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Over het w R R-rapport Hoger 
onderwijs in Jasen is vee! gezegd en 
geschreven. Naast bijval was er 
ook kritiek. Een deel van die kri
tiek raakt de kern van het rapport 
en moet daarom van een weer
woord worden voorzien. Dat 
gebeurt in deze bijdrage. Omdat 
we!Hcht niet elke lezer de inhoud 
van het rapport helder voor de 
geest staat, volgt eerst een korte 
samenvatting. 

Disbalans 
Het rapport begint met de vraag 
naar de doelstellingen van het 
hoger onderwijs . Met die doel
stellingen blijkt niets mis te zijn, 
zij het dat de traditionele wijze 
van afstemming daartussen on
der druk is komen te staan. Ver
schillende stelselinterne en stel
selexterne ontwikkelingen zijn 
daar debet aan. Daardoor is het 
steeds moeilijker geworden om 
de doelstellingen in een onge
deelde organisatie volledig tot 
hun recht te Iaten komen. Het 
grootste probleem speelt binnen 
het wetenschappelijk onderwijs: 
daar leidt het bestaan van uiteen
lopende doelstellingen (acaderni
scbe vorming, opleiding tot we
tenschappelijk onderzoeker en op
leiding tot acadernisch beroeps
beoefenaar) tot een onbestendig en 
onbevredigend compromis. De accen
tuering van een van de drie doel
stellingen leidt immers steeds tot 
relatieve verwaarlozing van de 
beide andere. Het rapport for
muleert een uitweg uit dit com
promis. Het doet dit aan de hand 
van vijf ontwikkelingsprincipes 
die tegelijkertijd als hoofdaanbe
velingen fungeren. Als aan die 
ontwikkelingsprincipes wordt 
tegemoetgekomen, zal de disba
lans verdwijnen en zal een 
robuust en houdbaar stelsel van 
hoger onderwijs ontstaan. 
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Het eerste principe is dat van de 
institutionele Jasering en d!lferentia
tie van doelstellingen van het boger 
onderwijs. De WRR beveelt aan 
om de onderscheiden doelstel
lingen van het hoger onderwijs 
aan onderscheiden 'schooltypen' 
te koppelen. Dit moet ertoe lei
den dat vier schooltypen ont
staan, twee in de eerste en twee 
in de tweede fase. In de eerste 
fase gaat bet om de hogeschool 
en de academie, waarbij de hoge
school hoger beroepsonderwijs 
verzorgt en de academie zich 
vooral ricbt op het opleiden tot 
een academisch denk- en werk
niveau aan de hand van een we
tenschappelijk hoofdvak. In de 
tweede fase gaat het om de 
onderzoekschool en de profes
sionele school (en eventuele tus
senvormen). De onderzoeks
school leidt op tot bet doctoraal 
diploma in een wetenschappelij
ke discipline en de professionele 
school verzorgt het 'academisch 
beroepsonderwijs', eveneens in 
de meeste gevallen opleidend tot 
een doctoraal diploma. 

Het tweede principe boudt in 
dat met name in de eerste fase 
van bet hoger onderwijs een vee! 
zwaarder accent op vorming 
moet worden gelegd; academische 
vorming in het geval van de aca
demie en prrifessionele vorming in 
het geval van de hogeschool. 
Daarmee wordt niet alleen diep
gang gegeven aan de door stu
denten te verwerven domein- of 
disciplinespecifieke kennis, maar 
wordt tevens gerealiseerd dat 
boger opgeleiden zich op een 
later tijdstip in verschillende 
ricbtingen kunnen kwalificeren 
voor hogere, wetenschappelijke 
of academische beroepsuitoefe
ning. Met de snelle veranderin
gen op de arbeidsmarkt kan het 
belang van intellectuele mobili-
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teit immers niet hoog genoeg worden geschat. 
Het derde principe onderstreept dat in de eerste 

fase van het hoger onderwijs het huidigc verkoker
de studierichtingsconcept moet worden openge
broken en dat toespitsing of specialisatie met een 
zekere mate van geleidelijkheid moet plaatsvinden. 
Daardoor kan de propedeuse de orienterende, ver
wijzende en selecterende functie krijgen die ze val
gens de wet al lang had moeten hebben. Tevens 
hoeven scholieren van het voortgezet onderwijs 
zich dan niet Ianger in een veel te vroeg stadium op 
een voor hen onbekende studierichting vast te leg
gen. 

Het vierde ontwikkelingsprincipe beklemtoont 
dat de relatief gunstige student-staf-verhouding 
binnen het Nederlandse hoger onderwijs beter aan 
het onderwijs en aan de studenten ten goede moet 
komen: intensiverinB van het onderwijs dus, met name 
opnieuw in de eerste fase. Selectie, verwijzing en 
orienta tie blijven papieren - en onredelijke - voor
nemens zolang het aan intensief contact tussen stu
dent en docent ontbreekt. Ook maatregelen met 
betrekking tot de gelijkstelling van cursusduur en 
studie(financierings)duur zijn aileen bij een verdere 
intensivering van het onderwijs legitiem. 

Het vijfde ontwikkelingsprincipe, ten slotte, is 
bestuurlijk van aard en behelst de Junctionaliserina 
van bevoeadheden. De functies van bedrijfsvoering 
(het 'beheer'), curriculumverantwoordelijkheid 
(de opleidingen) en professionele verantwoorde
lijkheid (het vakgebied) moeten niet alleen scher
per worden onderscheiden maar ook anders op 
elkaar worden afgestemd. Scherpere afbakening 
van functies is nodig om de deskundigheid per func
tie meer kans te geven. Met name in de verhouding 
tussen curriculumbestuur en professionele organi
satie (de vakgroepen) kan een meer marktconfor
me invulling voor kwaliteitsverbetering zorgen. ,>, 

Ten slotte worden deze ontwikkelingsprinci})es 
samengevoegd in een 'scenario' . Dit scenario geft 
aan waar het hoger-onderwijsbeleid zou kunnen 
uitkomen als het de genoemde ontwikkelingsprin
cipes in acht neemt. 

De kritiek concentreert zich op de voorstellen tot 
fasering van het universitaire onderwijs, waarbij ze 
over het algemeen het scenario als uitgangspunt 
neemt. Fasering en verdergaande (institutionele) 
differentiatie van doelstellingen is in de visie van de 
WRR de belangrijkste bijdrage aan de oplossing van 
de structurele disbalans binnen het hoger onder-

wijs. Zonder fasering krijgen de andere door de 
w R R onderscheiden ontwikkelingsprincipes geen 
serieuze kans. Dat is in feite de verklaring voor de 
omstandigheid dat veel van dergelijke voornemens 
uit het verleden nooit realiteit konden worden. 

De eerste Jose 
Het zijn vooral de voorstellen voor een universitai
re eerste Jose - de academic - die het in de commen
taren moeten ontgelden. Over hogeschool en 
tweede fase is de kritiek aanmerkelijk milder. De 
universitaire eerste fase moet in de visie van de 
w R R een serieuze academische vorming bieden, 
georganiseerd rond een wetenschappelijk hoofd
vak, bijvoorbeeld rechten, psychologic of scheikun
de. Ze begint breder dan de huidige studierichtin
gen en plaatst bovendien die kwaliteiten op de 
voorgrond die op de arbeidsmarkt als academische 
kwaliteiten worden verstaan: het stellen van de aoede 

vraaen, analytisch verntift, methodische diepaana, oplos
sinasaerichtheid, betrokkenheid en communicatiif vermo

aen. Het onderwijs moet er intensief zijn, met veel 
opdrachten, contacturen en practica. De voor
beeldfunctie van docenten speelt er een belangrijke 
rol. Deze academische opleiding (afgesloten met 
een baccalaureusdiploma) moet de basis vormen 
vanwaaruit studenten zich kunnen gaan voorberei
den op een wetenschappelijke carriere (in een 
onderzoekschool, opleidend tot een doctoraal
diploma), op een academische beroepscarriere (in 
een professionele school, eveneens opleidend tot 
een doctoraaldiploma), of rechtstreeks op de maat
schappelijke praktijk, bijvoorbeeld via trainee-ships 
of gewone banen in het bedrijfsleven. 

Een wonder is het niet dat de kritiek zich op de 
'academische' fase concentreert - en daarmee op 
de universiteit. De aan die fase verbonden doelstel
ling (namelijk het opleiden tot een academisch 
denk- en werkniveau) is immers in de laatste decen
nia ten prooi gevallen aan een wat al te din!cte 
invulling van de (vermeende) eisen van de arbeids
markt. Dat heeft zich niet aileen geuit in de drang 
om goede wetenschappelijk (beroeps)onderzoe
kers op te leiden, maar ook in de behoefte om naast 
de traditionele professionele opleidingen (ingeni
eur, arts, advocaat, dominee) nieuwe beroepsop
leidingen in het Ieven te roepen. Daarmee is op 
zichzelf niets mis, maar de gevolgen daarvan zijn 
paradoxaal: terwijl de halfwaardetijd van 
domeinspecifieke kennis snel afneemt, neemt de 
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universitaire orientatie op afgebakende beroepssec
toren juist toe. Zowel de afgeleverde onderzoekers 
als de afgeleverde beroepsbeoefenaars zijn specialis
tische vaklui geworden. Als vaklui beschikken ze 
over vee! domeinspecifieke kennis, maar scoren 
over het algemeen laag op de bovengenoemde aca
demische kwaliteiten. Dat is jammer, want in een 
kefll!isintensieve samenleving is het belangrijker 
om te weten hoe in nieuwe omstandigheden nieu
we kennis moet worden verworven dan om de cata
logus van bestaande kennis paraat te hebben. Dit is 
nog niet voldoende tot het hoger onderwijs doorge
drongen. Academische vorming wordt er nog 
tezeer beschouwd als luxe in plaats van als een 
noodzakelijke voorwaarde voor wetenschappelijke 
en academische beroepsuitoefening. 

In het verlengde van de onbekendheid met de 
inhoud van academische vorming gaat het debat 
vooral over de vraag wat academici met een drie
jarige opleiding nu eigenlijk op de arbeidsmarkt te 
zoeken hebben. De werkgeversorganisaties sugge
reren dat ze geen behoefte hebben aan zulke 
'halffabrikaten'. De v s N u ziet in de driejarige aca
demie een verkapte studieduurverkorting. Deze 
kritiek is niet terecht. Op de eerste plaats is de aca
demische opleiding nu juist gericht op het aanleren 
van precies die kwaliteiten die als acadernisch wor
den begrepen en op basis waarvan werkgevers ook 
nu reeds tot aanstelling van het gros van de afgestu
deerden overgaan. Rond de zeventig procent van 
de afgestudeerden van het hoger onderwijs komt 
terecht in een functie waarvoor ook een andere eer
ste-fase studierichting gevolgd had kunnen worden. 
Zo zijn banken gei:nteresseerd in afgestudeerde 
mijnbouw-ingenieurs omdat die, vanwege de klein
schaligheid en de intensiteit van hun opleiding, 
goedc analytische, communicatieve en oplossings
gerichte vaardigheden hebben ontwikkeld. In hun 
specifieke mijnbouwkennis is die bank natuurlijk 
niet gemteresseerd. De kritiek moet dan ook eer
der op de critici gericht worden: hoe lang willen zij 
nog doorgaan met te suggereren dat de specifieke 
domeinkennis van de honderden studierichtingen 
van het hoger onderwijs aansluit op de eisen van de 
arbeidsmarkt? Hoelang zullen ze er nog in slagen 
om de mismatch van studierichting en arbeidsmarkt 
te verkopen als succesformule? (in de trant van: kijk 
eens waar onze afgestudeerden allemaal terecht
komen!) 

Op de tweede plaats is de suggestie die van de 
bovengeciteerde vraagstelling uitgaat niet terecht 
omdat met de intensivering van de opleiding het 
niveau dat studenten in die driejarige cursusduur 
bereiken zeker niet lager zal zijn dan wat nu in 
menige extensieve studierichting kan worden ge
haald. Dat is mogelijk doordat het 'excuus' van de 
onderzoekverplichting van de staf niet Ianger op het 
onderwijs wordt afgewenteld en tegelijkertijd een 
bestuurlijke structuur wordt doorgevoerd die de 
haast spreekwoordelijke overmaat aan transactie
en coordinatiekosten terugdringt. De vraag is ge
steld of universiteiten niet gewoon zouden moeten 
intensi veren en ontbureaucratiseren, zonder lastig 
gevallen te worden met ingewikkelde voorstellen 
over fasering en differentiatie. Maar daar zit nu net 
het probleem: het extensieve karakter van het 
onderwijs in menige studierichting en het bureau
cratische gehalte van de organisatie hangen direct 
samen met het onbevredigende comprornis van 
doelstellingen. Zolang dit comprornis niet in fasen 
wordt 'opgelost', zal iedereen zich met alles willen 
blijven bemoeien en zullen intensivering en ontbu
reaucratisering niet echt succesvol kunnen zijn. In 
gefaseerde structuren kunnen universiteiten a/ hun 
opleidingen inrichten met de intensiteit die nu al 
kenmerkend is voor vele technische, medische en 
beta-opleidingen. lntensief contact tussen studen
ten en docenten is de meest elementaire voorwaar
de voor het scheppen van een serieuze vormings
context. De suggestie dat een gebrekkig contact van 
student en docent de zelfwerkzaamheid van de stu
dent stimuleert en dat zulks nu juist een kenmerk is 
van een acadernische studie, is te doorzichtig. 

Er is nog een derde reden waarom de bovenge
citeerde vraagstelling vreemd is. Blijkbaar wordt er 
door de vraagstellers van uitgegaan dat het grootste 
deel van de afgestudeerden van de eerste fase uit
eindelijk geen plaats krijgt in de tweede fase. Dat is 
echter niet het geval. Het w R R-voorstel bepleit 
immers een selectieve doorstroom naar de tweede 
fase in de orde van grootte van vijftig procent van 
de instroom in de eerste fase . Dat cijfer is niet uit de 
Iucht gegrepen. Het heeft te maken met a. het 
gemiddelde studierendement van het huidige doc
toraal; b. de proportie van, het aantal tweede-fase 
diploma's ten opzichte van het aantal eerste-fase 
diploma's in intemationaal vergelijkend perspectief 
en c. de proportie van het aantal doctoraaldiploma's 
ten opzichte van de totale bevolking, eveneens in 
intemationaal vergelijkend perspectief. Als vijftig 
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procent van de instroom in de eerste fase door
stroomt naar de tweede fase, dan zal bij een serieu
ze .selectie in de propedeuse tussen de zestig tot 
zeventig procent van de academische baccalaurei de 
sollicitatie naar een positie in de tweede fase met 
succes bekroond kunnen zien. AI metal zal daar
mee niet alleen het aantal doctoraal-gediplomeer
den in de buurt blijven van het huidige aantal 
(ondanks de verlenging van de cursusduur met een 
jaar), maar zal bovendien de resterende dertig tot 
veertig procent een serieus academisch diploma 
hebben behaald. Wie maakte zich ook al weer zor
gen over het hoge aantal studiestakers in de huidige 
situatie? In de vloedgolf aan krokodilletranen over 
de positie van de bachelors schijnt dat aspect van de 
huidige situatie ineens te zijn weggespoeld . . . 

Faserina 
Dan is er van verschillende zijden kritiek geuit op 
de fasering zelf, min of meer onafhankelijk van de 
inhoud van de eerste fase. Een 'knik' in de oplei
ding client volgens deze kritiek geen hoger doe!, is 
feitelijk een amputatie van wat de opleiding zou 
moeten behelzen en is per saldo overbodig. Deze 
geluiden komen vooral van de zijde van de meer 
professionele opleidingen zoals de technische, 
medische en juridische studierichtingen. Zulke kri
tiek zou terecht zijn, als de verschillende fasen in 
het hoger onderwijs niet door specifieke doelstel
lingen van elkaar waren onderscheiden en als de 
eerste fase geen mogelijkheid zou hi eden tot serieus 
voorbereidend werk voor een daaropvolgende pro
fessionele studierichting. De doelstelling van de 
eerste fase is echter om studenten aan de hand van 
een hoofdvak of major het academisch denk- en 
werkniveau bij te brengen. Dat verdraagt zich uit
stekend met het aanbieden van een voorbereidend 
technisch hoofdvak, een voorbereidend medisch 
hoofdvak of een voorbereidend juridisch hoofdvak. 
De tweede-fase school kan dan selecteren uit dege
nen die een dergelijk hoofdvak hebben gevolgd, 
terwijl de studenten die aan de hand van een derge
lijk hoofdvak hun academische kwalificaties beha
len, in de gelegenheid zijn om vast te stellen of ze 
inderdaad de desbetreffende professionele oplei
ding zouden willen volgen. Daarmee zou boven
dien een einde komen aan de onwaardige lotings
procedure voor de opleidingen geneeskunde en 
diergeneeskunde. Het zou bovendien wei eens zo 
kunnen zijn dat een dergelijke inrichting van het 
hoger onderwijs aanmerkelijk meer studenten doet 

besluiten om in de eerste fase een beta-, technisch 
of medisch hoofdvak te volgen dan thans het geval 
is. Ten slotte houdt het verhaal van de negatieve 
effecten van de 'knik' er geen rekening mee, dat in 
vele buitenlandse stelsels van hoger onderwijs al 
sinds jaar en dag op die manier wordt gewerkt. 

De VSNU - en in dit geval de commissie-De Moor 
- verzet zich om een heel andere reden tegen 
fasering. Sinds een eerdere commissie-De Moor 
(coHo) in 1 9 8 o een fasering van het hoger onder
wijs bepleitte die in de bezuinigingsdrift van dat 
decennium ten onder is gegaan, zijn de verzamelde 
universiteiten bang voor een nieuwe departementa
le greep in de kas. De tweede fase zou een gemak
kelijke prooi voor de chronische bezuinigingsdrift 
van de overheid zijn en voor je het weet bestaat het 
hoger onderwijs dan nog slechts uit driejarige oplei
dingen. De WRR acht die kans ditrnaal niet groot, 
en wei om de volgende reden. Een minister van 
Onderwijs kan het zich niet permitteren om de 
proportie van doctoraaldiploma's ten opzichte van 
eerste-fase diploma's in ons land lager te Iaten zijn 
dan in andere vergelijkbare kennisintensieve Ian
den. Ook zal zijn beleid beoordeeld w'orden op de 
proportie van doctoraaldiploma's ten opzichte van 
de totale bevolking, ook al weer in vergelijking met 
andere Ianden. Momenteel zijn zulke vergelijkin
gen moeilijk te maken, omdat aileen in Nederland 
het doctoraal niet aileen het eerste academische 
diploma is, maar door de continue druk tot verkor
ting van de studieduur inmiddels te groot is voor 
servet en te klein voor tafellaken. De voorgestelde 
fasering maakt het beleid van het ministerie op dit 
punt beter controleerbaar en geen minister zal ver
antwoordelijkheid willen dragen voor een relatieve 
kennisextensivering van het gemiddelde oplei
dingsniveau. Overigens moet ook nu al worden 
opgepast voor een ontwikkeling die aan de nood
zaak tot kennisintensivering niet voldoende tege
moet komt. In de meeste westerse Ianden heeft de 
opwaartse druk van steeds grotere groepen die 
steeds hogere opleidingen gaan volgen ('hoger 
onderwijs voor velen'), geleid tot een verder op
rekken van de opleidingsmogelijkheden aan de top 
van de opleidingspiramide. Anders gezegd, hoe 
meer mensen hogere opleidingen gaan volgen, des 
te hoger komt ook de top van het onderwijsstelsel 
te liggen: het elastiek van het stelsel rekt uit. Aileen 
in Nederland blijkt dat niet het geval te zijn; daar 
wordt weliswaar 'iedereen doctorandus', maar 
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daarmee is ook alles gezegd. Ook dat is een vorm 
van stille nivellering. 

Ook de werkgevers, bij monde van VNO en RCO, 
schijnen niets van fasering te moeten hebben. Zij 
hebben daarvoor twee argumenten, die mogelijk 
niet helemaallos van elkaar staan. Het eerste argu
ment betreft het reeds genoemde deficit van de eer
ste fase; werkgevers zouden zulke 'halffabrikaten' 
niet nodig hebben. Hierboven is reeds aangegeven 
dat de praktijk van het aannamebeleid van diezelfde 
werkgevers laat zien dat afgestudeerden juist op 
hun academische in plaats van op hun kennis
specifieke kwaliteiten worden geselecteerd. Het 
tweede argument anticipeert op een mogelijk 
gevaar: een onderscheiden tweede fase, die niet tot 
het initiele onderwijs wordt gerekend, zou in deze 
tijd van terugtred van de overheid wei eens voor 
rekening van de werkgevers kunnen vallen. Hoe
wei op tal van andere terreinen zo'n terugtred 
wordt toegejuicht, ook en met name door werkge
vers, geldt dat niet voor het hager onderwijs. De 
w R R is het overigens met dit stand punt van de 
werkgevers eens. Aan de geldende bekostigingsre
geling tot aan het doctoraaldiploma is dan ook in het 
rapport Honer onderwijs in Jasen niets veranderd ten 
opzichte van de huidige situatie. Daarmee is natuur
lijk de angst van de werkgevers nog niet wegge
praat; want wat niet is, kan nog komen. Maar ook 
hier geldt dat angst een slechte raadgever is. Oat 
fasering aileen ertoe kan leiden dat de minister zijn 
kans schoon ziet om aan de bestaande bekostigings
structuur een einde te maken, is onwaarschijnlijk. 
Het tegendeel kan immers net zo goed het geval 
zijn: omdat in een ongefaseerd stelsel eventuele 
bezuinigingen niet specifiek kunnen worden toege
wezen, is het verzet tegen voorgenomen kortingen 
vee) minder specifiek en daarmee ook minder doel
gericht. 

Stelsel verbeterinB if stelsel herzienin9? 
Met name van de zijde van de v s N u en het ministe
rie van o c w is de indruk gewekt dat de aanbevelin
gen van de w R R een fundamentele herziening van 
het stelsel beogen in plaats van de verstandiger weg 
van geleidelijkheid te bewandelen. Die indruk moet 
op twee fronten worden tegengesproken. Aller
eerst is er het formele punt: de w R R is ingesteld 
om voor de toekomst op (middel)lange termijn 
adviezen en aanbevelingen te doen. Doordat het 
debat over het hager onderwijs sinds het regeerak-

koord in een stroomversnelling is geraakt, is ook 
aan het rapport vooral overniaht-value toegekend. 
Oat heeft betekend dat de door de WRR geformu
leerde ontwikkelingsprincipes niet als leidraad voor 
de lange termijn zijn opgevat en dat het toegevoeg
de scenario niet als toekomstrnogelijkheid maar als 
opdracht is beschouwd. 

Vervolgens is er een meer inhoudelijk punt: 
waar de gedachte postvat dat het WRR-rapport op 
een fundamentele stelselherziening aankoerst, 
wordt over het hoofd gezien dat de voorgestelde 
fasering en differentiatie feitelijk reeds aansluiten 
bij ontwikkelingen die zich in het hager onderwijs 
afspelen. Allereerst komt er, anders dan in de jaren 
tachtig het geval was, steeds meer besef van de 
noodzaak van het onderscheid tussen een hogere 
beroepsopleiding en een academische opleiding. 
Dit onderscheid wordt nog lang niet overal op ade
quate manier geformuleerd (bijvoorbeeld 'weten
schap met een grote w'), maar krijgt zowel in het 
hager onderwijs als op de arbeidsmarkt weer meer 
profiel. In het bedrijfsleven wordt het zelfs in toe
nemende mate langs de lijnen van 'academische' of 
persoonlijke kwauteiten geformuleerd. Vervolgens 
is de beweging in de richting van aparte schooltypen 
(opgevat als 'lege' organisaties, zoals in het WRR
rapport) binnen de universiteit al geruime tijd gele
den ingezet. De vestiging van onderzoeksscholen is 
momenteel in valle gang en menige universiteit is 
thans doende om 'acadernische' beroepsopleidin-

. gen (de huidige post-doctorale beroepsopleidin
gen) in een professionele school te bundelen. 
Daarmee is feitelijk al een aanzet tot fasering en een 
aanzet tot doelstellingsspecifieke schoolvorming 
gegeven. Wat ontbreekt is, dat ook het predoctora
le onderwijs in zo'n aparte organisatie is onderge
bracht. Daardoor bestaat het gevaar dat de onder
zoeksschool en de professionele school via hun con
venanten met vakgroepen de personele krenten uit 
de pap halen en dat het predoctorale onderwijs met 
de left-overs blijft zitten. Studenten zijn daar in toe
nemende mate alert op geworden en pleiten uit 
dien hoofde voor een gelijkwaardige organisatieop
zet van het predoctorale (in de voorgestelde opzet: 
het academische) onderwijs. Binnen sommige 
faculteiten is zo'n onderwijsschool a! realiteit. Oat 
kan als een eerste begin wortlen gezien van de door 
de WRR voorgestelde academie. 

Datzelfde geldt voor de verhouding tussen de 
curriculumorganisatie (de huidige opleidingsbestu
ren) en de professionele organisatie van vakgroe-
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pen. In toenemende mate komt het voor dat de cur
riculumverantwoordelijkheid bij een apart oplei
dingsbestuur komt te liggen en dat de verschillende 
vakgroepen in het kader van het curriculum vooral 
een uitvoerende verantwoordelijkheid dragen. Dat 
betekent tevens dat de opbouw van het curriculum 
eerder vraag- dan aanbodgestuurd is. 

Deze ontwikkelingen sluiten dus niet alleen 
goed aan bij het door de w R R geformuleerde prin
cipe van differentiatie en fasering. Zij sluiten ook 
goed aan bij het principe van de functionele schei
ding van bevoegdheden. AI met al is de grootste 
discontinwteit die het w R R-rapport met zich 
brengt de inhoudelijke inrichting van de eerste fase. 
Die legt meer dan tot nu toe een academische basis 
voor succesvol arbeidsmarktgedrag van afgestu
deerden, maakt een verantwoorde studierichtings
keuze door studenten mogelijk, biedt in aile rich
tingen of sectoren intensief onderwijs en kan daar
door ook verantwoord selectief zijn. Anderzijds is 
dat ook weer niet z6 anders: er kan immers, net als 
nu, aan de hand van een wetenschappelijke disci
pline worden gestudeerd. Het hoofdvak of de major 

is in het WRR-voorstel immers steeds een weten
schappelijke discipline. Het antwoord op de vraag 
of de w R R op een stelselherziening aankoerst, luidt 
bevestigend als men bedenkt dat fasering en 
differentiatie formeel nog niet erg tot het hoger
onderwijsstelsel zijn doorgedrongen; het luidt ont
kennend als men bedenkt dat in de concrete prak
tijk de voorgestelde vormen van fasering en 
differentiatie hun schaduwen al geruime tijd voor
uit hebben geworpen. 

Blauwdruk rif scenario? 

Het WRR-rapport werd en wordt door velen als 
een blauwdruk gezien, ook al was dat nu net niet de 
bedoeling. Als gezegd behelzen de aanbevelingen 
van het rapport een vijftal met elkaar samenhangen
de ontwikkelingsprincipes waaraan toekomstig 
hoger-onderwijsbeleid zou moeten worden ge
toetst. De gedachte van de WRR daarbij is, dat als 
zulks gebeurt er uiteindelijk een uitgebalanceerd 
stelsel van hoger onderwijs zal ontstaan. Hoe dat 
uitgebalanceerde stelsel er op termijn zou kunnen 
uitzien, is in de vorm van een scenario geschetst. 
Dit scenario is afgezet tegen een paar andere uit
komsten van hoger-onderwijsbeleid. Het scenario 
waarin de differentiatie van doelstellingen niet tot 
fasering, maar tot verschillen in cursusduur tussen 
de bestaande studierichtingen leidt, zal naar het 

oordeel van de w R R aileen maar tot meer strijd en 
dus ook tot grotere instabiliteit lei den. Het scenario 
waarin het bestaande onderscheid tussen w o en 
H B o verder zou verdwijnen en oplost in een 
ongedifferentieerd stelsel van hoger onderwijs (de 
lijn van hetcoHo-rapport uit 1981), heeftals pro
bleem dat de verschillende doelstellingen nog meer 
dan thans op een hoop worden gegooid. 

Het w RR-scenario kan dus niet als baken voor het 
hoger-onderwijsbeleid fungeren; de werkelijke ba
kens zijn de ontwikkelingsprincipes. Het scenario 
laat zien dat die ontwikkelingsprincipes op samen
hangende wijze met elkaar verbonden kunnen wor
den. Bovendien maakt het duidelijk waar de con
crete beslispunten liggen. Dat de uiteindelijke 
vorm van het hoger-onderwijsstelsel er ook bij het 
zorgvuldig volgen van genoemde ontwikkelings
principes er anders uit zal zien dan is geschetst, is 
zelfs zeer waarschijnlijk. Blauwdrukken halen de 
toekomst naar het heden en vormen daarmee feite
lijk een belediging van de toekomst; scenario's 
maken vooral duidelijk welke beslissingen moeten 
worden genomen. Oat zou beleidsmakers moeten 
aanspreken. Nu lijkt het er wei eens op dat zich ach
ter de respectabele hekel aan blauwdrukken het 
onvermogen tot besluitvorming verschuilt. 

Conclusie 

Er is op het WRR-rapport vee! commentaar gege
ven. Op lang niet alles is hierboven ingegaan. 
Verschillende punten van kritiek zijn in het rapport 
zelf voldoende weerlegd (bijvoorbeeld selectie aan 
de poort); andere hebben eerder betrekking op de 
beeldvorming rond het rapport dan op het rapport 
zelf (bijvoorbeeld de koppeling van stelselherzie
ning en bezuiniging). Ik heb mij daarom tot de 
essentiele vragen beperkt. Alles overziende, ben ik 
nog het meest gefrappeerd door een element in de 
kritiek dat zowel bij universiteiten, werkgevers als 
studenten te bespeuren valt. T elkens blijkt name
lijk de gedachte op te spelen datal die mooie dingen 
uit het rapport uiteindelijk toch niet gerealiseerd 
zullen worden. Universiteiten verwachten dat de 
overheid van een serieuze tweede fase opnieuw 
niets terecht zal Iaten komen en zijn daarom tegen 
fasering. Werkgeversorganisaties verwachten dat 
overheid en universiteiten de bekostigrng van de 
doctorale fase in toenemende mate op het bedrijfs
leven zal afwentelen en zijn om die reden tegen 
fasering. Studentenorganisaties vrezen dat zelfs met 
fasering de kans op medewerking van professie en 
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bestuur om serieus hager onderwijs aan te bieden 
niet hoog moet worden aangeslagen. Scepsis over 
de slaagkansen heeft op die manier de vorm van een 
klassiek gevangenen-dilemma aangenomen. 

Om aan dit dilemma te ontsnappen en om tege
lijkertijd de door de w R R geschetste uitweg uit het 
onbevredigende compromis te kunnen inslaan, zul
len op korte termijn drie acties moeten worden 
ondernomen. Op de eerste plaats zal ten behoeve 
van vooral studenten en werkgevers nadere inhoud 
gegeven moeten worden aan de academische eerste 
fase. Duidelijk zal moeten worden gemaakt hoe 
programma's er in verschillende richtingen kunnen 
uitzien, hoe academische vorming daarin gestalte 
kan krijgen en hoezeer het daarmee bereikte acade
mische denk- en werkniveau aansluit op de snel 
veranderende arbeidsmarkt en de verschillende 
tweede-fase opleidingen. Het w R R-rapport heeft 
daartoe een aanzet geboden; die aanzet kan voor tal 
van concrete situaties nader worden uitgewerkt. 

Vervolgens client de angst voor het opnieuw mis
lukken van de tweede fase te worden weggenomen 
bij de verzamelde universiteiten. Dat zou kunnen 
doordat de minister garanties geeft voor de omvang 
van de tweede fase in verhouding tot de eerste fase, 
bijvoorbeeld op de manier zoals in het WRR-rap
port is gesugge.reerd. Ten slotte zou de angst van 
werkgevers moeten worden weggenomen dat 
meer dan thans de rekening van tweede-fase oplei
dingen bij hen zou worden gelegd. Het principe dat 
zulks alleen voor specifieke op het bedrijf of organi
satie toegesneden beroepsopleidingen mag gelden, 
client in acht genomen te blijven worden. Ook op 
dat vlak zou een toezegging van de zijde van het 
ministerie de impasse kunnen doorbreken. Als deze 
drie opdrachten in de komende tijd van een invul 
ling kunnen worden voorzien, dan ligt de weg naar 
een concurrerend, selectief en vooral stimulerend 
en vormend stelsel van hager onderwijs open. 

Tal 
tot f 

on de 
is hi 
staan 
enke 
doel: 
voor 
maar 
den 
van< 
artik 
koer 
artik 
dem• 
toeg; 
en c 
geda 
mar~ 

won 

E 

P• 
Ond 

tor ' 
de 01 

dukt 
dit n 
discli 
lijk l 
voor 
druk 
macr 
rie, < 

tiekr 
same 
gem< 
on de 

v 
de lin 
pectt 
Ten 
het o 
inger 
benu 
so cia 
client 
In zel 
wegi: 
verdt 
dukt 




