wordt gebruikt. Nadat de commissie-Drenth het 
advies had gegeven om de helft van de plaatsen bij 
geneeskunde te reserveren voor scholieren met de 
hoogste cijfers, heeft de minister de lat op 8 ,o wil
len leggen om een 'ongebreidelde cijferjacht' onder 
scholieren tegen te gaan. 4 Vooral je niet uitsloven is 
de boodschap die aan aankomende universitaire 
studenten door de minister (die de houding van de 
samenleving zeer waarschijnlijk weerspiegelt) 
wordt gegeven. 

Als het gaat om toelating tot de universiteit in 
Nederland is het slechts op de basisschool nodig tot 
het uiterste te presteren. 'Hoog starten in het voor
gezet onderwijs is een kwestie van goede prestaties 
op de basisschool, die verzilverd worden met een 
hoog advies en het kiezen van de juiste school', 
schrijft onderwijskundige Dronkers. 5 Als het felbe
geerde vwo -advies binnen is, vermindert elk jaar 
de noodzaak hoge cijfers te behalen. Het is welis
waar mogelijk te worden teruggezet naar HAvo of 
MAvo, maar '[t]och is het risico van een hoge start 
in het voortgezet onderwijs niet erg hoog ... Selec
tie en allocatie in de eerste jaren van het voortgezet 
onderwijs zijn daardoor belangrijker dan in de late
re jaren, ondanks het feit dat het afsluitend examen 
meestal pas in de hogere leerjaren wordt afgeno
men. ' 6 De schokkende conclusie is dat in het selec
tieproces op weg naar de Nederlandse universitei
ten, de prestaties op de basisschool en de CITO

toets op 1 2-jarige leeftijd de belangrijkste momen
ten vormen. 

Niet alleen op de middelbare school loont het 
niet naar hoge cijfers te streven. Eenmaal op de uni
versiteit gekomen is er ook weinig reden voor een 
student om de hoogst mogelijke prestatie te leve
ren. De beloning voor hoge cijfers is zeer beperkt, 
zeker in vergelijking met het Amerikaanse (of 
Engelse) hoger onderwijs. In Amerika komen de 
beste studenten op de Deon's list, worden toegela
ten tot speciale programma's met kleinere groepen 
en meer aandacht van docenten en krijgen bepaalde 

4· Mare, 15 mei 1997 . 6. Ibid ., p. 94· 

privileges, bijvoorbeeld in het gebruik van de bi
bliotheek. Aan het einde van de studie wordt de top 
in Phi Beta Kappa of een studie-specifieke honor 
socieo/ geïnstalleerd. Atleten die hoge cijfers combi
neren met top sport kunnen 'Academie All
American' worden. Het belang van hoge cijfers is 
nog groter voor de toelating tot de hoogste fase in 
het onderwijs. Wie wil worden toegelaten tot stu
dies als rechten of geneeskunde, of tot een 
Graduate School, heeft een strenge selectie voor de 
boeg. Voor diegenen die niet verder dan een B.A. 
willen studeren zijn studiecijfers echter ook van 
belang. Geen curriculum vitae in de Verenigde 
Staten is compleet zonder vermelding van het 
'grade point average'. Werkgevers letten op dit 
GPA als zij nieuw personeel zoeken. Als 'recruiters' 
uit het bedrijfsleven naar de campus komen, spre
ken zij eerst met de studenten met de hoogste cij
fers en alleen als er tijd over is met de mindere 
goden. 

Dergelijke directe beloningen voor prestaties 
ontbreken grotendeels in Nederland. Ondanks 
meer dan veertig jaar discussie over invoering van 
een baccalaureaatstudie7 of een indeling in twee 
fasen, is het doctoraal een ongedeelde studie. Ook 
al krijgen de universiteiten de mogelijkheid om 
driejarige studies in te stellen, selectie voor verdere 
studie wordt nadrukkelijk uitgesloten. ('Alle stu
denten die dat willen, moeten na een driejarige 
basisopleiding worden toegelaten tot een vervolg
opleiding van één jaar om hun doctoraaldiploma te 
halen' zo meldt het persbericht van het ministerie 
van Onderwijs over deze kwestie. 8) De selectie, 
zoals net betoogd, heeft op jonge leeftijd plaatsge
vonden en daardoor vervalt een reden om je uit te 
sloven. Pogingen en programma's om de beste stu
denten te belonen, zoals ~ Utrecht zijn voorge
steld, zijn schaars en komen nauwelijks van de 
grond. Als je het minimumniveau haalt rol je er 
gewoon door en studeer je af. Behalve voor aspi
rant-promovendi (A I o's of bursalen) spelen de 
behaalde cijfers geen, of een zeer ondergeschikte 
rol bij het verkrijgen van een baan in Nederland. In 
de Verenigde Staten is het schrijven van aanbeve
lingsbrieven voor studenten een tamelijk tijdroven
de bezigheid voor hoogleraren. In de vijfentwintig 

5· ]. Dronkers, 'Loopbanen door het 
voortgezet onderwijs in de jaren negen
tig', Beleid &_Maatschappij, 1 997/2, p . 
93 · 

1· Zie bijvoorbeeld, W. Banning, 
'Hervorming van het hoger onderwijs', 
Socialisme &..Democratie, 8, 1951, p. 400 . 

8. 'Plannen voor hoger onderwijs uitge
werkt in wetsvoorstel', Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, 
Persbericht 85, 26 mei 1997 . 
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jaar dat ik aan de Leidse universiteit heb gewerkt, 
ben ik nooit door een potentiële werkgever (buiten 
de universiteiten) gevraagd naar de intellectuele 
prestaties van een student. In Nederland spelen 
sociale vaardigheden een belangrijker rol in het ver
krijgen van een baan dan intellectuele verdiensten. 
De resultaten van een psychologische toets wegen 
zwaarder dan de cijfers tijdens de studie en de aan
bevelingen van hoogleraren. Hoewel 35 jaar oud is 
het volgende citaat nog steeds actueel: 'Voor de 
functies in het bedrijfsleven wordt van de academi
cus niet in de eerste plaats verlangd, dat hij over 
veel feitenkennis beschikt, doch dat hij zich van de 
feitenmassa kan distantiëren, de kern van een pro
bleem kan doorzien en het gezonde verstand kan 
laten prevaleren boven boekenwijsheid. En bovenal 
dat hij kan organiseren en leiding geven, dat hij zelf
standig kan optreden en met anderen kan samen
werken, dat hij zich behoorlijk mondeling en schrif
telijk weet uit te drukken en over een zekere savoir 
vivre beschikt; dit alles eigenschappen, die te maken 
hebben met de ontwikkeling en de ontplooiing van 
de persoonlijkheid en die men zich in de omgang 
met anderen het best in organisatorische functies 
tijdens de studententijd kan verwerven' .9 

Ook tegenwoordig is 'passen binnen het team' 
belangrijker dan het bezitten van intellectuele capa
citeiten. Ons kent ons. Volgens de traditionele 
Nederlandse opvattingen worden de nodige 'vaar
digheden in woord en geschrift ... "vanzelf' aange
leerd' 10

• De rationale student beseft dat een jaar 
bestuurservaring op de sociëteit een betere garantie 
biedt voor het vinden van een baan dan snel afstude
ren met hoge cijfers. 

Kosten 
In Nederland zijn de samenleving en het onderwijs 
veel meer ingericht om slechte prestaties te 
bestraffen dan om goede prestaties te belonen. Ook 
dit heeft te maken met het beeld van de student, 
want naast het beeld van de ideale student die uit 
zichzelf wil leren en presteren, is er een andere 
visie die zegt dat studenten niet hard genoeg wer
ken. Om deze luiheid tegen te gaan wordt vaker 
met de stok gewerkt dan de wortel. Door verho
ging van de kosten zullen studenten worden gesti
muleerd om harder en sneller te werken. De ver-

scherping van de regels voor de studiebeurs en het 
bindend studieadvies in Leiden zijn voorbeelden 
van dergelijke bestraffende maatregelen. 

Het zijn ook dit soort van maatregelen die men 
beschouwt als een vorm van 'amerikanisering' van 
het onderwijs en waarvan men vermoedt dat ik ze 
als Amerikaan zal steunen. Men is bekend met het 
feit dat het in het Amerikaanse systeem vanzelfspre
kend is dat een student die onder het minimumni
veau zakt wordt bestraft. In het hoger onderwijs 
wordt een dergelijke student eerst op 'probation' 
gezet en als zijn cijfers niet verbeteren volgt verwij
dering van de universiteit. De rol van dergelijke 
maatregelen is echter veel geringer dan vele 
Nederlanders blijkbaar denken. De beloning voor 
goede prestaties en andere aspecten de organisatie 
van het onderwijs zijn zodanig dat dergelijke 
straffen zelden hoeven te worden toegepast. De 
stok wordt slechts toegepast als de wortel niet heeft 
gewerkt. 

Invoering van kosten-verhogende maatregelen 
in Nederland zou voor mij beter aanvaardbaar zijn 
als ook aan de baten kant werd gewerkt. De huidige 
aanpak is te eenzijdig, legt de lasten vrijwel volledig 
bij de student en houdt te weinig rekening met de 
kosten-baten berekeningen van studenten. Neem 
bijvoorbeeld de recente bepalingen met betrekking 
tot de studiefinanciering. Onder het regime van de 
Tempobeurs werd de beurs van een student in een 
lening omgezet als hij in één jaar minder dan 2 1 stu
diepunten haalde . Het doel was uiteraard studenten 
te stimuleren beter te presteren . Voor een groot 
deel werd het doel echter niet bereikt omdat de link 
tussen zwakke prestaties en de consequenties niet 
direct genoeg was. De in een lening omgezette 
beurs hoeft pas na afloop van de studie te worden 
terugbetaald. Voor het nieuwe studiejaar ontvangt 
de student gewoon weer een beurs die net zo hoog 
is als die voor de beste studenten. Voor jonge, opti
mistische mensen, ligt het moment waarop de 
'straf wordt toegepast ver in de toekomst en een · 
schuld van enkele duizenden guldens weegt nauwe
lijks op tegen het plezier van het moment. In de 
Verenigde Staten is de link tussen gedrag en conse
quenties veel directer. Presteren onder het gestelde 
niveau leidt tot onmiddellijke intrekking van de 
beurs. 

9. Professor Böttcher, geciteerd in: 
G.C. Heringa, De Student, Groningen, 
1964, zoals geciteerd in C.J .M. Schuyt, 

Op Zoek Naar Het Hart van de Verzoraina
staat, Leiden/ Antwerpen: Stenfert 
Kroese, r98r, blz. JS6 . 

1 o. Schuyt, op. cit . , blz. 361. 
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In kosten-baten termen is de Prestatiebeurs eerder 
een verslechtering dan een verbetering van de situ
atie in Nederland. Het lijkt bijna alsof de verande
ringen meer zijn aangebracht met de bedoeling 
zoveel mogelijk geld voor de minister terug te krij 
gen dan werkelijk de student te stimuleren om snel
ler te studeren. In plaats van een jaarlijkse afreke
ning worden het tweede, derde en vierde jaar als 
één geheel gezien. Het geld voor deze studiejaren 
wordt in eerste instantie verstrekt als lening. Als 
men binnen zes jaar afstudeert wordt het omgezet 
in een gift. Echter slechts vier van de zes officiële 
studiejaren kunnen op deze manier worden omge
zet, zodat de student sterk wordt aangemoedigd 
om voor het vijfde en zesde jaar een lening aan te 
gaan. Als hij iets te optimistisch is of niet goed 
oppast, zal hij uiteindelijk met een schuld voor alle 
zes jaar zitten. Het percentage studenten dat na 
afloop van de studie een schuld aan de minister 
heeft zal aanzienlijk zijn. 

Zeer opvallend en voor Amerikanen niet goed 
begrijpelijk is dat de minister ervan uitgaat dat de 
student als regel meer dan vier jaar nodig zal heb
ben om een vierjarig programma af te maken. Als 
vier jaar realistisch is, waarom wordt de 'beurs' dan 
niet voor vier jaar verstrekt? Als vier jaar studie niet 
realistisch is ligt het voor de hand ofwel de nomina
le studieduur te verlengen ofwel universiteiten te 
dwingen hun programma's aan te passen. Waarom 
wordt een overschrijding van de studieduur met so 
procent gewoon gevonden? 
• Een reden voor de discrepantie tussen nominale 
en werkelijke studieduur ligt in de kloof tussen de 
verwachting van docenten in het hoger onderwijs 
en de prestaties van studenten. In Nederland gaat 
men (docenten, studenten, samenleving) er niet 
vanuit dat studenten tentamens in één keer moeten 
en zullen halen. Bij vele vakken vindt men het vols
trekt normaal als so procent of meer van de studen
ten zakt voor een tentamen. Ik heb weleens meege
maakt dat er met een scheef oog werd gekeken naar 
de uitslagen van mijn tentamen statistiek als meer 
dan 70 procent van de deelnemers slaagde; het was 
blijkbaar niet moeilijk genoeg. Volgens de docen
ten ligt de schuld bij de studenten, die niet hard 
genoeg hebben gewerkt. In zekere zin hebben zij 
gelijk, want uit onderzoekscijfers blijkt meestal dat 
studenten niet al te veel uren per week studeren. 
Tijdens elk tentamen loopt een aantal studenten na 
enkele minuten weg; zij hebben slechts pro forma 
meegedaan. Hoe de slagingspercentages te verho-

gen is een van de grootste uitdagingen van de uni
versiteit; waarom bestuurders en docenten zo wei
nig hieraan doen is een van de grootste vragen. 

Voor een deel ligt het antwoord in de wijze 
waarop een docent status verwerft binnen zijn 
eigen gemeenschap. Zoals zojuist gesteld, wordt 
een hoog slagingspercentage als een teken van 
zwakte gezien. Zolang men ervan uitgaat dat lage 
percentages aan de moeilijkheid van het vak en de 
luiheid van de student liggen en niet aan de tekort
komingen van de docent, is het niet in diens belang 
het percentage te verhogen. 

Deze houding is hecht verankerd in opvattingen 
over de rollen van docent en van student, vooral de 
ideale student, die al eerder is genoemd. De moti
vatie om te leren zou vanuit de student komen, niet 
van de docent. De ideale student motiveert zichzelf 
en werkt zelfstandig. Als prestaties slecht zijn ligt 
dat aan de studenten. Recentelijk vroeg ik tijdens 
het afstuderen aan een student die via een uitwisse
lingsprogramma in Amerika had gestudeerd wat de 
voornaamste verschillen in het onderwijs waren. 
Zijn antwoord betrof de houding van docenten. In 
Nederland hadden te veel docenten een houding 
van 'Wat ik hier ga vertellen is heel moeilijk en het 
is de vraag of jullie dit ooit zullen begrijpen', terwijl 
in de vs de houding veel vaker een was van 'Ik 
begrijp dat wat ik vertel niet makkelijk is, maar ik 
ben hier om jullie te helpen.' De lijfspreuk van 
menig universitaire medewerker luidt dan ook: 
'Het is hier geen school'. Wat men hiermee precies 
wil aangeven is meestal niet geheel duidelijk. Voor 
sommigen betekent het blijkbaar dat de student een 
maximum aan vrijheid moet worden gegund. Dit 
betekent geen verplichte aanwezigheid op colleges, 
geen opdrachten of huiswerk, geen deadlines, geen 
overhoringen of beurten en geen proefwerkweek 
met meerdere tentamens dicht op elkaar. Voor 
anderen betekent het dat het niveau van het onder
wijs zodanig gekozen moet worden dat met name 
de goede studenten worden uitgedaagd, in tegen
stelling dus tot het basis- en middelbaar onderwijs 
waar het niveau op het gemiddelde of minimum 
wordt afgesteld . Afstemming op de zwakke broe
ders in het universitaire onderwijs door uitbundig 
gebruik van alle didactische kunstgrepen is de dood 
in de pot voor goede studenten, is de redenering. 
Waarom maatregelen om alle studenten te stimule
ren hun beste prestaties te leveren niet ook de beste 
studenten zouden kunnen uitdagen, is mij echter 
nog niet duidelijk. 
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Het gekke is dat uiteindelijk vrijwel alle Neder
landse studenten de gevreesde tentamens halen, zij 
het bij de tweede, derde, (het record voor een van 
onze eerstejaars vakken is de achtste) kans. De gro
te boosdoener is wat in eerste instantie een student
vriendelijke maatregellijkt te zijn. Er is geen grote
re heilige koe in het Nederlandse hoger onderwijs, 
en geen grotere valse vriend voor studenten, dan de 
'herkansing'. De wet schrijft voor dat in de onder
wijs- en examenregeling van een opleiding wordt 
bepaald 'het aantal malen per studiejaar dat de gele
genheid wordt geboden tot het afleggen van de ten
tamens' 11 en volgens traditie is dit minimaal twee 
en vaak drie. Deze schijnbaar eenvoudige regel 
heeft verstrekkende invloed op zowel de denkbeel
den als het gedrag van studenten en docenten. 

Een voorbeeld van deze invloed wordt duidelijk 
als men kijkt naar de kosten-baten rekeningen van 
vooral eerstejaars studenten. Net aangekomen op 
de universiteit zijn er vele facetten van het nieuwe 
leven die om de tijd van de student concurreren: 
vrienden maken, lid worden van een studie- of stu
dentenvereniging, voor jezelf zorgen, enzovoort. 
Als men dan weet dat de tentamens niet de eerste 
keer gehaald hoeven te worden is de verleiding tot 
uitstel zeer groot. Men probeert het eerst met een 
minimum aan inzet of gooit alles op de tweede 
kans. Dan is het echter vaak te laat. Zoals een stu
dente mij recentelijk schreef, 'Het afgelopen stu
diejaar ben ik er niet in geslaagd mijn propedeuse te 
halen. De vele nieuwe indrukken, die op mij afkwa
men in het eerste halfjaar van mijn studie, zijn hier 
voor een groot deel oorzaak van geweest.' 

In de Verenigde Staten heeft de student slechts 
één kans om een tentamen te halen . De consequen
ties van zakken zijn tamelijk ingrijpend. De kosten 
zijn betrekkelijk hoog, zelfs letterlijk, aangezien het 
(hoge) collegegeld weggegooid is en het onderdeel 
het jaar daarop opnieuw van begin tot eind moet 
worden gevolgd. Het onderscheid werd mij kristal
helder toen ik een aantal jaren geleden statistiek 
doceerde aan zowel de Leidse Universiteit als 
Webster University, een Amerikaanse instelling 
met een vestiging in Leiden. Het niveau van de cur
sus was vergelijkbaar en de Webster studenten 
waren mogelijkerwijs van lager niveau omdat men 
met HAvo werd toegelaten. Zij betaalden echter 
een hoog bedrag per cursus en hadden slechts één 
kans om het tentamen te halen. De slagingspercen-

tages waren veel hoger dan ik ooit in Leiden heb 
kunnen bereiken. 

Het opvallende is dat deze heilige koe helemaal 
geen 'her'kansing is, maar een dubbelkansing. Een 
'her' is iets voor middelbare school, waar het regi 
me veel strenger is dan op de universiteit. Als een 
scholier het eindexamen niet haalt, mag hij enige 
vakken herkansen als hierdoor mogelijkerwijs het 
diploma alsnog kan worden behaald. Men moet 
eerst een bepaald niveau halen om voor dergelijke 
herkansingen in aanmerking te komen. Op de uni
versiteit ligt dit anders; men mag alle tentamens 
twee of drie keer per jaar proberen. Dit heeft uiter
aard sterke invloed op de kosten-baten berekenin
gen van de student. De universitaire herkansingen 
leiden tot uitstelgedrag en studievertraging; als het 
moest zouden Nederlandse studenten hun tenta
mens ook in een keer halen. 

Nadat het al langer door meerdere HBO-oplei
dingen wordt toegepast, wordt er nu binnen de 
universiteiten gedacht aan een bindend studie
advies als middel om de studieduur te verkorten. 
Leiden zal in 1998 als eerste bindende adviezen om 
de studie te staken verstrekken aan studenten die in 
het eerste jaar minder dan 5o procent (in komende 
jaren JO procent) van de studiepunten halen . 
Ondanks beloftes om de begeleiding van studenten 
te verbeteren, is dit een maatregel die duidelijk het 
accent legt op verhoging van de kosten als een stu
dent niet presteert. Vele Nederlanders hebben aan 
mij gevraagd of Amerikanen de JO procent (en 
zeker de 5o procent) norm niet aan de lage kant 
zouden vinden. Dit is juist, en op zich zou er niets 
op tegen moeten zijn om ervan uit te gaan dat stu
denten één jaar van het programma in één jaar 
afmaken. Niets op tegen als aan de benodigde voor
waarden werd voldaan. Het is echter in Nederland 
nooit zo geweest dat de op papier voorgeschreven 
cursusduur overeenkwam met de werkelijke duur. 

Afgezien van de herkansing zijn er nog andere 
redenen voor de discrepantie tussen voorgeschre
ven en werkelijke studieduur in Nederland. De 
overgang van middelbare school naar universiteit is 
voor Nederlandse studenten veel moeilijker dan 
voor Amerikaanse. Voor beiden is het vaak voor het 
eerst dat zij uit huis gaan. De Amerikaanse student 
komt echter meestal (verplicht) in een dormitory, 
waar veel voor hem geregeld is . Ook zijn allerlei 
faciliteiten voor hem op campus beschikbaar en dus 

r r. Wet op het hoger onderwijs, 
Artikel7.•3, lid rf. 
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voor de student makkelijker bereikbaar. De Neder
landse student is vaak lang bezig met het zoeken 
naar een kamer en de inrichting daarvan, met leren 
koken en voor zichzelf zorgen. Het onderwijs is 
minder strak geregeld, dus de Nederlander moet 
meer zijn eigen tijd leren indelen. De verleidingen 
van buitenaf zijn overal groot, maar Amerikaanse 
universiteiten doen meer om deze onder controle 
te houden. Dezelfde Leidse universiteit die haar 
studieadvies bindend wil maken heeft ook voorge
steld een deel van de contributie te betalen als de 
student lid wordt van een studentenvereniging. In 
de Verenigde Staten worden de activiteiten van 
vergelijkbare verenigingen onder strikte controle 
gehouden; als zij iets doen dat de studie belemmert 
kunnen zij hun erkenning verliezen. In Nederland 
wordt weleens gepraat met de verenigingen, maar 
het komt nog steeds voor dat de ontgroeningsperio
de tot de eerste vorst duurt en dat eerstejaars colle
ges moeten missen of te moe zijn om wakker te blij
ven. Amerikaanse studenten werken gedurende de 
week en feesten in het weekeinde; in Leiden is de 
sociëteit door de week open en op zaterdagavond 
dicht. Zelfs studieverenigingen presteren het om 
reisjes en andere activiteiten te organiseren tijdens 
de onderwijsperioden. Het is een eeuwenlange tra
ditie dat men eerst aan het studentenleven went en 
dan aan de studie begint. De verenigingen en het 
onderwijs zijn hierop ingesteld. Pas als de bestuur
ders de benodigde voorwaarden hebben geschapen 
is het eerlijk om hogere eisen aan eerstejaars te stel
ien. Potentieel succesvolle studenten zullen verlo
ren gaan als Leiden haar plannen doorzet. 

Een belangrijk aspect van de aanpassingsmoei
lijkheden in het eerste jaar moet nog genoemd wor
den. In Nederland zijn de kosten voor niet preste
ren in het onderwijs niet hoog. Op deze regel 
bestaat echter een levensgrote uitzondering in de 
vorm van het middelbare school eindexamen, waar 
de kosten voor niet slagen ineens bijzonder hoog 
zijn. Als een scholier voor het eindexamen zakt 
moet het gehele laatste jaar worden herhaald en 
moet het examen worden overgedaan, ook in de 
vakken die men reeds heeft gehaald. Misschien juist 
omdat het een uitzondering vormt is het middelba
re eindexamen een nationale obsessie geworden. 
Wat niet meer zou moeten zijn dan een gewone 
proefwerkweek wordt opgeblazen tot een 'media 
event'. De vragen worden in de kranten geanaly
seerd, de televisie doet verslag, en tegenwoordig 

worden Internet pagina's volgeschreven. De 'hype' 
van school, ouders, media en samenleving wordt zo 
groot dat sommige volwassenen jarenlang nacht
merries overhouden aan de angstige momenten van 
het eindexamen. 

Dit alles voor iets dat nauwelijks een rol speelt 
in de selectie van studenten voor de universiteit. 
Dronkers schrijft: 'Het afsluitend examen is, wat 
de selectie in het voortgezet onderwijs betreft, dus 
eerder een sluitsteen dan de selectie zelf.' 1 2 Het 
zou allemaal tot daaraan toe zijn als het niet twee 
negatieve neveneffecten met zich meebracht. Het 
eerste is dat tijdens het eindexamenjaar veel kostba
re tijd verloren gaat omdat in meerdere vakken 
vrijwel het hele jaar wordt besteed aan het herhalen 
van oude stof en voorbereiding op het eindexamen 
in plaats van het leren van nieuwe stof of oefenen 
van vaardigheden die men tijdens de studie nodig 
zal hebben. Het tweede negatieve neveneffect is dat 
als alles voorbij is, de scholier in een groot gat valt. 
Door de overdreven en opgeblazen spanning komt 
er een klap en steeds meer jongeren voelen zich zo 
uitgeblust dat zij een jaar rust menen nodig te heb
hen voordat zij aan een universitaire studie kunnen 
beginnen. Traditioneel was het eerste jaar op de 
universiteit bestemd voor rust en aanpassing, maar 
nu wordt de eerstejaars dat niet gegund, terwijl 
niets wordt gedaan om het eindexamen minder 
traumatisch te maken. 

Studiehuizen 
De aansluiting tussen middelbaar en hoger onder
wijs brengt ons op maatregelen die niet zo eenvou
dig in een rationele kosten-baten benadering gepast 
kunnen worden. Hieronder valt bijvoorbeeld de 
nieuwe organisatie van de laatste drie jaren van het 
middelbaar onderwijs die onder andere bedoeld is 
om de aansluiting tussen middelbaar en hoger 
onderwijs beter te laten verlopen. Scholieren moe
ten de kunst van zelf-studie aanleren; zij moeten 
hun eigen studieplannen ontwikkelen en opdrach
ten uitvoeren, alleen of in groepen. Dit moet in een 
studiehuis gebeuren waar de leraren niet meer les 
geven maar raad. 

Hiermee wordt het probleem van de aansluiting 
aan het verkeerde eind aangepakt. De vernieuwde 
middelbare school moet meer op een universiteit 
lijken. De ideale student illusie wordt op nog jon
gere leeftijd toegepast. Bovendien moet de scholier 
na de derde klas een 'profiel' kiezen in de hoop dat 

t 2. Dronkers, op. cit . , p. 94· 
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de aansluiting beter zal zijn. De heersende mening 
in Nederland is blijkbaar dat de wereld in alfa's en 
beta's is verdeeld en hoe sneller ze in hun hokjes 
worden gestopt, hoe beter. En hoewel het nu al zo 
is dat jongeren harder moeten werken op de mid
delbare school dan op de universiteit, worden de 
eisen op de eerste en niet de laatste opgeschroefd. 
Meer wiskunde, meer economie, misschien filoso
fie, enzovoort. In plaats daarvan zou men beter de 
universiteiten meer als scholen kunnen inrichten. 
Dit is ook de bedoeling van enkele van de minder 
bekende onderdelen van het Leidse studiesysteem. 

Het probleem zit niet in het kennisniveau van 
aankomende studenten. In een nieuwe studie con
cludeert Prins dat leerlingen met een vwo-diplo
ma in staat zijn om alfa- en gamma-studies met suc
ces te voltooien; alleen voor beta-studies zou men 
goede cijfers moeten hebben behaald. 1 3 Wie de 
aansluiting met de universiteit wil verbeteren moet 
het niet zoeken in verhoging van kennis of meer 
zelfstandig leren, maar in verbetering van vaardig
heden. Ruwweg kan men zeggen dat Nederlandse 
eerstejaars meer weten dan Amerikaanse fieshmen, 
maar dat Amerikaanse studenten meer kunnen. 
Hun schriftelijke en mondelinge vaardigheden zijn 
beter en eenmaal op de universiteit wordt nog meer 
in deze vaardigheden geoefend. Misschien de groot
ste tekortkoming in het Nederlandse onderwijs op 
zowel middelbaar als hoger niveau is het gebrek aan 
training in schriftelijke vaardigheden. Er wordt op 
de middelbare school veel nadruk op taal en litera
tuur gelegd, maar niet op schrijven. Nederlandse 
scholieren moeten veel meer lezen dan Amerika
nen, .zowel in hun eigen talen als in andere talen. 
Zelden wordt hen echter gevraagd een verslag van 
een boek te schrijven, laat staan een recensie. Een 
deel van het eindexamen bestaat nog steeds uit het 
schrijven van een samenvatting. Dit heeft een zeer 
beperkt nut. Het schrijven van een samenvatting is 
niet de meest efficiënte manier om de structuur van 
een schriftelijk stuk te analyseren. Het kan een mid
del zijn om lange teksten te verwerken als voorbe
reiding op een universitair tentamen, maar draagt 
nauwelijks bij tot het leren hoe men zelf weten
schappelijke stukken moet schrijven. 

Nederlandse scholieren krijgen vrijwel geen 
oefening in het schrijven van onderzoeksrapporten, 

zoals Amerikaanse scholieren research papers moet 
schrijven. Ik vraag weleens aan mijn eerstejaars stu
denten om een voorbeeld van hun schriftelijke 
werk van middelbare school te mogen inzien. Niet 
eens alle studenten kunnen een dergelijk voorbeeld 
produceren. Als zij al iets hebben moeten schrijven, 
was het soms voor Nederlands, soms voor geschie
denis, en soms voor een ander vak. Uit deze voor
beelden heb ik de conclusie getrokken dat er door 
het vwo voornamelijk op wordt gelet of er in 
hoofdstukken wordt ingedeeld en of er een in
houdsopgave bestaat, dingen die voor de student 
pas van belang zijn bij het schrijven van de scriptie 
of dissertatie. Zelden hebben scholieren geleerd 
hoe materiaal wordt verzameld uit bibliotheek, 
Internet of eigen onderzoek en hoe een weten
schappelijk verslag wordt georganiseerd. Er is hun 
vrijwel niets verteld over het gebruik van bronnen 
en voetnoten. Op de universiteit is het niet veel 
beter. 

Het Amerikaanse onderwijs heeft een andere 
benadering en op de universiteit hangt dit samen 
met een andere visie op onderwijs in de eerste fase. 
Neem bijvoorbeeld de volgende passage uit de 
Undergraduate Bulletin van de Universiteit van 
North Carolina, een van de top public universities in 
de Verenigde Staten 14: 

The Jaculty cif the General Collese and the Collese cif 
Arts and Sciences expects students to write if[ectively. 
Instructors should help students realize that there is a 
direct relationship between thinkinB clearly and wri
tinB clearly. Faculty in all disciplines and prcifessions 
should therifore require their students to write well. 
Students should be expected to besradedon spellinB, 
srammar, and style, as well as on the content and 
orsanization cif their Written Work. I 5 

De eerste twee jaren van het Amerikaanse hoger 
onderwijs hebben als expliciet doel wat in North 
Carolina verwoord wordt als 'write clearly, read 
critically, speak effectively, comprehend a foreign 
language, use ma thema tics, reason analytically, 
understand abstract ideas.' Alle studenten worden 
verplicht een jaar lang het vak Engels te volgen, 
waar geoefend wordt in het schrijven van allerlei 
verschillende soorten stukken. 

1 3. J. B.A. Prins, Studieuitval in het we
tenschapelijk onderwijs. Studentken
merken en.opleidingskenmerken als ver-

klaring van studieuitval, dissertatie . 
KUN, 1997· 

World Report, America's Best Colleges 
1998, blz . 71 

14. Nummer vier volgens u s News &. 
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Meer dan dertig jaar geleden schreef G. van 
Benthem van den Bergh in dit tijdschrift: 'Ik heb 
bepaald niet de indruk, dat onze studievrijheid om 
niet te studeren de Nederlandse student zelfstandi
ger maakt dan de Amerikaanse. Integendeel, de 
Amerikaanse student weet zijn werk in te delen, 
kan van een bibliotheek gebruik maken, heeft niet 
de minste schroom om tijdens een seminar uiteen 
te zetten waarom hij het niet met de docent eens is 
en dat doet hij dan nog goed ook. Ons middelbaar 
onderwijs mag dan op een hoger peil staan dan het 
Amerikaanse, na vier jaar college is althans de stu
dent in Harvard de Nederlandse weer voorbij.'' 6 

Er is inmiddels veel verbeterd aan het Nederlandse 
hoger onderwijs, maar deze woorden hebben nau
welijks aan geldigheid ingeboet. 

Adviezen 

Er is hier betoogd dat het vaak niet mogelijk is om 
elementen uit een systeem, in dit geval het 
Amerikaanse stelsel van hoger onderwijs, over te 
nemen in een ander systeem. Men moet ervoor 
zorgen dat aan alle voorwaarden wordt voldaan om 
deze elementen tot hun recht te laten komen. Het 
feit dat men in Nederland bijna een halve eeuw over 
dezelfde problemen - studieduur verkorting, ren
dement, begeleiding, enzovoort- spreekt, geeft al 
aan dat men niet tevreden is met de genomen maat
regelen. Ik heb hier geprobeerd aan te geven dat 
met de nieuwste maatregelen het einde nog niet is 
bereikt. Het zou echter flauw zijn om te eindigen 
'Zonder enkele suggesties te doen die misschien wel 
wat effect zouden kunnen sorteren. Vanwege de 
druk op de rijksbegroting worden hier geen sugges
ties gedaan die tot een verhoging van de kosten zou 
moeten leiden. 

Een voor de minister van Onderwijs kosteloze 
maatregel is de afschaffing van de herkansing. In 
vrijwel alle opleidingen is men afgestapt van de 
vroegere jaarexamens. Onderdelen zijn tegen
woordig steeds kleiner, soms niet meer dan twee 
studiepunten, die worden afgesloten met een tenta
men. Mijn voorstel zou inhouden dat als men dit 
afsluitende tentamen niet haalt, het onderdeel in 
het jaar daarop opnieuw gevolgd moet worden. In 
plaats van tentamens twee of drie keer per jaar aan 

te bieden zou men een echte herkansing (à la de 
middelbare school) kunnen invoeren. Naast geval
len van ziekte en andere vormen van overmacht zou 
deze herkansing alleen open staan voor studenten 
die, door het ophalen van een 4 of 5 naar een vol
doende, de propedeuse zouden kunnen halen of de 
norm voor de studiebeurs. 

Daarnaast kunnen enkele eenvoudige verande
ringen in de roostering van tentamens worden inge
voerd. Tentamens zouden moeten plaatsvinden 
binnen enkele dagen nadat het onderwijs in een vak 
is afgelopen. Alle tentamens voor vakken in een 
onderwijsperiode zouden redelijk dicht op elkaar 
ingeroosterd moeten worden. Tijdens het middel
bare school eindexamen worden scholieren geacht 
zowel twee onderdelen op een dag te kunnen 
afwerken als twee dagen achter elkaar overhoord te 
kunnen worden. Een jaar later, op de universiteit, 
wordt dit voor onmogelijk gehouden. 

Een duidelijker link tussen het betaalde college
geld en de geleverde prestaties kan ook een stimu
lus zijn. Bijvoorbeeld, bij betaling van het college
geld ontvangt men 42 bonnen (voor de 42 studie
punten van het jaar). Bij inschrijving in een cursus 
levert de student de bonnen in voor het aantal stu
diepunten. Als het vak wordt afgebroken of niet 
gehaald gaan de bonnen verloren. t7 

Afschaffing van de dubbelkansing, invoering van 
een ander tentamenrooster en van een strippen
kaart voor onderwijs zouden zowel de studenten als 
de docenten dwingen zich meer verantwoord te 
gedragen. Voor studenten zal het leiden tot een 
vermindering van uitstelgedrag; de consequenties 
van niet werken worden onmiddellijk duidelijk. Zij 
zullen hun planning en tijdsindeling beter regelen. 
Voor docenten zal het duidelijk worden dat zij de 
studenten moeten helpen om tot een goed resultaat 
te komen. Universiteitsbestuurders zullen dan ook 
beter beseffen dat zij ervoor moeten zorgen dat stu
denten niet van hun studie worden afgeleid. 

Mijn tweede voorstel zou zijn een drastische 
wijziging van de studiefinanciering. In plaats van 
studiefinanciering als bestraffingsmaatregel te ge
bruiken zou het als beloningsstelsel moeten func
tioneren. Dit zou helaas betekenen dat van het prin
cipe van financiële onafhankelijkheid voor alle stu-

•s . Ibid., p. 27. 22, nr. 5, maart 1965, p. 247· een basis kan vormen voor de finan
ciering van de universiteiten vanuit het 
ministerie en de verdeling van gelden 
over de faculteiten en opleidingen. 

16. G. van Benthem van den Bergh, 
' Hoger onderwijs in de Verenigde 
Staten', Socialisme &.Democratie, jaargang 

17. Met dank aan collega R.B. Andeweg 
voor deze suggestie. Een bijkomend 
voordeel van dit voorstel is dat het 
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denten moet worden afgestapt, maar hiervan is in 
het huidige stelsel toch al weinig over. Het geld dat 
nu voor studiefinanciering wordt uitgegeven zou 
anders verdeeld moeten worden. Er zouden volle
dige beurzen moeten worden toegekend aan scho
lieren die uitstekend hebben gepresteerd. Beurzen 
kunnen ook worden gebruikt om meer vrouwen of 
allochtonen te stimuleren een studie te volgen, of 
om ·meer studenten naar bepaalde studies te lokken, 
een en ander ook gerelateerd aan de draagkracht 
van ouders. Een deel van het geld zou kunnen wor
den gereserveerd om het aantal studenten-assisten
ten op de universiteit uit te breiden. Het aantal stu
dent-assistenten is de laatste jaren op de universiteit 
sterk verminderd, terwijl het student-assistent
schap juist een voortreffelijk middel was om stu
denten zowel geld te laten verdienen als zeer 
belangrijke ervaring in de wetenschap te laten 
opdoen . Voor de rest zou er een stelsel van lenin
gen moeten komen zodat niemand om financiële 
redenen van een studie zou hoeven af te zien. 
Zowel beurzen als leningen moeten echter worden 
gekoppeld aan de prestaties. Als men niet naar 
behoren presteert, wordt de beursoflening onmid
dellijk stopgezet. 

Bijna vijftig jaar wordt in Nederland gediscus
sieerd over invoering van twee fasen in het hoger 
onderwijs. De Tweede Kamer zal binnenkort ook 
moeten debatteren over de mogelijke invoering van 
drie-jarige opleidingen aan de universiteiten . Uit 
het persbericht van de Ministerie van o c w blijkt 
echter dat deze studies niet anders moeten of kun
nen zijn dan verkorte versies van de huidige oplei
dingen. Zij hebben ook geen functie als selectie
middel. Omdat daarmee vaststaat dat Nederland 
niet wil afstappen van de traditionele opleidingen 
op universiteiten, doe ik hier een zeer ingrijpend 
voorstel. Dit voorstel voldoet aan de eisen van bud
gettaire neutraliteit als de omvangrijke reorganisa
tiekosten niet worden meegerekend. 

Mijn voorstel zou zijn om het laatste jaar van het 
vwo afte schaffen. Het geld dat hiermee bespaard 
wordt kan worden overgeheveld naar de universi
teiten die regionale centra voor universitaire voor
bereiding opzetten. De deelnemers aan deze centra 
zijn scholieren die de vijfde klas vwo hebben afge
rond. Zij ontvangen een ov-jaarkaart die hen in 
staat stelt van hun ouderlijk huis naar een van de 
centra af te reizen. Het voorbereidingsjaar bestaat 
uit een aantal verplichte onderdelen en een aantal 
keuze-onderdelen. Verplicht worden cursussen 

schrijfvaardigheid in het Nederlands en het Engels. 
In deze cursussen leert de aankomende student hoe 
een wetenschappelijk stuk wordt geschreven, van 
het verzamelen van informatie tot het eindprodukt. 
Daarnaast leert de student computers te gebruiken 
voor tekst- en informatieverwerking. Een inleiding 
wetenschapstheorie zou ook deel van de verplichte 
stof kunnen uitmaken, om de student een duidelij 
ker beeld te geven van wat de doelen van universi
teit en wetenschap zijn. Wiskunde wordt verplicht, 
maar er worden meerdere soorten aangeboden, 
afhankelijk van de beoogde richting van de student. 
De keuzeonderdelen bestaan uit universitaire vak
ken die de scholier overweegt te gaan studeren. De 
student kiest uit een aantal inleidingen in bijvoor
beeld, natuurkunde, scheikunde, biologie, tech
niek, psychologie, sociologie, letterkunde, rech
ten, enzovoort. Deze inleidingen worden verzorgd 
door universitaire docenten die een beeld kunnen 
geven van wat hun vak op de universiteit inhoudt. 

Door meerdere keuzeonderdelen te volgen 
leert de aankomend student veel beter waarvoor hij 
wel geschikt is en waarvoor niet, waarvoor hij wel 
belangstelling heeft en waarvoor niet. Sommigen 
zullen beslissen dat zij geen universitaire studie wil
len volgen. Sommigen zullen afzien van een studie 
waarvoor zij in eerste instantie belangstelling had
den . In alle gevallen wordt de selectie op veel bete
re en vollediger informatie gebaseerd en zal het 
aantal studiestakers kleiner worden. Op basis van 
de prestaties gedurende dit jaar maken de universi 
teiten een selectie van de studenten die zij in staat 
achten de studie te kunnen volgen. Deze selectie zal 
nu gebaseerd zijn op beter inzicht in de capaciteiten 
van de aankomende student. Er is dan ook meer 
zekerheid dat een begin is gemaakt met de vaardig
heden die de student tijdens de studie nodig zal heb
ben. Het is daarmee in dit jaar lonend om zo goed 
mogelijk te presteren. 

Gedurende de afgelopen 25 jaar is het onderwijs 
aan de Nederlandse universiteiten aanzienlijk ver
beterd; het onderwijs is beter georganiseerd, de 
didactische vaardigheden van de docenten zijn beter 
en de studenten werken harder en efficiënter. Dat 
neemt uiteraard niet weg dat het altijd nog beter 
kan. De inspiratie voor verdere verbeteringen kan 
uit de Verenigde Staten of andere landen komen. 
Bij introductie van Amerikaanse elementen dient 
·echter ook de context althans enigszins te worden 
veramerikaniseerd. Amerikaanse toestanden krijg 
je niet zomaar. 




