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Tal van ontwikkelingen nopen
tot een herijking van het hoger
onderwijsbestel. Ook in de PvdA
is hierover een discussie ontstaan. De door deze partij al
enkele decennia voorgestane
doelstelling van hoaer onderwijs
voor velen lijkt enerzijds bereikt,
maar kan anderzijds gezien worden als een belangrijke oorzaak
van de huidige problemen. In dit
artikel wordt een toekomstige
koers voorgesteld. Kern van dit
artikel is dat enerzijds sociaaldemocratische waarden als de
toegankelijkheid centraal staan
en dat anderzijds recht wordt
gedaan aan de werking van de
markt en dat deze waar mogelijk
wordt benut.
Een sociaal-democratisch
perspectiif
Onderwijs is een belangrijke factor voor zowel de bepaling van
de omvang van het nationaal produkt, als voor de verdeling van
dit nationaal produkt. In recente
discussies over het maatschappelijk belang van onderwijs wordt
vooral de eerste functie benadrukt. Met verwijzingen naar de
macro-economische groei-theorie, de internationale concurrentiekracht en de kennisintensieve
samenleving, wordt aannemelijk
gemaakt dat investeringen in
onderwijs onmisbaar zijn.
Wat het vraagstuk van de verdeling betreft, kunnen twee aspecten worden onderscheiden.
Ten eerste is er de gedachte· dat
het onderwijsbestel zo moet zijn
ingericht dater geen tal en ten onbenut blijven. Talent uit lagere
sociaal-economische categorieen
client niet verborgen te blijven.
In zekere zin !open bij deze overweging de omvang en de eerlijke
verdeling van het nationaal produkt gelijk op. Ontdekking en
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benutting van dergelijk talent
maakt het nationaal produkt groter en verdeelt het eerlijker over
de sociale groepen. Ten tweede
is er het uitgangspunt van de
gelijke kansen. Tamelijk breed
wordt het standpunt gehuldigd
dat de deelname aan onderwijs
niet door andere dan onderwijsinhoudelijke factoren moet worden bepaald. Aanleg, motivatie
en inzet mogen de deelname wei
bepalen, ouderlijk inkomen en
opleidingsniveau van de ouders
niet.
Gedurende het grootste deel van
de na-oorlogse periode heeft de
doelstelling van externe democratisering van het (hoger) onderwijs in belangrijke mate het
onderwijsbeleid in Nederland
bepaald. Ook PvdA-politici hebben zich in hoge mate door dit
ideaal Iaten leiden. Ondanks de
jarenlange inspanningen op dit
terrein, is het doe! nog steeds
niet gerealiseerd. Zoals ook de
meest recente versie van de s c Ppublikatie Prrjijt van de Overheid
laat zien, komen de uitgaven
voor het hoger onderwijs nog
steeds meer dan evenredig bij de
hoogste inkomensgroepen terecht. Dit komt niet zozeer
doordat de overgangskansen van
voortgezet onderwijs naar hoger
onderwijs tussen sociale groepen
verschillen, als wei door selectieprocessen die zich afspelen in het
voortgezet onderwijs en vooral
reeds in het basisonderwijs. Ter
illustratie van de omvang van de
ongelijkheid van kansen: van de
leerlingen die in I982/ I983 in
de hoogste klas van het basisonderwijs zaten stroomde 6- I o jaar
later I 0,3 procent door naar de
universiteit. Uitgesplitst naar het
opleidingsniveau van de ouders:
voor kinderen waarvan de ouders
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basisonderwijs als opleidingsniveau hebben, is het
doorstroompercentage 3, 3 procent, terwijl dit
voor kinderen van ouders met een wo-opleiding
36,9 procent is. 2
Als men het ideaal van gelijke kansen in praktijk
wil brengen, dan moeten de beperkte middelen die
daarvoor beschikbaar zijn, veel efficienter worden
ingezet dan nu het geval is. Elke gulden die nu
onder het motto van gelijke kansen wordt besteed
aan de aanvullende beurs in de studiefinanciering,
sorteert naar verwachting een vee! groter effect bij
inzet in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en waarschijnlijk ook het middelbaar beroepsonderwijs en het leerlingwezen.
Om het iets anders uit te drukken, gelijke
onderwijskansen zijn een belangrijker kwestie in
het basisonderwijs dan in het hoger onderwijs. Vandaar ook dat het belang van de discussie die staatssecretaris Netelenbos heeft aangezwengeld ten aanzien van de 'vrijwillige' ouderbijdrage in het basisonderwijs, niet moet worden onderschat. Door toe
te staan dat ouders die dat willen, bedragen van duizend gulden en meer per kind per jaar bijdragen,
wordt ermee ingestemd dat niet alle kinderen van
vier tot twaalf jaar hetzelfde onderwijs krijgen.
Natuurlijk staat een beperking van de ouderbijdrage op gespannen voet met het beginsel van vrijheid
van onderwijs, maar de wezenlijke vraag is waarom
de overheid er niet voor kan of wil zorgen dat het
onderwijs dat uit publieke middelen aan vier tot
twaalf jarigen wordt aangeboden, niet van zodanig
gehalte is dat iedereen het goed genoeg vindt voor
haar eigen kinderen . Dit is in de geest van John
Deweys zinsnede dat 'what the best and wisest
parent wants for his own child, that must the community want for all of its children.' In dit verband is
ook een van de resultaten uit de laatste editie van de
o E co publikatie Education at a Glance belangrijk;
daaruit blijkt namelijk dat door de Nederlandse
overheid verhoudingsgewijs vee! aan boger onderwijs en weinig aan basisonderwijs en voortgezet
onderwijs wordt uitgegeven. Tot slot - en vanuit
sociaal-democratisch gezichtspunt zeer belangrijk uit publieke middelen bekostigd, kwalitatief hoog1. Dit artikel kwam tot stand door discussies met en commentaar van Jos de
Beus, Lennart Booij, Erik van Bruggen,
Willem Buiter, Sharon Dijksma, Wim
van Gelder, Willem Houtkoop, Saskia
Noorman, Martin Odekerken, Albert
Pilot, Rick van der Ploeg, Jo Ritzen,

waardig basisonderwijs is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontdekking en ontplooiing van
talenten uit aile lagen van de bevolking.
Recente ontwikkelinsen

Er zijn drie voorname ontwikkelingen te noemen
die hebben geleid tot de huidige 'crisis' in het boger
onderwijs. We bespreken ze alle drie: groei in deelname, diversiteit en financieringsproblematiek.
De eerste ontwikkeling is de omvangrijke groei
van de deelname aan boger onderwijs. Een gevolg
van deze expansie is dat de heterogeniteit van de
studentenpopulatie fors is toegenomen. Naar aanleg, interesse, inzet en motivatie zijn de verschillen
tussen de meest en minst begaafde student, nu vee!
groter dan vijfentwintig jaar gel eden.
Ten tweede heeft zich vrijwel tegelijk met de
toegenomen diversiteit van de studentenpopulatie
in het onderwijsaanbod een omgekeerde ontwikkeling voorgedaan. Bestonden er eerst driejarige
H Bo-opleidingen naast vijf- en zesjarige universitaire opleidingen, momenteel kennen de meeste
opleidingen in het boger onderwijs een nominale
cursusduur van vier jaar. Bovendien zijn HBO en
w o ook inhoudelijk naar elkaar toegegroeid; in het
H Bo heeft zich een tend ens van zogenoemde academic drift voorgedaan, in bet WO juist een van vocational drift. Kortom, er is een grote mate van uniformiteit in het cursusaanbod zowel in termen van de
cursusduur als niveau en inhoud van de opleiding.
Twee empirische aanwijzingen illustreren de groei
naar uniformiteit. Begin jaren tachtig was het nog
zo dat v w o-eindexamenkandidaten met de beste
eindcijfers voor het w o kozen en de anderen voor
een vervolg in het H Bo; begin jaren negentig is deze
samenhang niet meer aanwezig.3 Verder blijkt dat
werkgevers ook steeds minder verschil waarnemen
tussen HBO'ers en wo'ers. In 1979 was het nog zo
dat pas afgestudeerde w o 'ers 2 5 procent meer verdienden dan pas afgestudeerde HBo'ers; in 1989 is
dit verschil gehalveerd tot 12 procent.4
Seide ontwikkelingen gezamenlijk hebben ervoor gezorgd dat de kwalitatieve afstemming van
vraag en aanbod in het boger onderwijs te wensen

Arthur Schram, Frans de Vijlder,
Jacques Wallage, Marjet van Zuijlen en
Rein Zunderdorp. Met enige nadruk is
vermeld dat dit niet inhoudt dat
genoemde personen het met de inhoud
van dit artikel eens zijn.
2. cBS, Kwarwalschr!fi Onderwijs-

statistieken 1994-11, Heerlen, '994·
3· Zie: Oosterbeek, H. en H . D.
Webbink, 'Enrolment in higher education in the Netherlands', The Economist,
1995, verschijnt binnenkort.
4· Op basis van gegevens van de Loonstructuuronderzoeken van het CBS.
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overlaat. Grofweg gesteld, stemt het aanbod zich af
op de gemiddelde onderwijsvragende en komen
anderen onvoldoende aan hun trekken. De gebrekkige motivatie van studenten waar zo vaak over
wordt gesproken, is ruervan een logisch gevolg.
Naast de discrepantie van vraag en aanbod, heeft
de gegroeide deelname aan boger onderwijs verder
geleid tot een financieringsprobleem; de derde ontwikkeling. In de loop van de jaren is er een tamelijk
brede consensus ontstaan, dat de collectieve uitgaven niet verder mogen toenemen, zelfs moeten
worden teruggedrongen . Streefgetallen ten aanzien
van het financieringstekort en de collectieve lastendruk stellen de randvoorwaarden voor het te voeren overheidsbeleid . Bij gevolg kon het budget voor
hoger onderwijs niet meegroeien met de toename
van het aantal studenten. Zonder aantasting van de
kwaliteit, vergt de verdere uitbreiding van de deelname daarom een verhoging van de efficiency en
een toename van de private bekostiging.
Ten aanzien van de financieringsproblemen is de
situatie in Nederland niet uniek. In aile Europese
Ianden waar de financiering van het boger onderwijs voornamelijk via de overheid loopt, doen zich
vergelijkbare problemen voor. In verscheidene beschouwingen die recent deze thematiek behandelen, wordt op basis van zorgvuldige analyses steeds
gepleit voor een gemengde vorm van financiering.
De verhouding tussen de publieke en private componenten van de bekostiging zou meer in de richting van de tweede moeten opschuiven.5
Bekostiaina en d!lferentiatie

De beschreven ontwikkelingen geven al min of
meer aan in welke richtingen de oplossingen voor
de geschetste problemen moeten worden gezocht .
Het aandeel van de private bekostiging in de totale
bekostiging van het hoger onderwijs zal moeten
toenemen. Dit zorgt ervoor dat in de toekomst de
financiering van het boger onderwijs sterker afhankelijk is van degenen die daarvan de directe baten
ondervinden. Die bepalen dan hoeveel financiele
middelen beschikbaar zijn voor boger onderwijs.

Bovendien is meer private bekostiging bij grootschalig boger onderwijs een middel om te komen
tot een betere afstemming van het aanbod op de
vraag. Daardoor wordt een meer gedifferentieerd
onderwijs-aanbod uitgelokt. Maar meer private
bekostiging bergt ook gevaren in zich. Het ondervangen van deze gevaren is bij uitstek een toekomstige kerntaak van de overheid . De rol die de overheid ten aanzien van het hoger onderwijs vervult,
neemt daarmee niet af, maar verandert wei wezenlijk van karakter. Meer in het bijzonder verdwijnen
de taken als hoofdbekostiger en instandhouder van
het aanbod, en worden van groter belang: het
opzetten en onderhouden van een bestendig stelsel
van studiefinanciering, het waarborgen van de toegankelijkheid, het bewaken van de kwaliteit van het
onderwijs, en een op maatschappelijke doelen gerichte wijze van medebekostiging.
Bekostiaina

Voor het grootste dee] worden de directe kosten
van het hoger onderwijs in Nederland uit publieke
middelen bekostigd. Tegenover een gemiddelde
overheidsbijdrage van zo'n 9ooo gulden per student perjaarin het HBO en van zo'n 13.ooo gulden
per student per jaar in het wo, staat een collegegeld
van iets meer dan 2ooo gulden per jaar. Vanuit een
welvaarts-theoretisch perspectief zijn dergelijke
grote subsidies aileen te rechtvaardigen op grond
van motieven van positieve externe effecten en
paternalisme. Het begrip positieve externe effecten
verwijst ernaar dat het feit dat iemand onderwijs
volgt ook voor anderen in de samenleving voordelig is . Zonder subsidiering houdt de potentiele
onderwijsdeelnemer te weinig rekening met deze
voordelen voor derden . Met het begrip paternalisme wordt bedoeld dat de overheid beter meent te
weten wat goed voor iemand is, dan dat de persoon
in kwestie dat zelf weet. Onderwijs is beter voor
mensen dan ze zich op het moment dat ze het zouden kunnen volgen, realiseren.
Beide effecten doen zich ten aanzien van het
onderwijs ongetwijfeld voor, de vraag is aileen in
welke mate. In een uitvoerig overzichtsartikel be-

5. Zie ondermeer: Barr, N., 'Alternative
funding resources for higher education',
Economicjournal 103 (1993), 718 -728;
Eicher, J.C. en T. Chevaillier,
'Rethinking the finance of post-compuls·
ory education ' , International journal r?f
Educational Research 19 (1993), 445·519.
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spreken Haveman en Wolfe aile denkbare externe
effecten van onderwijs. 6 Zij wijzen op: kwaliteit
van kinderen, gezondheid, afname van criminaliteit, sociale cohesie, technologische vooruitgang,
inkomensverdeling en liefdadigheid. Tamelijk
breed wordt de opvatting gehuldigd dat de externe
effecten afnemen met het niveau van het onderwijs.
Voor basisonderwijs zijn ze hoog, voor voortgezet
onderwijs al wat lager en voor hoger onderwijs nog
lager. Als dat zo is, en we weten tevens dat de gemiddelde overheidsbijdrage aan cen leerling in het
basisonderwijs gelijk is (47 56 gulden in I99I )7, dan
is een subsidie aan deelnemers aan hoger onderwijs
in de orde van 7 tot I I duizend gulden op deze
gronden niet te motiveren. Daar komt bij dat uit
een omvangrijke hoeveelheid empirisch onderzoek
blijkt dat aileen al de financiele opbrengsten van
hoger onderwijs die aan een individu toevallen,
hoog genoeg zijn om een behoorlijke eigen investering terug te verdienen.
Wat de overweging van paternalisme betreft,
kan men betwijfelen of dit motief op het niveau van
mensen die zich gekwalificeerd hebben om aan hoger onderwijs deel te nemen, vee! relevantie heeft.
Het beeld van jongeren die wel slim genoeg zijn om
een acadernische opleiding te volgen, maar niet in
staat zijn een weloverwogen beslissing te nemen
over hun eigen toekomst, sluit niet aan bij de realiteit.
Een zekere verschuiving van publieke naar private
bekostiging van hoger onderwijs is ook op andere
gronden te motiveren. Elk produkt zou via de collectieve sector kunen worden voortgebracht, betaald uit belastingopbrengsten en gratis ter beschikking gesteld aan degenen die het willen hebben;
maar dit is vrijwel nooit het meest efficH!nte allocatie-mechanisme. Degenen die het produkt consumeren worden niet geconfronteerd met de kosten
die ze veroorzaken. Dit kan tot gevolg hebben dat
iemand een produkt consumeert dat zijzelf nog wei
positief waardeert, maar waarbij die waardering
niet opweegt tegen de maatschappelijke kosten die
door het gebruik worden veroorzaakt. Afweging
van kosten en baten moet zoveel mogelijk in handen worden gebracht van degene die ze veroorzaakt
en ontvangt. Dit bevordert tevens een zuinig gebruik van schaarse middelen.
6. Haveman, R.H. en B.L. Wolfe,
'Schooling and economic well -being:
The role of non-market effects', Journal
<if Human Resources I9 (I984), 377 -407.

Momenteel wordt door aile studenten in het hoger
onderwijs eenzelfde bedrag aan collegegeld betaald, ongeacht de studierichting of de instelling
waar wordt gestudeerd. Het uniforme collegegeld
betekent echter dat de subsidie groter is voor deelnemers aan dure studies. Studenten tandheelkunde
of dans krijgen voor het volgen van hun opleiding
een vee! grotere subsidie dan studenten aan sociale
academies of juridische faculteiten . Voor een dergelijke ongelijke behandeling zijn geen redelijke
argumenten te geven. Er is geen enkele aanleiding
om de externe effecten van dure opleidingen hoger
in te schatten dan de externe effecten van goedkope
opleidingen, alleen vanwege het feit dat ze duurder
zijn. Oat betekent dater geen reden is om verschillende subsidies toe te kennen, en dat betekent dat
er juist wei reden is om de collegegelden te differentieren tussen goedkope endure opleidingen. Dit
neemt natuurlijk niet weg dat somrnige (dure)
opleidingen voor een hoge subsidie in aanmerking
kunnen komen. Aan zo'n hoge subsidie client dan
echter een expliciete beoordeling van de veronderstelde externe effecten ten grondslag te liggen.
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Een gedeeltelijke verschuiving van publieke naar
private bekostiging, brengt ook veranderingen teweeg aan de aanbodzijde van het hoger onderwijs.
Momenteel zijn instellingen van hoger onderwijs
voor een belangrijk dee] gericht op het bureaucratisch apparaat waardoor ze in stand worden gehouden en op de politiek dat deze instandhouding legitimeert, en niet op de studenten die de afnemers
van het onderwijs zijn. Een vergroting van de autonomie van de instellingen van hoger onderwijs kan
in de huidige constellatie met eenzijdige bekostiging, niet tot stand komen. Autonomie ten opzichte van de overheid vereist dat de instellingen niet
voor al hun financiele rniddelen van diezelfde overheid afhankelijk zijn.
Naarmate een groter dee! van de kosten door
studenten wordt gedragen, creeert dit enerzijds
voor de instellingen een zekere mate van financiele
onafhankelijkheid van de overheid, en anderzijds
geeft dit de instellingen er een groter belang bij om
te zorgen dat de studenten waarvan ze een aanzienlijk dee] van hun financiele n\iddelen krijgen, tevre7 . CBS, Kwartaalschrift
Onderwijsstatistieken I 994- I, Heerlen,

I994,6I.
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den zijn met het gebodene. Er kan pas sprake zijn
van consumentensoevereiniteit als de consumenten
zelf een belangrijk dee! van de kosten betalen.
Vanwege dit mechanisme zal er een betere afstemming van onderwijsaanbod op onderwijsvraag komen. Dit zal ondermeer tot uitdrukking komen in
·
een meer gedifferentieerd aanbod.
Als instellingen zich meer dan nu moeten richten
op de voorkeuren van de studenten, en studenten
hebben een voorkeur voor een gedifferentieerd
aanbod, dan zullen instellingen ervoor zorgen dat
die differentiatie er komt. Daarbij zullen instellingen een afweging maken van de kosten en de baten
van differentiatie.
. Differentiatie heeft verschillende dimensies;
hier worden onderscheiden differentiatie naar onderwerpen en inhoud en differentiatie naar studieduur en niveau. Vastgesteld kan worden dat het
stelsel van hoger onderwijs momenteel gekenmerkt wordt door zeer vergaande differentiatie
naar onderwerpen en inhoud en door een zeer
beperkte differentiatie naar studieduur en niveau.
Formeel gezien is de belangrijkste differentiatie
in het hoger onderwijs, die tussen het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs.
Bij het H Bo staat de koppeling van het onderwijs
aan de beroepspraktijk centraal, terwijl in het wo
het onderwijs gekoppeld is aan het onderzoek. Dit
is een inhoudelijk verschil. De voorheen bestaande
verschiilen naar studieduur en niveau zijn echter
vrijwel verdwenen. De studieduur is in beide branches van het hoger onderwijs gelijk, en voor verscheidene sectoren worden de niveaus van HBO en
wo in termen van de arbeidsmarktperspectieven
die ze bieden, gelijkelijk gewaardeerd. Niettemin is
de indruk dat vee! studenten in het hoger onderwijs
toch een voorkeur voor het wo hebben. Niet vanwege het feit dat het accent op onderzoek meer
aanspreekt dan het accent op de beroepspraktijk,
maar vanwege de vermeende status die aan studeren in het wo, en de drs.-titel wordt gehecht. Het
afschaffen van deze titel (en die van 1r. en mr.), is
weliswaar geen afdoende oplossing van dit probleem, maar geeft wei een duidelijk signaal. Een
van de problemen in het wo is juist dat door de
grote toestroom van studenten zonder duidelijke
wetenschappelijke affiniteit, de koppeling van
onderzoek n onderwijs te wensen overlaat. Voor
degenen die wei uit het echte onderzoekers-hout
zijn gesneden, heeft dit tot gevolg dat zij onvol-

doende aan hun trekken komen. Voor deze studenten biedt de studie te weinig uitdagingen. In combinatie met strengere selectie in het eerste jaar (zie
verderop), kunnen hogere eigen bijdragen hier uitkomst bieden.
Naast een aanscherping van de verschillen tussen
HBO en wo, zou er ook variatie in nominale studieduren moe ten zijn. Van elke negen H Bo instromers
komen er vier uit het H Avo, twee uit het v w o en
drie uit het MBO. vwo'ers hebben een vooropleiding van zes jaar gevolgd, MBO'ers hebben er minstens zeven jaar opzitten en havisten hebben een
nominale cursusduur van vijf jaar achter de rug.
Ondanks die verschillen in voortraject worden aile
deelnemers in principe in vier jaar tijd voor het zelfde diploma opgeleid. Er zijn twee mogelijkheden.
Of al deze studenten volgen vier jaar HBO, maar
omdat ze niet op hetzelfde niveau beginnen, hoeven
ze ook niet op hetzelfde niveau te eindigen. Of al
deze studenten worden tot hetzelfde eindniveau
opgeleid, maar omdat ze niet op hetzelfde niveau
beginnen, hoeven ze er niet even lang over te doen.
In dat laatste geval kan een H Bo-opleiding voor een
v w o'er drie jaar duren en kan een MBo'er wellicht
met twee jaar volstaan.
Door de huidige wijze van bekostiging wordt de
afweging van kosten en baten van cursusduur-differentiatie ernstig verstoord. Iemand die maar twee
jaar gesubsidieerd vervolgonderwijs volgt, waar
vier jaar ook mogelijk is, doet zichzelf tekort. Ook
instellingen hebben geen belang bij een verkorting
van de studieduur omdat zij van de overheid vergoedingen ontvangen op basis van vierjarige cursussen. Een verkorting reduceert direct hun budget.
Bij een substantiele eigen bijdrage van de deelnemers aan de kosten van het onderwijs komt de
afweging anders te liggen. Studenten hebben er dan
een veel groter belang bij dat er een cursus wordt
aangeboden die op hun specifieke behoefte is toegesneden. Studenten zullen dan niet bereid zijn te
betalen voor delen van de cursus waar ze niets
nieuws van leren.
Ook in het wetenschappelijk onderwijs is een
differentiatie van de duur van de opleiding goed
denkbaar. Nu volgt iedereen gedurende vier jaar
het eerste fase onderwijs, en aileen een beperkt
aantal studenten kan hieraan een vervolg geven
door middel van een AIO-schap dat nog eens vier
jaar in beslag neemt. W ellicht is deze uniforme
opzet de optimale uitkomst wanneer een aanzien-
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lijk aandeel van de huidige w o-studenten voor een
HBO-opleiding hebben gekozen, maar zeker is dat
geenszins. Nagegaan zal moeten worden of van de
huidige tweetrapsraket, een drietrapsraket te rnaken valt. De relevante vraag die daartoe moet worden beantwoord, is of een, zeg, driejarige wo opleiding tot een certificaat kan leiden dat op de
arbeidsmarkt iets waard is. Als het antwoord een
beves'tiging is, zal er ongetwijfeld een instelling zijn
die in dit 'gat in de markt' springt. In een bestel met
meer autonome instellingen is het niet meer nodig
dat een instantie als dew RR zulke behoeften articuleert.
lets soortgelijks kan worden ver·wacht van de
introductie van nieuwe didactische concepten. Een
bekende kritiek op het onderwijs is dat er zo weinig
innovaties plaatsvinden in de wijze waarop het produkt wordt voortgebracht. Het leraarschap is een
van de weinige beroepen waarvoor geldt dat een
vakgenoot uit het begin van deze eeuw zich niet zou
verbazen over de omgeving waarin nu wordt gewerkt. Van de beschikbare computers, video's en
televisies, wordt maar spaarzaam gebruik gemaakt.
Een verklaring hiervoor is dat onderwijsinstellingen
ook vrijwel geen enkele prikkel ontvangen, om
zulke veranderingen in te voeren. Voorzover innovaties tot besparingen leiden, merken degenen die
de innovatie bedenken en uitvoeren daar weinig
van. Het meest waarschijnlijke gevolg is eerder een
bestraffing in de vorm van minder budget (en personeel), dan een beloning. Voorzover niet de overheid maar de student betaalt voor het onderwijs,
hebben instellingen wel belang bij innovaties; ze
kunnen meer studenten aantrekken, of studenten
zijn bereid meer te betalen, en de extra middelen
kunnen voor andere faciliteiten (bibliotheek, studieverlof, salarisverhoging, etcetera) worden gebruikt.
Nieuwe kern taken

Een zekere verschuiving van publieke naar private
financiering betekent niet noodzakelijk dat het
bestel van hoger onderwijs aan de 'tucht van de
markt' wordt overgeleverd. Het is aan de overheid
om ervoor te zorgen dat de marktwerking in juiste
banen wordt geleid. In dat verband liggen er essen8. Een uitbegreidere analyse van de
voor- en nadelen van verschillende stelsels van studiefinanciering is te vinden in
Oosterbeek, H., 'Sociaalleenstelsel voor
financiering van studie', ESB, 19-4-1995,
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tiele taken op de terreinen van de studiefinanciering, de toegankelijkheid en de kwaliteitsbewaking. Bovendien blijft de overheid mede-bekostiger, en in die rol kan de overheid ervoor zorgen dat
de deelname aan opleidingen met een groot maatschappelijk of cultureel belang, mogelijk bUjft.
Studiifinancierina 8

Een substantiele verhoging van de eigen bijdragen
van studenten aan hun onderwijs brengt met zich
mee dat voor de waarborging van de toegankelijkheid van het stelsel, de vormgeving van de studiefinanciering (nog) belangrijker wordt. Er zijn twee
argumenten voor overheidsbemoeienis met een
stelsel van studiefinanciering: de imperfectie op de
particuliere markt van studieleningen en rechtvaardigheidsoverwegingen.
Met de term kapitaalmarktimperfecties wordt
ernaar verwezen dat studenten voor de financiering
van hun studie geen lening kunnen afsluiten op de
particuliere markt. Dit ondanks het feit dat gemiddeld genomen het investeren in een studie een rendabele aangelegenheid is. Hieraan kan tegemoet
worden gekomen door het van overheidswege instellen van een leningstelsel. Bij de rechtvaardigheidsoverwegingen dienen nadrukkelijk het statische en het dynamische perspectief te worden onderscheiden. Statisch gezien gaat het om de onderwijsdeelname van kinderen uit arme gezinnen.
Dynamisch gezien telt dat hoger opgeleiden uit
arme gezinnen behoren tot de rijkeren uit hun leeftijds-cohort. Dynamisch gezien is er bovendien
geen reden studenten uit arme gezinnen anders te
behandelen dan studenten uit rijke gezinnen. Veel
regelingen in het kader van de studiefinanciering
komen wei aan de eerste dimensie van rechtvaardigheid tegemoet, maar niet aan de tweede.
Een model van studiefinanciering dat precies aan
deze twee overwegingen recht doet, is recent in enkele Britse en Australische studies voorgesteld en
geanalyseerd.9 Dit model kan getypeerd worden als
een stelsel van uitsluitend leningen met inkomensafhankelijke terugbetaling. Tijdens hun studie kunnen studenten een lening opnemen, die zij aflossen
door een bepaald percentage. van hun inkom en af te
9· Chapman, B.J. en A. Harding, 1993,
Australian Student Loans, AN u
Discussion Papers 2 87, voor Australie en
Barr, N. enj. Falkingham, 1993, Paying
for Learning, wsP/96 , voor GrootBrittannie.
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dragen . Ten opzichte van het huidige leningstelsel,
vindt in dit systeem de aflossing vee I meer gespreid
over de beroepscarriere plaats. De kosten van de
investering in onderwijs worden pas terugbetaald
als de opbrengsten zich ook daadwerkelijk voordoen. Ten opzichte van het door studentenvertegenwoordigers voorgestelde model van academicibelasting is het kenmerkende verschil dat iemand
nooit meer hoeft te betalen dan de som van lcning
en rente. Daarmee zijn de belangrijkste nadelen die
kleven aan een stelsel van academici-belasting,
weggenomen.
Zowel voor Engeland als voor Australie zijn
door middel van simulatiemodellen berekeningen
gemaakt over de effecten van dit -stelsel in termen
van het terugbetaalde bedrag en de terugbetalingstermijn. Daaruit kan worden geconcludeerd dat bij
een veronderstelde inkomensgroei van nul procent
en een reele rente van eveneens nul procent (d.i.
rente gelijk aan inflatie), het terugbetaalde bedrag
in dit stelsel even groot is als in een stelsel van
terugbetaling in de eerste tien jaar na de studie, en
dat de gemiddelde terugbetalingstijd in de orde van
25 tot 30 jaar ligt. Als de inkomensgroei groter is
dan de reele rente die in rekening wordt gebracht,
valt het model met inkomensafhankelijke leningen
gunstiger uit .
De uiteindelijke beoordeling van het model
hangt af van de mate waarin het model de rechtvaardigheid client. Wat de rechtvaardigheid in dynamische zin betreft, kan het model gunstig worden beoordeeld. Er vindt geen subsidiering plaats
aan personen die over het hele Ieven genomen
boven het gemiddelde zullen zitten, noch wordt er
onderscheid gemaakt tussen studenten uit rijke en
arme gezinnen. Blijft over de rechtvaardigheid in
statische zin; de vraag is of studenten uit minder
draagkrachtige gezinnen belemmerd worden door
het opbouwen van een schuld waarvan ze weten dat
ze die niet (volledig) behoeven terug te betalen als
ze dat niet kunnen. Objectief gezien is van een
belemmering dan geen sprake. Mochten sommigen
zo'n belemmering niettemin ervaren, dan lijkt
goede voorlichting de aangewezen methode om die
weg te nemen.

Een gerenommcerde business
school in de Verenigde Staten
(Northwestern) selecteert studenten
voor het M SA-programma mede op hun
uiterlijk . Dit wordt gedaan omdat 10.

Toegankelijkheid en selectie

Selectie kan plaatsvinden tijdens de opleiding of
voor aanvang (aan de poort). Beide hebben enkele
nadelen. Het belangrijkste nadeel van selectie tijdens de opleiding is dat voor degenen die worden
afgewezen studietijd verloren is gegaan. Dat zou
niet zo erg zijn als er geen nadelen zouden zijn verbonden aan een coulante behandeling van degenen
die zo'n verkeerde keuze hebben gemaakt. Zulke
nadelen zijn er echter wei; een coulantere behandeling leidt tot extra kosten, en vermindert bovendien het belang dat aanstaande stud en ten hebben bij
een juiste keuze. En vooral dat laatste komt slecht
uit, omdat zelf-selectie de beste vorm van selectie
in het onderwijs is. Een bijkomend nadeel van
selectie in het eerste jaar van de studie, is dat voor
sommige - vooral HBO - opleidingen, het eerste
studiejaar geen uitsluitsel geeft over de geschiktheid voor de bedoelde beroepspraktijk, omdat relevante stages/praktijkervaringen pas in de laatste
fase van de studie worden opgedaan (verpleging en
lerarenopleidingen zijn voorbeelden).
Selectie aan de poort lijkt aantrekkelijk. Van te
voren toetsen of iemand geschikt is, bespaart alle
kosten die gemoeid zijn met het opleiden van nietgeschikten. Er kunnen bij selectie aan de poort
twee typen fouten worden gemaakt; geschikten
worden niet toegelaten en ongeschikten worden
wei toegelaten. Hoe strenger de selectie des te kleiner is de kans dat ongeschikten ten onrechte worden toegelaten, maar des te groter ook de kans dat
geschikten worden afgewezen.
Selectie uitsluitend op basis van eindcijfers van
het voortgezet onderwijs leidt tot vee! fouten van
beide typen. Een bezwaar tegen selectie die niet
aileen op basis van objectieve test-uitkomsten
plaatsvindt, is dat subjectieve overwegingen een rol
gaan spelen. Dat zou niet erg zijn als het om de subjectieve inschatting van bijvoorbeeld motivatie,
interesse en verwachte inzet gaat, maar dat is nooit
te controleren. Bij deze vorm van selectie dreigt het
gevaar dat - bewust of onbewust - zaken die er niet
toe zouden moeten doen (zoals sociale achtergrond, etnische herkomst, geslacht of zelfs uiterlijk10), een rol gaan spelen. Het is een taak van soci-

andere kenmer-ken gelijk - mensen
betere arbeidsposi-ties verwerven naarmate ze mooier zijn,en voor
Amerikaanse universiteiten
de arbeidsmarktposities van hun afgestu-

deerden belangrijk is. W ellicht een uitwas, maar wei rcaliteit. Zie: Van Praag,
M., Schoonheid betaalt, ESB,

14-12 -1994. "39·
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aal-democratische politici om erover te waken dat
selectie uitsluitend op basis van onderwijsinhoudelijke afwegingen plaatsvindt.
Hoewel velen uitdragen dat verbeterde selectie
noodzakelijk is, worden in de huidige situatie de
korte termijn belangen van studenten noch instellingei?- gediend met scherpere selectie. Studenten
zien de kans dat zij de opleiding succesvol afronden
dalen, instellingen krijgen minder studenten en
daarmee een geringer budget. Beide partijen zijn
elkaars gevangene. Het gaat hierbij om belangen op
korte termijn; op langere termijn hebben studenten
en instellingen wei degelijk een belang bij goede
selectie. Goede selectie brengt namelijk met zich
mee dat de kosten van studie en onderwijs die uiteindelijk niets opleveren, voorkomen worden.
In een systeem met een grater aandeel private
bekostiging aangevuld met een goed stelsel van
kwaliteitsbewaking, is er van deze gevangenschap
minder sprake. Het systeem van kwaliteitszorg van
het onderwijs bewaakt ondermeer de certificering.
Daarmee wordt gegarandeerd dat alleen studenten
die het diploma waard zijn, het ook werkelijk behalen. Vanwege het feit dat studenten een behoorlijke
eigen bijdrage leveren, willen zij, in het geval zij
niet geschikt zijn, dat zo snel mogelijk weten. Om
instellingen een grater belang te geven bij goede
selectie zou de overheidsbijdrage voor deelnemers
na het eerste jaar aileen moeten worden afgedragen
als het diploma wordt gehaald.
Kwaliteitsbewakina en iriformatie

In de publieke opinie bestaat het beeld dat studenten tamelijk vrijblijvend studeren; lang niet alle studenten besteden de hoeveelheid tijd aan hun studie
die ervoor staat, en ook zijn niet allen even gemotiveerd. Aan de andere kant wordt geklaagd over de
kwaliteit van het onderwijsaanbod. Docenten aan
universiteiten missen soms de benodigde didactische vaardigheden en de kwaliteit van sommige
opleidingen is onvoldoende.
Toch zijn er in de afgelopen jaren, ondanks zeer
ingrijpende bezuinigingen, ook veranderingen ten
goede geweest. Met de instelling van visitatie-commissies voor onderwijs en onderzoek is een stap in
de goede richting van kwaliteitsbewaking gezet. In
de huidige vorm zijn nog enkele verbeteringen aan
te brengen: de frequentie client te worden opgevoerd; de beoordelingen dienen consequenties te
hebben, en niet alleen onderwijs en onderzoek,

maar ook het bestuur van de instellingen client aan
een controle te worden onderworpen.
Wie het diploma van een opleiding halen, is
momenteel volledig in handen van de instelling die
het diploma afgeeft. Vanwege het gezamenlijke
belang dat instelling en student hebben bij diplomering, ligt het gevaar op de loer dat in sommige
gevallen studenten die het eigenlijk niet waard zijn
een diploma halen. Diploma-financiering vergroot
dit gevaar. Voor de bewaking van het niveau van de
afgestudeerden, zou ook gebruik moeten worden
gemaakt van externe beoordelingen. In het universitair onderwijs wordt de eindscriptie gezien als een
produkt waarin vee! van wat de student heeft
geleerd tot uitdrukking komt. Vreemd genoeg
wordt zo'n scriptie bij vee! instellingen aileen door
de scriptiebegeleider beoordeeld. Waarom wordt
de scriptie niet tevens voorgelegd aan collegadocenten van zuster-faculteiten?

In het hager onderwijs is aan twee typen informatie
nu een evident gebrek. Het eerste betreft informatie aan potentiele deelnemers over de kwaliteit van
opleidingen in verschillende dimensies: inhoud en
samenhang van het curriculum, kwaliteit van de
docenten, arbeidsmarktposities van vorige lichtingen etc. lnitiatieven die nu vooral vanuit journalistieke kringen worden ondernomen om studiekeuzegidsen sam en te stellen, moeten door de overheid
worden overgenomen. Want hoewel de initiatieven van ondermeer Elsevier Maaazine lovenswaardig
zijn, is het soort informatie dat wordt verzameld te
delicaat en belangrijk om over te Iaten aan personen
die ook andere oogmerken hebben dan het verstrekken van objectieve informatie. Om dezelfde
reden is het ook niet goed om de gehele informatievoorziening over te Iaten aan de advertenties en
commercials van instellingen.
Het tweede type informatie waarbij voor de
verzameling ervan overheidsinterventie onontbeerlijk lijkt, is het uitvoeren van kosten-effectiviteitsanalyses van verschillende onderwijskundige aanpakken. Mede door technische ontwikkelingen in
de laatste decennia, is een breed scala van onderwijskundige benaderingen beschikbaar. Televisie,
video's en computer-programma's kunnen in het
onderwijs worden gebruikt Voorts kan instructie
in kleine of in grote groepen plaatsvinden, en
via verschillende benaderingen zoals, probleemgestuurd onderwijs, tutorina of schriftelijk. Kennis
over de kosteneffectiviteit van de verschillende
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benaderingen op het niveau van het hoger onderwijs is zeer spaarzaam. Oat is heel jammer, omdat
de beschikbare evidentie suggereert dat er grote
verschillen bestaan in kosteneffectiviteitsratio's. 11
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MedebekostiainB in de vorm van leerrechten

Verhoging van eigen bijdragen van studenten betekent niet dat de bijdrage uit de publieke middelen
verdwijnt. Er zal een substantieel dee) van publieke
bekostiging overblijven. Met de vormgeving van
deze medebekostiging houdt de overheid een belangrijk sturingsinstrument in handen .
Vee) van hetgeen hiervoor is gezegd, gaat vooral
uit van de betekenis die hoger onderwijs heeft op de
arbeidsmarkt. Deze nadruk lijkt ons ook terecht.
Velen volgen vooral een opleiding omdat dat hun
perspectief op het vinden van een baan die ontplooiingsmogelijkheden biedt en die tevens aansluit
bij hun belangstelling, vergroot. Oat neemt niet
weg, dat onderwijs ook andere waarden vertegenwoordigt. Met het onderwijs worden maatschappelijke en culturele waarden in stand gehouden en
doorgegeven van de ene generatie aan de volgende.
Verder zijn universiteiten vanouds een vrijplaats
van intellectueel vemuft. Oat moet zo blijven. De
vormgeving van de medebekostiging kan hieraan
bijdragen. De voor de hand liggende vorm is die
waarbij aan studenten die studies volgen die van
belang zijn voor de genoemde waarden, een extra
subsidie wordt gegeven .
Voor al het andere zou de medebekostiging zo
ingericht moeten worden dat de interactie tussen
studenten en instellingen niet onbedoeld wordt
verstoord. De inrichting die aan die eis het meest
tegemoet komt is die van de vouchers ofleerrechten.
Er is in de wetenschappelijke literatuur heel wat
geschreven over vouchers. Daarin komt duidelijk
tot uitdrukking dat er niet van het vouchermodel
kan worden gesproken. Vee! auteurs hebben hun
eigen invulling voorgesteld, en die hebben verschillende uitwerkingen. Het model dat naar mijn idee
het meest tegemoet komt aan het idee van permanente educatie, is ge·i nspireerd op een model van de
Amerikaanse onderwijs-econoom Henry Levin. 12
Het model kan worden getypeerd door vijf
kernpunten. Ten eerste loopt de geldstroom van de
11 . Zie : Levin, H.M. , Raising productivio/
in higher education, Stanford University,
mimeo, 1989.

Levin, H.M., 'Individual entitle·
ments, in: H.M. Levin en H.G. Schtitze,
12 .

publieke middelen via de deelnemers; prijssubsidies die nu in de vorm van een bijdrage aan de
instellingen worden gegeven, !open dan in de vorm
van een beurs langs de vraagkant. Iedereen die het
einde van de leerplicht heeft bereikt, krijgt ter
waarde van een nader vast te stellen bedrag leer rechten toegekend . Deelnemers bepalen daarmee
hoeveel middelen de instellingen ter beschikking
krijgen. Ten tweede verplicht deelname door
iemand die een leerrecht inwisselt, de overheid om
aan de aanbieder van de opleiding een vergoeding te
verstrekken . Daarbij is het belangrijk dat het niet
aileen de gebruikelijk, door de overheid bekostigde
instellingen van post-leerplichtig onderwijs zijn
waar het leerrecht kan worden ingeleverd. In beginsel komt elk onderwijsprogramma voor erkenning in aanmerking; toetreding tot de onderwijsmarkt voor nieuwe aanbieders is mogelijk. Door
opleidingen te erkennen als aan nader te stellen
eisen is voldaan, wordt het mogelijk om vormen
van bedrijfsopleidingen, training en particulier
(volwassenen)onderwijs in het model onder te
brengen.
Ten derde, leerrechten kunnen zijn samengesteld uit een beursdeel en een leningdeel. De verdeling over beurs en lening kan varieren met de
kenmerken van de opleiding (de eerder genoemde
studies die belangrijk zijn voor maatschappelijke en
culturele waarden) en van de deelnemer (kinderen
met weinig aanleg zouden een groter beursdeel
kunnen krijgen). Ten vierde, het pakket leerrechten dat iemand na de leerplichtige leeftijd krijgt,
blijft voor het Ieven geldig. Leerrechten die niet
direct worden gebruikt, behouden hun waarde .
Ten vijfde, is ook hier het sluitstuk dat de overheid
er voor zorgt dat voor zowel deelnemers als instellingen adequate informatie beschikbaar is.
Een tot nu toe niet genoemde belanghebbende bij
een goed functionerend systeem van hoger onderwijs, is het bedrijfsleven. Waarom, zo zou men zich
kunnen afvragen, wordt er voor de bekostiging van
het hoger onderwijs geen beroep gedaan op het
bedrijfsleven? In de opzet die hier wordt voorgesteld, gebeurt dit wei degelijk, aileen indirect.
Bedrijven hebben belang bij een goed opgeleide
Financing recurrent education, Beverly
Hills, Sage Publications, 1983 . Voor een

uitvoerige beschouwing, zie ook:
Oosterbeek, H., 'Pas end onderwijs
voorallen', ESB, 18 -5- 1994,457-461.
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beroepsbevolking, alleen voorzover zij die goed
opgeleiden zelf in dienst hebben. Als dat het geval
is, en de goed opgeleide is de werkgever werkelijk
wat waard, dan zal de werkgever ook bereid zijn
om de werknemer voor de gevolgde opleiding te
belonen. Dit betekent dat in de toekomst de inkomensverschillen tussen hoog- en laagopgeleiden
zullen toenemen. De hoogopgeleiden hebben dat
hogen! inkom en nodig om hun studieschulden af te
lossen.
SamenvattinB

De sociaal-democratische beweging behartigt ten
aanzien van het onderwijs vooral het ideaal van gelijke kansen. Ondanks alle inspanningen op het terrein van de exteme democratisering van het hoger
onderwijs, zijn verschillende sociale groepen nog
steeds niet evenredig vertegenwoordigd. De belangrijkste schifting naar sociale achtergrond vindt
in het basisonderwijs plaats. Als de PvdA werkelijk
staat voor gelijke kansen in het onderwijs, en als de
beschikbare middelen voor dat doe! beperkt zijn,
dan kunnen deze middelen het best worden ingezet
in het basisonderwijs.
In de afgelopen decennia is de deelname aan hoger onderwijs sterk toegenomen. Met twee gevolgen: de heterogeniteit van de studentenpopulatie is
groter geworden; het beschikbare budget per student is afgenomen. De meer diverse samenstelling
van de onderwijsvragenden is door de aanbieders
van hoger onderwijs beantwoord met een afname in
plaats van een toename van differentiatie. De ontwikkeling demonstreert het geringe aanpassingsvermogen van het aanbod aan de vraag.
Om de problemen die zijn ontstaan rond de bekostiging en de afstemming van aanbod op vraag, zijn in
dit artikel de volgende voorstellen gedaan:
- Een substantiele toename van het private aandeel in de bekostiging van het hoger onderwijs.
De belangrijkste overweging daarbij is vooral
dater geen argumenten zijn die een omvangrij ke subsidie aan de deelnemers aan hoger onderwijs rechtvaardigen. Hogere eigen bijdragen
zorgen er verder voor dat onderwijs-instellingen autonomer worden ten opzichte van de

overheid en dat instellingen meer rekening zullen houden met de wensen van de onderwijsvragenden.
- Differentiatie van collegegelden naar studierichtingen, in de zin dat de zeer verschillende
kosten van opleidingen in de collegegelden tot
uitdrukking komen.
- Meer autonomie van de instellingen ten opzichte van de overheid en meer afhankelijkheid
van de inste!Lingen ten opzichte van de onderwijsvragenden. Dit vormt de basis om meer
differentiatie van het onderwijsaanbod tot stand
te brengen. Instellingen zullen een afweging
maken van de kosten en de baten van differen- ·
tiatie.
- Een stelsel van studiefinanciering dat uitsluitend bestaat uit leningen met inkomensafhankelijke (als percentage) terugbetaling.
- Selectie die in een vroegtijdig stadium van de
studie plaatsvindt; bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het eerste jaar. Selectie aan de poort staat
al snel op gespannen voet met de toegankelijkheid van het hoger onderwijs.
- Een verdere ontwikkeling van het bestaande
systeem van kwaliteitsbewaking, en het opzetten van een goed systeem van informatievergaring en -verstrekking.
- Nadere bestudering van de mogelijkheden om
een stelsel van leerrechten in te voeren. Een
stelsellangs de lijnen zoals geschetst in dit artikel vormt het logische sluitstuk van onze voorstellen, en stimuleert bovendien levenslang
leren.
Sommigen zullen in dit artikel vooral een pleidooi
voor het marktmechanisme zien, en dat direct associeren met een pleidooi voor het kapitalisme. Die
associatie doet echter geen recht aan de opgezette
analyse. Met het marktmechanisme kunnen wei
degelijk sociaal-democratische, en zelfs socialistische, doelen worden nagestreefd. Markt-socialisme
is geen contradictio in terminis. '3 Oat er huiver is,
spreekt vanzelf, omdat we niet zeker weten of het
werkt. Maar de enige manier om daar achter te
komen is door het te proberen.

1 3. Een interessant boek over de mogelijkheden om de markt te gebruiken ten
behoeve van sociaal-democratische doelen is: LeGrand, J. enS. Estrin (eds.),
Market socialism , Oxford: Clarendon
Press, 1989.
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