
Van presterend naar 
inspirerend hoger onderwijs

Mr. C.A. van der Tang-Everse

www.wi.sgp.nl





1

Rotterdam, maart 2017

© Guido de Brès-Stichting
Wetenschappelijk Instituut voor de SGP

Dinkel 7, 3068 HB Rotterdam
www.wi.sgp.nl



2

VAN PRESTEREND NAAR INSPIREREND HOGER ONDERWIJS



3

Van presterend naar inspirerend hoger onderwijs

Visie voor toekomstbestendig hoger onderwijs en onderzoek

Commentaar nr. 45

Mr. C.A. van der Tang-Everse

maart 2017

© Guido de Brès-Stichting [Wi-SGP] – Rotterdam



4

VAN PRESTEREND NAAR INSPIREREND HOGER ONDERWIJS



5

Van presterend…
Prestatie: voor de een is het een mo-
dewoord, voor de ander is het een vies 
woord geworden. De actuele discussie 
over prestatieafspraken en kwaliteit van 
hoger onderwijs is de aanleiding om na 
te denken ov er wat de SGP als kwalitatief 
hoogstaand onderwijs en onderzoek ziet.
Onderzoekers en docenten ervaren een 
enorme prestatiedruk: om veel te publi-
ceren of zoveel mogelijk studenten te 
laten afstuderen. Het Wetenschappelijk 
Instituut voor de SGP (WI-SGP) vindt dat 
het eenzijdige carrièreperspectief in de 
wetenschap gericht op onderzoek gerela-
tiveerd moet worden met de waarde van 
onderwijs. Ook is onze aanbeveling om 
nieuwe prestatieafspraken niet mogelijk te 
maken. Daarnaast is de concurrentiedruk 
om onderzoeksfinanciering te krijgen on-
menselijk hoog en leidt tot verspilling van 
tijd en belastinggeld. Stabiele financiering 
van onderzoek moet weer het uitgangs-
punt worden, zeker voor theologie en 
geesteswetenschappen.
Ook studenten lijden onder de druk van 
de prestatiemaatschappij. Een universitai-
re opleiding wordt door veel mensen ho-
ger gewaardeerd dan een HBO-opleiding, 
terwijl beide opleidingen evenzeer nuttig 
en nodig zijn. Van belang is dat een oplei-
ding beter gaat aansluiten bij de talenten 
die mensen hebben gekregen. Het karak-

ter van de universiteit (theoretisch gericht) 
en hogeschool (praktisch gericht) mogen 
daarvoor worden aangescherpt. Studen- 
ten moeten gemotiveerd hun studie kie-
zen, want toegankelijkheid is geen recht, 
maar een verantwoordelijkheid. Tegelijker-
tijd moet de financiële belemmering om te 
gaan studeren voor getalenteerde stu-
denten van minder draagkrachtige ouders 
worden weggenomen door het mogelijk 
te maken om een individuele aanvullende 
beurs aan te vragen.

…naar inspirerend…
Wetenschap is een geschenk van God en 
vorming een Bijbelse opdracht. Het WI-
SGP staat daarom positief ten opzichte 
van het hoger onderwijs en onderzoek, 
maar ziet ook haar beperkingen en morele 
grenzen.  Want wetenschapsbeoefening 
is geen neutrale bezigheid en de beroeps-
praktijk zit vol morele vragen. Daarom is 
naast beroepsgerichte en maatschappe-
lijke vorming ook morele vorming essenti-
eel. Reflectie op de grenzen en vooronder-
stellingen van de wetenschap en discussie 
daarover horen thuis in het hart van de 
universiteit. De vorming van een moreel 
kompas voor vragen in de beroepsprak-
tijk past bij elke HBO-opleiding. Reflectie, 
nadenken en taal horen bij elkaar. Daarom 
staat het WI-SGP kritisch tegenover de 
verengelsing van het hoger onderwijs en 

Publiekssamenvatting
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wil dat in ieder geval de vormende vakken 
in de taal van de samenleving, het Neder-
lands, worden gegeven.

…hoger onderwijs
Centraal in onze politieke visie is dat het 
hoger onderwijs allereerst zelf verant-
woordelijkheid draagt voor wat kwalitatief 
hoogstaand onderwijs en onderzoek is. 
De discussie daarover moet binnen de 
instellingen zelf worden gevoerd en resul-
teren in een eigen, breed gedragen visie. 

Dit moet centraal staan in overheidstoe-
zicht en -financiering. De regelgeving kan 
daarom een flinke afslankkuur gebruiken 
wat betreft keurmerken, controlemecha-
nismen en commissies. Niet de overheid 
bepaalt wat excellent is, maar de profes-
sionals en de instellingen zelf. Als stabiele 
financiering van onderzoek weer het 
uitgangspunt wordt, is het loopbaanbeleid 
weer van de instellingen. Dan ontstaat 
er meer ruimte voor verscheidenheid en 
kwaliteit.
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Alle Nederlandse kinderen hebben Otje 
van Annie M.G. Schmidt horen voorle-
zen. En ja, dan weet je het: “Ik kan geen 
andere baan krijgen, want ik heb geen 
papieren”. Is het verwerven van papieren 
de belangrijkste drijvende kracht van het 
hoger onderwijs in Nederland geworden? 
De verworvenheid van brede toegankelijk-
heid van het onderwijs, zonder financiële 
drempels, is door de opwaartse druk van 
het gewenste opleidingsniveau en de 
bijkomende nivellering van het middel-
baar onderwijs tot een politiek probleem 
geworden. Vergelijkbaar met wat lang ge-
leden ver weg gebeurde is een “gewoon” 
diploma niet meer genoeg, maar moet een 
student toch tenminste excellentiepunten 
en oorkondes verzamelen. Wij vragen ons 
af: waarom moet niet gewoon elke stu-
dent kwaliteit krijgen?

Daarnaast neemt de onvrede in de we-
tenschappelijke wereld toe door over-
belasting en overregulering. Er zijn te 
weinig docenten en er is te veel controle 

en papierwerk. Het primaire proces van 
onderzoek en kennisoverdracht staat 
onder druk door de lage percentages van 
toegekende “grants”. Meten is weten, 
maar als je eenzijdig meet, geraak je niet 
tot wijsheid en inzicht. Vandaar dat het 
Wetenschappelijk Instituut voor de SGP 
een andere insteek heeft gekozen in deze 
studie, die verschijnt in het kader van de 
evaluatie van de prestatieafspraken in het 
WO en HBO. Vanuit onze maatschappelij-
ke betrokkenheid en ervaring hebben we 
contact gezocht met deskundigen uit het 
veld om een aanzet tot een effectmeting 
te doen. Zijn de middelen van toegan-
kelijkheid, accreditatie en competitieve 
financiering effectief in het bevorderen 
van goede wetenschap en van hoogwaar-
dig onderwijs? Deze notitie biedt u de 
weerslag van onze zoektocht, uitmondend 
in beleidsaanbevelingen op algemeen 
onderkende knelpunten. Graag wil het 
bestuur in het bijzonder bedanken prof. dr. 
mr. W. van der Burg, prof. dr. J.C. Kennedy 
en dr. mr. J.L.W. Broeksteeg, de sprekers 

Woord vooraf
“Papieren!” riep Otje. “Maar zijn het wel de goeie...”

Wat is er toch aan de hand met het onderwijs in Nederland? In mijn 
studententijd, jaren geleden, werd mij bij het vak Landbouworiëntatie 
bijgebracht dat de onderwijscultuur in de niet-westerse wereld een be-
langrijke belemmerende factor voor sociaaleconomische ontwikkeling 
was. Kenmerkend was de drang om heel veel diploma’s, certificaten 
en oorkondes te verzamelen. Het leersysteem was daarop geoptimali-
seerd en de Afrikaanse samenlevingen werd overspoeld met hoger-op-
geleiden met weinig aansluiting op de maatschappelijke werkelijkheid.
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tijdens het symposium op 17 juni 2016, 
die ons de grondcontouren van een ana-
lyse hebben aangereikt. Een woord van 
dank komt ook toe aan de betrokkenen bij 
het denkproces: prof. dr. F.A. van der Duijn 
Schouten, prof. dr. M.J. de Vries, drs. J.W. 
van Boven, dr. A. Flipse, Wout Bisschop 
MA, Hans van ’t Land BA en Rick Moeliker 
BA.

Het herstellen en verbeteren van goed 
hoger onderwijs en onderzoek is voor 
samenleving van groot belang, zo vindt 
het WI-SGP. Niet alleen omdat we een 
kenniseconomie zijn, of omdat beheersing 
van de maatschappelijke spanningen om 
een brede vorming vragen, maar bovenal 
omdat kennis tot verwondering en aan-
bidding behoort te leiden, gegrond in het 

ware christelijke geloof. Daarin ligt de 
grootste wijsheid, “incomparably more 
excellent and glorious than that which is 
seen in nature or the works of it. (…) few 
think it worth the while to spend half that 
time in prayer, meditation, in the exerci-
se of self-denial, mortification and holy 
obedience, doing the will of Christ, that 
they may know the mystery of godliness, 
as some in diligence, study and trial of ex-
periments, who design to excel in natural 
or mathematical sciences.”1  Uiteindelijk 
wensen we de lezer deze met wetenschap 
verbonden vroomheid toe.

Namens het bestuur van het 
Wetenschappelijk Instituut voor de SGP,

Dr. ir. J.S. van den Brink.

 1  Uit: John Owen, The Doctrine of justification by faith through the imputation of the righteousness of Christ: explained, 
    confirmed and vindicated (1677).
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Er is niets nieuws onder de zon.2 Dat is 
een oude wijsheid die nog steeds geldt, 
ook voor het hoger onderwijs. De mens is 
nieuwsgierig en blijft hunkeren naar meer 
kennis en inzicht in zichzelf en de wereld 
om hem heen. Onderzoek en onderwijs 
stellen hem in staat dat op een georden-
de manier te doen. Rond onderzoek en 
onderwijs is in de loop der eeuwen een 
heel stelsel opgebouwd. Over de kwaliteit 
van dat stelsel is vandaag de dag veel 
discussie. Politieke definities buitelen over 
elkaar heen. Instellingen vrezen onder-
tussen voor nieuwe ideologisch ingege-
ven onderwijsvernieuwingen. Enerzijds 
wordt gestreefd naar meer Bildung terwijl 
anderzijds veel wordt geïnvesteerd in ‘het 
concurrentievermogen van wetenschap 
en onderwijs’.

In veel politieke discussies speelt op de 
achtergrond een bepaalde visie op kwali-
teit mee. Maar het omschrijven van kwa-
liteit is lastig. De laatste decennia is veel-
vuldig geprobeerd kwaliteit steeds meer 
te vangen in kwantitatieve termen en uit te 
drukken in beheersmodellen en input-out-
putschema’s. Dit moderne beheersings-
denken heeft ook zijn weerslag gehad op 
het hoger onderwijs. Momenteel staan de 
prestatieafspraken in de belangstelling 
die de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW) met de instellingen 
in het hoger onderwijs heeft gemaakt. De 
resultaten van deze afspraken maken veel 
discussie los: over de verhouding tussen 
politiek en onderwijsinstellingen, over de 
vraag wat kwaliteit inhoudt en over de toe-
gankelijkheid van het hoger onderwijs. Een 
gefundeerde bijdrage aan dit debat vraagt 
om een visie op de plaats van hoger onder-
wijs in de maatschappij en de verhouding 
tussen de overheid en het hoger onderwijs. 

Onderzoekspad
Zoals elke politieke partij inspiratie zoekt, 
zo zoekt de SGP een antwoord op vragen 
vanuit christelijke bronnen, denkers en 
concepten die de christelijke traditie ons 
aanreikt. De kern van deze notitie komt 
neer op de vraag: hoe waardeert de SGP 
het beleid voor het hoger onderwijs en 
onderzoek? Deze hoofdvraag valt uiteen 
in de volgende vier deelvragen:

1.  Wat is de waarde en betekenis van het 
hoger onderwijs volgens de mens- en 
maatschappijvisie van de SGP? 

2.  Wat is de juiste verhouding tussen over-
heid en hoger onderwijs?

3.  Welk toekomstperspectief op hoger 
onderwijs vloeit voort uit de visie van de 
SGP?

4.  Wat zijn de huidige knelpunten in het 
licht van het toekomstperspectief en 
welke aanbevelingen volgen daaruit 
voor toekomstbestendig hoger onder-
wijs?

In de volgende hoofdstukken komen deze 
vragen achtereenvolgens aan bod. We be-
handelen allereerst de waarde van hoger 
onderwijs vanuit christelijk perspectief 
op mens en maatschappij (hoofdstuk 2), 
daarna zoeken we naar de juiste verhou-
ding tussen overheid en hoger onderwijs 
(hoofdstuk 3), formuleren een toekomst-
perspectief (hoofdstuk 4) en identificeren 
diverse knelpunten in het hoger onderwijs 
aan de hand waarvan we concrete aanbe-
velingen doen voor toekomstbestendig 
hoger onderwijsbeleid (hoofdstuk 5, 6 en 
7).

2 Prediker 1:9.

1. Inleiding
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DEEL I   
THEORETISCHE REFLECTIES
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2.1 Mensvisie
Onze mensvisie is gestempeld door Bijbel-
se uitgangspunten. De Bijbel begint met 
de beschrijving van de schepping. Ieder 
mens is een uniek schepsel, een beeld-
drager van God.3 Daarin wordt uitgedrukt 
dat de mens een relationeel wezen is. De 
mens staat in relatie tot zijn Schepper, tot 
andere mensen en tot de schepping. Dat 
houdt ook in dat iedereen een besef heeft 
van een transcendente werkelijkheid, 
zoekend naar contact met God en naar de 
betekenis van zijn leven. Helaas is er een 
breuk geslagen door de zondeval, waar-
door de werkelijkheid te lijden heeft onder 
imperfectie en gebrokenheid. Hierdoor is 
de mens geneigd om te hoog van zichzelf 
op te geven en te weinig naar de Ander 
te zoeken. De komst van Christus biedt 
echter hoop en herstel. In deze wereld 
hebben we de opdracht om God en de 
naaste lief te hebben en recht en gerech-
tigheid te doen. Onderwijs stelt mensen in 
staat om verantwoordelijkheid te kunnen 
dragen voor hun eigen leven, ten opzichte 
van God en van andere mensen en is van 
belang voor het toerusten van burgers 
voor de samenleving en de arbeidsmarkt.4 
De gemeenschap waarin een mens leeft, 
geeft vorm aan zijn identiteit. Het basis- 
en voortgezet onderwijs wordt door de 
SGP hoog gewaardeerd vanuit de taak van 
ouders om hun kinderen op te voeden en 

om vanuit hun identiteit vorm te geven 
aan het onderwijs. Jongeren die gaan 
studeren, zijn op een leeftijd gekomen dat 
ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor 
hun keuzes. Hoger onderwijs staat dan 
ook niet langer in het teken van opvoe-
ding. Dat gegeven daagt ons uit om een 
zelfstandige visie te formuleren voor het 
hoger onderwijs.

2.2 Maatschappijvisie
De Nederlandse samenleving vormt een 
gemeenschap met bepaalde gedeelde 
waarden en normen. Hoewel deze waar-
den helaas op individueel niveau steeds 
meer uit elkaar lopen, delen mensen 
een geschiedenis, een heden en een 
toekomst met elkaar. De samenleving is 
geen constructie, maar een werkelijkheid 
en een opdracht. Burgers dragen een 
verantwoordelijkheid om voor elkaar te 
zorgen, in vrede samen te leven en elkaars 
overtuigingen te tolereren. Het christen-
dom heeft een stempel gedrukt op de 
Nederlandse rechtsstaat met kenmerken-
de waarden als geloofsvrijheid en gelijk-
waardigheid. Een sterke samenleving 
heeft genoeg aan een kleine overheid. 
Een kernwaarde voor de overheidstaak 
is het bevorderen van gerechtigheid. Dit 
houdt in dat onrecht bestreden, recht en 
orde gehandhaafd moeten worden en het 
goede de ruimte krijgt om te floreren. De 

2. Visie op hoger onderwijs

Geen visie zonder inspiratie. Zonder bronnen, leidende principes en 
funderende noties is een visie slechts een dagdroom. Daarom behan-
delt dit hoofdstuk de belangrijkste uitgangspunten voor de visie van de 
SGP op hoger onderwijs.
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moraal achter dit onderscheid tussen het 
kwade en het goede is de christelijke ze-
denleer die gebaseerd is op de Bijbel. De 
structuur van de overheid en de wetge-
vingsprocedure met checks and balances 
heeft ten doel om machtsmisbruik en wil-
lekeur tegen te gaan en recht te doen aan 
minderheden. Vanuit dit perspectief kijken 
wij naar de waarde van publiek gefinan-
cierd onderwijs en onderzoek.
Wat is de waarde van onderwijs en on-
derzoek vanuit politiek oogpunt? Waarom 
zouden we publiek geld steken in het 
voortbestaan van universiteiten en hoge-
scholen? Zoekend naar de publieke waar-
de van onderwijs en onderzoek, stuiten 
we op historische bronnen, interessante 
denkers en uitdagende principes.

2.3 De waarde van onderzoek
Wetenschap als geschenk van God
In lijn met de brede christelijke traditie en 
gereformeerde theologen als Johannes 
Calvijn (1509-1564) en Gisbertus  
Voetius (1589-1676) zien wij wetenschap 
als een geschenk van God.5 God heeft alles 
gemaakt, Hij kent alle zichtbare en onzicht-
bare dingen volmaakt en Hij is daarmee de 
bron van alle kennis. Wijsheid van mensen 
is geen eigen prestatie, maar ontleend aan 
God. Dat schetst de geschiedenis van de 
wijze Israëlitische koning Salomo treffend. 
Toen God aan Salomo vroeg wat hij het 
meest begeerde, antwoordde hij: wijsheid. 
Buitenlandse koningen en koninginnen 

kwamen van ver om die wijsheid te kunnen 
testen. Salomo onderkent echter de bron 
van zijn wijsheid: De Heere geeft immers 
wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en 
verstand (Spreuken 2:6). Omdat God de 
bron van wijsheid en waarheid is, staat 
waarheidsvinding hoog in het vaandel. 
Ontdekking van die wijsheid en waarheid 
wekt verwondering en lofprijzing voor de 
Maker van deze wereld. Verwondering 
omdat we inzicht ontvangen en nederig-
heid omdat we het heilige dichter naderen. 
Nieuwsgierigheid naar de waarheid en 
openheid voor het onbekende worden in 
de Bijbel aangemoedigd. De koning Salo-
mo roept zijn zoon op om de wijsheid na te 
speuren als verborgen schatten en de ver-
standigheid te zoeken als ware het zilver.4 
Nieuwsgierigheid moet in het onderwijs 
worden wakker gekust en gecultiveerd.5

Tegelijkertijd is er een beperking aan het 
menselijk kennen. De zondeval heeft ons 
verstand verduisterd. Verlichting door 
Gods geest is noodzakelijk. Alleen geloof 
geeft dieper inzicht. Credo ut intelligam: 
ik geloof opdat ik begrijp.8 Eerbied voor 
God, de vreze van de Heere is het beginsel 
der wetenschap (Spreuken 1:7). Geloof 
verlicht het verstand en gaat volgens 
Augustinus vooraf aan alle kennis.9 Voor 
Augustinus is die kennis geen onpersoon-
lijke, objectieve kennis, maar geeft het 
de gelovige het vermogen om het “grote 
geluk te bevatten”.10

3.   Artikel 5 van het Program van Beginselen van de SGP.
4.   J. Mulder, Van ideaal naar werkelijkheid. SGP-visie op onderwijs, Den Haag (2004), p. 9.
5.    Johannes Calvijn, Institutie (2009), I.2.2.12-16, p. 269-275; G. Voetius, De Godsvrucht, vereiste tot de wetenschap (1634), p. 5.
6.   Spreuken 2:1-4.
7.      Daarbij is te bedenken dat er in de christelijke traditie een respectabele traditie heeft bestaan van afwijzing van ‘nieuwsgierig-

heid’ in de betekenis van een weetgierigheid die gericht is op wat een mens, als mens, niet kan weten of niet behoort te willen 
weten. Zie bijvoorbeeld André Labhardt, ‘Curiositas’, in: Cornelius Mayer (ed.), Augustinus-Lexikon, deel 2, Basel (1996), p. 
188-195; Heiko Augustinus Oberman, Contra vanam curiositatem. Ein Kapitel der Theologie zwischen Seelenwinkel und 
Weltall, Zürich (1974); E.P. Meijering, Calvin wider die Neugierde. Ein Beitrag zum Vergleich zwischen reformatorischem und 
patristischem Denken, Nieuwkoop (1980).

8.    Augustiniaans principe, uitgewerkt en toegepast door Anselmus van Canterbury in zijn boek Proslogion (1077–1078). Dit 
principe is gebaseerd op de Latijnse vertaling van Jesaja 7:9, wat later een foutieve vertaling van het Hebreeuws bleek te zijn. 
In de Nederlandse Statenvertaling staat: “Indien gijlieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden.” De uitwerking 
van het principe ‘Ik geloof opdat ik begrijp’ kan tweeledig zijn: geloof als alternatief voor kennis of geloof als noodzakelijk 
stadium in het verkrijgen van begrip, vgl. Cornelius Mayer, ed., Augustinus-Lexikon II, (1996), p. 116-117.

9.    Aurelius Augustinus, De stad van God (1992), XXII, 22, p. 1176.
10. Aurelius Augustinus, De stad van God (1992), XI, 2, p. 497
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De ware wijsheid is volgens de theoloog 
Voetius die wijsheid, “die niet slechts 
het verstand verlicht, maar ook het hart 
verwarmt”.11 De bewustwording van de 
beperktheid van verstand is tegelijkertijd 
de grootheid van de mens, aldus Blaise 
Pascal (1623-1662).12 Bewustwording van 
je beperktheid stelt je in staat tot grote 
dingen. Dat leidt ertoe dat het zoeken 
naar een allesomvattende waarheid per-
manent is.13 Wanneer men God liefheeft 
boven alles, kan men de waarheid dichter 
benaderen, in een breder perspectief 
plaatsen en de zin daarvan ontdekken. 

Veelzijdige werkelijkheid
Wetenschap heeft betrekking op de wer-
kelijkheid. Dat vraagt om een bepaalde 
visie op de werkelijkheid. Vanuit het gege-
ven dat God alles geschapen heeft, vormt 
de werkelijkheid een complexe, veelzijdige 
en tegelijkertijd geordende eenheid.14 

Verschillende aspecten hebben elk hun 
eigen plaats. Zo onderzoekt de wiskunde 
het getalsmatige, de biologie het bioti-
sche, de geschiedkunde het historische 
en de rechtsgeleerdheid het juridische 
aspect van de werkelijkheid. Wanneer een 
bepaalde wetenschappelijke methode op 
het verkeerde aspect wordt toegepast, 
wordt een aspect van de werkelijkheid als 
hoogste geacht, wat leidt tot –ismes als 
naturalisme of economisme.15 Deze ver-
absolutering van aspecten treedt op als 
bijvoorbeeld de rechtswetenschap enkel 
nog maar op sociologische wijze wordt 
uitgeoefend of over religie alleen maar in 
psychologische of sociologische termen 
wordt gesproken. Interdisciplinair onder-
zoek is van belang, maar er moet reken-
schap gegeven worden van de specifieke 
aard en methodiek van elk vakgebied. 

De plaats van wetenschappelijke kennis
Christelijk geloof helpt dus om de kennis 
van de verkregen waarheid in een bre-
der perspectief te plaatsen. Daarmee is 
betrouwbare wetenschapsbeoefening 
uitdrukkelijk geen exclusief recht van 
christenen. Want God geeft niet alleen 
wijsheid aan gelovigen, maar “aan wie Hij 
wil”.16 Volgens de reformator Calvijn moe-
ten we daarom wetenschap als zodanig 
waarderen. Tegelijkertijd kan wetenschap-
pelijke kennis nooit een allesomvattende 
verklaring geven. Wat een wetenschap-
pelijke theorie zegt over de werkelijkheid, 
heeft slechts betrekking op een klein, 
geabstraheerd deel van die werkelijkheid. 
Wetenschappers zullen de eerste zijn om 
de toepasselijkheid van wetenschappelijke 
resultaten te beperken en te nuanceren. 
Het probleem is niet zozeer dat weten-
schappers zich specialiseren, maar dat de 
specialisten gaan generaliseren.17 Diepe 
vragen over de oorsprong en zin van het 
leven kunnen niet worden beantwoord 
door de wetenschap, omdat die vragen 
betrekking hebben op een metafysisch 
aspect van de werkelijkheid. Eenvoudig 
gezegd verklaart wetenschap het ‘wat’ en 
het ‘hoe’ der dingen, maar het ‘waarom’ 
is niet wetenschappelijk te achterhalen. 
‘Wetenschap kan alleen vaststellen wat 
is, niet wat zou moeten zijn: daar hebben 
we religie voor’, heeft Albert Einstein 
(1879-1955) eens gezegd.18 Over de 
verhouding tussen geloof en wetenschap 
zijn veel boeken verschenen en discus-
sies gevoerd.19 Ook over de vraag over de 
verhouding tussen theologie en filosofie 
zijn boeken vol te schrijven. In deze poli-
tieke notitie voert het te ver om daarin een 
standpunt te bepalen. 

11. Voetius (1634), p. 19.
12. Blaise Pascal, Gedachten (2004), par. 346.
13.  A.C. Zijderveld, ‘Universitaire waarden en deugden’, in: Bart Gijsbertsen en Jan Willem Kirpestein, De terugkeer van de mens: 

uit de ban van het cartesiaanse denken, essays over normen en waarden, Zoetermeer (1999), p. 105.
14.  Zie Bas Hengstmengel, Denken met het hart. Christelijke filosofie in de traditie van Augustinus en Calvijn, Amsterdam (2015), 

p. 201.
15. H. Dooyeweerd, Wijsbegeerte der Wetsidee, Amsterdam (1935), deel I, p. 68.
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De epistemologie laat ons zien dat er 
verschillende visies binnen de wetenschap 
bestaan op het verschijnsel wetenschap. 
Het rationalisme, empirisme, naturalisme, 
postmodernisme en poststructuralisme 
geven elk een andere bron van kennis: de 
rede, de ervaring, de natuur of de afwe-
zigheid van (kennis van) een bron. Elke 
wetenschappelijke discipline heeft een 
bepaalde epistemologische grondslag. 
Die grondslag heeft te maken met mo-
rele uitgangspunten. Het is van belang 
die morele grondslag te doorgronden, er 
rekenschap van te geven voor de publieke 
opinie en dat te bediscussiëren met stu-
denten. Onder de vleugels van het logisch 
empirisme wordt binnen veel weten-
schapsbeoefening alleen tot geldig bewijs 
gerekend wat gebaseerd is op het verifi-
catiecriterium van betekenisvolheid. Een 
bewering is dan enkel betekenisvol is als 
die geverifieerd kan worden door de erva-
ring. Morele, religieuze en veel alledaagse 
uitspraken vallen daar dan niet onder. In-
vloedrijke denkers als Karl Popper (1902-
1994) en Thomas Kuhn (1922-1996) 
hebben kritiek op deze heersende visie. 
Zo duidt Thomas Kuhn wetenschappelijke 
disciplines als een kring van ingewijden 
die opereren vanuit een bepaald paradig-
ma.20 Het postmodernisme stelt de abso-
lute waarheid als zodanig ter discussie. 
Binnen de wetenschapsfilosofie is over de 
objectiviteit van wetenschap veel discus-
sie en wordt dit uitgangspunt over het al-
gemeen niet meer als plausibel gezien. In 
het populaire denken over de wetenschap 
is dit denken nog steeds invloedrijk. Het 

versluiert echter de achterliggende mo-
rele keuzes en als gevolg daarvan wordt 
er geen recht gedaan aan de beperkte 
zeggingskracht van de wetenschap. In lijn 
met de klassieke christelijke traditie stond 
ook Calvijn als humanist niet negatief te-
genover de rede als instrument om kennis 
te vergaren, maar hij geeft haar niet het 
laatste woord.21 Daarmee is kennis in onze 
opvatting breder dan rationele of empiri-
sche vastgestelde kennis. 

Wetenschap kan ons dus niets vertellen 
over de zin van het leven en over wat 
het goede leven is. Daarvoor hebben we 
een levensbeschouwing nodig. Ook een 
discussie over de grenzen van de weten-
schap is niet aan de wetenschap zelf. De 
potentie van de wetenschap is namelijk 
enorm, zowel ten goede als ten kwade. 
Het vaststellen van grenzen aan die po-
tentie “behoeft een ethiek, een stelsel van 
normen en waarden, dat uitspraken doet 
over wat ‘ten goede’ en ‘ten kwade’ eigen-
lijk is.”22 Vanuit de christelijke ethiek is het 
leven beschermwaardig, ook het leven van 
een embryo. Wetenschappelijk onder-
zoek waarbij embryo’s gebruikt worden 
als experimentmateriaal is in dit licht een 
ethisch dilemma. Vanuit wetenschappe-
lijk en medisch oogpunt kunnen hiermee 
mogelijk nieuwe veelbelovende therapie-
en worden ontwikkeld, maar vanuit de 
christelijke ethiek is dit onderzoek onver-
antwoord.23 Het behoort geen automatis-
me te zijn dat alles wat wetenschappelijk 
mogelijk is ook moreel gerechtvaardigd is. 

16.  Volgens Calvijn deelt Gods Geest zijn “zeer voortreffelijke gaven” van kennis en wetenschap uit “tot het algemeen nut van het 
menselijk geslacht” aan wie Hij wil. “Als het dan de wil van de Heere is ons te helpen met de inspanningen en het dienstwerk van 
goddelozen op het gebied van de natuurkunde, de redeneerkunde, de wiskunde en meer van zulke vakken, moeten we daar 
gebruik van maken. Anders verachten we de gaven van God”, aldus Johannes Calvijn, Institutie (2009), I.2.2.16, p. 273-274.

17.  Volgens Viktor Frankl, geciteerd in A. van den Beukel, Met andere ogen. Over wetenschap en het zoeken naar zin, Baarn 
(1994), p. 141.

18. Van den Beukel (1994), p. 83.
19.  Zie o.a. Martine van Veelen (red.), Geloof in de wetenschap. Bekende hoogleraren over God, wetenschap en hun levensbeschou-

wing, Amersfoort (2011); Cees Dekker (red.), Geleerd & gelovig. 22 wetenschappers over hun leven, werk en God, Utrecht (2008).
20. Van den Beukel (1994), p. 73.
21. Johannes Calvijn, Institutie (2009), I.3.7.1, p. 669.
22. Van den Beukel (1994), p. 83.
23. E.H. Hulst, ‘Embryowet: ongeboren leven in dienst van de wetenschap’, Pro vita humana 2001-5/6, p. 149-153.



16

VAN PRESTEREND NAAR INSPIREREND HOGER ONDERWIJS

Interpretatie en integriteit
Wetenschap is altijd een abstractie omdat 
een deel van de werkelijkheid uit zijn 
geheel wordt gelicht. Wanneer het geana-
lyseerde deel wordt geïnterpreteerd en 
weer in verband wordt gebracht met zijn 
plaats in het geheel, spelen opvattingen 
over samenhang, eenheid en oorsprong 
van de werkelijkheid onvermijdelijk een 
rol.24 Ook bij het definiëren, het meten en 
het interpreteren worden keuzes gemaakt 
en spelen waarden mee. Een morele gela-
denheid is niet te ontkennen. Dat is geen 
probleem zolang onderzoekers transpa-
rant zijn in hun keuzes en open staan voor 
weerlegging. Deze morele geladenheid en 
de discussie vanuit welke levenshouding 
keuzes worden gemaakt, laat voldoende 
ruimte voor een christelijk perspectief, 
waarin de veelzijdigheid van de werkelijk-
heid verbonden is met een transcendente 
werkelijkheid.

Over wetenschappelijke integriteit wordt 
momenteel veel gediscussieerd. Als de 
verwachtingen worden ontleedt, is te 
onderkennen dat christelijke deugden 
als eerlijkheid en betrouwbaarheid een 
belangrijke rol spelen. Hoogmoed en 
eerzucht kunnen een smet werpen op 
het blazoen van de wetenschap. Het kan 
gebeuren dat wetenschappers door hun 
vele kennis zich verheven voelen boven 
andere mensen. Dat kan de geloofwaar-
digheid van de wetenschap aantasten. 
Integer onderzoek doen hangt sterk 
samen met de kwaliteit van het onder-
zoek. Dit komt helaas al snel in de knel 
wanneer prestatiedruk, ontbrekende 
begeleiding van startende onderzoekers 
en individuele belangenconflicten deel 
worden van de onderzoekscultuur. De 
bekende cases van wetenschapsfraude 
blijken slechts een topje van de ijsberg.25 
Een cursus wetenschappelijke integriteit 
voor promovendi is geen overbodige 
luxe. Transparantie, integriteit en dienst-
baarheid zijn belangrijke waarden voor 
wetenschappers.

Dienstbare wetenschap
Vanuit de christelijke levensbeschouwing 
krijgt wetenschap een doel. Volgens 
Calvijn staat wetenschap niet op zich-
zelf, maar dient zij gericht te zijn op het 
algemeen belang. De wetenschap moet 
bedreven worden uit liefde, wat blijkt uit 
het verlangen om met de wetenschap 
anderen te kunnen dienen.26 Gerrit Jan 
Mulder (1802-1880), een groot natuur-
kundige, beschouwde het als zijn plicht 
om aan verspreiding en popularisering 
van kennis bij te dragen. Kennisversprei-
ding bevorderde namelijk de zedelijk-
heid en het volksgeluk en wekte op tot 
verwondering voor Gods schepping.27 
Kennis is daarom op zichzelf een publiek 
goed dat een algemeen belang dient en 
voor ieder toegankelijk moet zijn.28 Sinds 
enkele jaren wordt aan onderzoek de eis 
van valorisatie gesteld. Daarmee zouden 
onderzoekers hun onderzoeksresultaten 
moeten gaan vermarkten. Hierachter 
schuilt het idee dat onderzoekers van-
uit zichzelf nauwelijks maatschappelijk 
relevant onderzoek zouden doen en 
geen moeite doen om hun onderzoeks-
resultaten voor het grote publiek te 
presenteren. In onze visie is onderzoek 
reeds waardevol wanneer dit op langere 
termijn kan bijdragen aan meer begrip 
voor en inzicht in de werkelijkheid. Met 
meer inzicht worden we beter in staat 
gesteld verantwoorde keuzes te maken 
en een goed leven te leiden. Het ware is 
dan verbonden aan het goede.

De wetenschap heeft een dienende rol.29 

De wetenschap is dienstbaar wanneer zij 
een kritisch ‘tegenover’ vormt ten opzich-
te van de politiek, het bedrijfsleven en de 
samenleving. De wetenschap kan vragen 
opwerpen, denkrichtingen presenteren 
en minder spreken in termen van defi-
nitieve oplossingen. In onze visie draagt 
elke academicus een verantwoordelijk-
heid ten opzichte van God en de mensen 
en is iedere wetenschapper betrokken 
op wat de mensheid nodig heeft. De 
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keuzevrijheid van het leven in een vrije 
samenleving en de kwetsbaarheid van 
ons mens-zijn vragen van ons dat we 
nadenken over hoe we goed met elkaar 
kunnen samenleven.30  Dit vraagt om een 
betrokken afweging wat die behoefte is. 
Er zijn voorbeelden uit het verleden van 
miljarden dollars die werden besteed aan 
het inrichten van een kernwapenarse-
naal om de kans van 1/1.000.000 uit te 
sluiten dat kosmisch materiaal de aarde 
zal verwoesten. Er zijn grotere risico’s om 
in te investeren. Die uitdagingen moeten 
steeds weer worden geïdentificeerd. 
Negatieve gevolgen van ontwikkelingen 
kunnen door de wetenschap worden 
opgespoord. Dat draagt bij aan een beter 
geïnformeerde positie en gewetensvolle 
keuzes, omdat er zoveel mogelijk is. Als 
wetenschappelijke onderzoeken geen 
verband hadden kunnen aantonen tussen 
roken en (long)kanker, was er nu geen 
verbod op roken in publieke ruimten en 
onder 18 jaar.

Conclusie
Kennis en wetenschap zijn een geschenk 
van God. Onderzoek van de geschapen 
werkelijkheid leidt tot inzicht en ver-
wondering over de achterliggende orde, 
bedoeling en zin. Dat maakt onderzoek 
inherent waardevol. Daarom is kennis 
een publiek goed en kennisverwerving 
in het algemeen belang. Tegelijkertijd is 
wetenschappelijke kennis beperkt. In we-
tenschapsbeoefening worden bovendien 
morele keuzes gemaakt. Wetenschappers 
moeten daarover transparant zijn, reke-

ning houden met de grenzen van de we-
tenschap en hun werk ten dienste stellen 
aan het algemeen belang. 

2.4 De waarde van onderwijs
Wat is onderwijs en wat maakt onderwijs 
tot goed onderwijs? De Muynk & Vos on-
derscheiden drie kerntaken van onderwijs: 
1) beroepsgerichte vorming, 2) maat-
schappelijke vorming en 3) persoonlijk-
heidsvorming.31 Historisch onderzoek laat 
zien dat Nederlandse wetenschappers uit 
vorige eeuwen ook een driedeling maak-
ten in het beschrijven van het nut van 
onderwijs en onderzoek: beroepsgericht, 
maatschappelijk en moreel nut.32 Deze 
drie dimensies van onderwijs behandelen 
we in de volgende paragrafen vanuit onze 
visie.

Beroepsgerichte dimensie
Het woord beroep heeft in de christe-
lijke traditie een bijzondere betekenis. 
Beroep duidt op de roeping die God op 
ieder mens doet om zijn gaven te gebrui-
ken. Calvijn interpreteert beroep zelfs als 
een bevel: God geeft een mens opdracht 
om als schepsel arbeid te verrichten in 
de schepping.33 Beroep is breder op te 
vatten dan participatie op de arbeids-
markt. Leven om (hard) te werken, wat 
in het spraakgebruik een ‘calvinistisch 
arbeidsethos’ wordt genoemd, heeft daar 
weinig mee te maken. Beroepsgerichte 
vorming is dus belangrijk om een bijdrage 
te kunnen leveren aan de maatschappij. 
In het hoger onderwijs wordt veel aan-
dacht besteed aan vormingsdoelen die 

24. Hengstmengel (2015), p. 154.
25.    Marcel aan de Burgh, ‘Het is erger dan wetenschapsfraude, het is slordige wetenschap’, interview met prof. dr. Lex Bouter,         

NRC 20 januari 2017.
26. Johannes Calvijn, Verklaring van de Bijbel, vertaald door G. Wielenga, Kampen (2004), commentaar op 1 Korinthe 8:1, p. 139.
27.  Bert Theunissen, ‘Nut en nog eens nut.’ Wetenschapsbeelden van Nederlandse natuuronderzoekers 1800-1900, Hilversum 

(2000), p. 84.
28.  Johan Polder e.a., Tussen beginsel en belang: Normatieve gedachten over economie, markt en samenleving, Den Haag 

(1998), p. 272.
29. Van den Beukel (1994), p. 83.
30. Kees Boele, Onderwijsheid. Terug naar waar het echt om gaat (2015), p. 44.
31. Bram de Muynk & Pieter Vos (red.), Leren voor het leven. Vorming en bezieling in het onderwijs, Amsterdam (2006), p. 135.
32. Theunissen (2000), p. 193.
33. P. Schalk, ‘Arbeid in perspectief’, in: Schippers, Calvijn op scherp (2010), p. 50.
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betrekking hebben op kennis van een 
vakgebied of vakwetenschap, wat wordt 
gemeten in examens. Hoogwaardige 
kennisoverdracht waarbij op actuele en 
urgente kwesties wordt ingegaan, is een 
belangrijke waarde. Daarbij is zeker voor 
academisch onderwijs van belang dat niet 
alleen de heersende (politieke) theorie 
wordt geleerd en toegepast, maar dat 
bijvoorbeeld in de economie naast Smith 
en Keynes ook minder bekende economen 
worden behandeld.34

Maatschappelijke dimensie
De keuzevrijheid van het leven in een vrije 
samenleving en de kwetsbaarheid van ons 
mens-zijn vragen van ons dat we reflecte-
ren.35 Het vraagt van ons dat we nadenken 
over hoe we beter met elkaar kunnen sa-
menleven, hoe we desintegratie en chaos 
kunnen tegengaan, hoe we vreedzaam 
met elkaar kunnen samenleven en hoe we 
ons kunnen verblijden over het goede dat 
we ontvangen. Non scholae sed vitae dis-
cimus: we leren niet voor de school, maar 
voor het leven. De studententijd is een 
belangrijke levensfase. Belangrijke keuzes 
als voor een bepaalde politieke partij, kerk 
en vriendschappen worden in deze fase 
gemaakt. De keuzevrijheid is momenteel 
bijna onbegrensd en leidt tot keuzestress. 
Onderwijs is van belang om goede keu-
zes te maken in een vrije samenleving en 
het kweken van een kritische houding ten 
opzichte van ontwikkelingen in de samen-
leving. Die kritische geest verwoordt de 
Amerikaanse filosoof Wolterstorff tref-
fend:

“The goal of christian higher education 
is to energize students for a certain way 
of being in the world here and now – to 
encourage them to struggle for shalom.”36 

Goed onderwijs linkt de passie van stu-
denten aan de “needs of the world”.37 De 
bewustwording dat je een steentje kunt 
bijdragen aan de samenleving is een taak 
van het hoger onderwijs. Studenten wor-

den dan voorbereid op toekomstig bur-
gerschap en aangemoedigd tot het nemen 
van verantwoordelijkheid in leidinggeven-
de posities, goede doelenorganisaties en 
vrijwilligersfuncties.

Morele dimensie
Onderwijs wordt in de Bijbel en de chris-
telijke traditie hoog gewaardeerd. Het 
leven van Jezus was al vanaf zijn jonge 
jaren onderrichtend en onderwijzend. Het 
kenmerkende aan het onderwijs van Jezus 
was dat het niet gericht was op de kennis 
van de geboden, maar op een bepaalde 
innerlijke levenshouding.38 Het gaat om 
een innerlijke afkeer van eigenliefde en 
het omkeren naar God en de naaste. Zijn 
volwassenonderwijs aan zijn discipelen 
mondde uit in de opdracht: 

“Ga dan heen, onderwijs al de volken, (…) 
hun lerend alles wat Ik u geboden heb, 
in acht te nemen.”39

Het overdragen van de blijde boodschap 
van het Evangelie was het primaire doel 
van dat onderwijs. Deugden van matig-
heid, verstandigheid, rechtvaardigheid en 
moed hebben hun wortels in de klassieke 
filosofie en zijn in de christelijke filosofie 
verder uitgebouwd. De aandacht voor 
het hart van de mens, voor de inner-
lijke vorming en voor de normativiteit 
en veelzijdigheid van de schepping zijn 
kenmerkend voor een christelijke visie 
op onderwijs.40 Studenten die innerlijke 
vorming ontvangen worden daardoor in 
staat gesteld om verantwoordelijkheid te 
kunnen nemen voor zichzelf en anderen 
en daarvan rekenschap te kunnen geven 
richting God en anderen. 

Dat studenten van God gekregen talen-
ten hebben ontvangen, geeft hen ook de 
opdracht om die te ontplooien. De vraag 
‘Hoe kan ik mijn naaste het beste dienen’ 
is in die ontplooiing een belangrijk aan-
dachtspunt.41 Al in de monastieke theolo-
gie van de twaalfde eeuw, die kennis nauw 
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verbond met een deugdzaam leven, is dat 
element positief gewaardeerd. Bernard 
van Clairvaux (1090-1153) bijvoorbeeld, 
onderscheidde vijf oogmerken die men-
sen kunnen hebben bij het nastreven van 
kennis, waarvan hij slechts de laatste twee 
in moreel opzicht als goed kwalificeerde: 

“Er zijn mensen die willen weten, alleen 
maar om te weten: dat is schandelijke 
nieuwsgierigheid. Er zijn er ook die willen 
weten om zelf bekend te worden: dat is 
schandelijke ijdelheid. (…) Verder zijn er 
mensen die willen weten om hun weten-
schap te verkopen, bijvoorbeeld voor geld 
of eer: dat is schandelijke hebzucht. Er zijn 
er ook die willen weten om [anderen] op 
te bouwen: dat is liefde. En er zijn er die 
willen weten om opgebouwd te worden: 
dat is wijs beleid.”42

Eeuwen later wordt nog steeds erkend dat 
een docent de taak heeft om bij zijn stu-
denten dienstbaarheid als grondhouding 
te cultiveren.43 

Derek Bok, president van Harvard Uni-
versity in de jaren ’70 en ‘80, stelde dat 
morele ontwikkeling van oudsher een van 
de belangrijkste pijlers van zijn universiteit 
is. Daarnaast heeft wetenschapsbeoefe-
ning als zodanig morele aspecten waar 

het gaat om epistemologische keuzes en 
interpretatie van onderzoeksresultaten. 
Studenten moeten zich daarvan bewust 
worden en wetenschappelijke kennis in 
perspectief kunnen plaatsen. In de huidige 
samenleving worden we overspoeld met 
informatie. Maar informatie is nog geen 
kennis. Een belangrijke taak van hoger on-
derwijs is “dat studenten logisch, zelfstan-
dig, kritisch en creatief leren denken.”44

Creatief denken moet dan geïnterpreteerd 
worden als het vermogen om van infor-
matie kennis te maken en die kennis uit 
te dagen door het in een breder kader te 
plaatsen.45 Daarbij is het van belang om 
het goede te kunnen onderscheiden van 
het kwade. Onderwijs draagt bij aan een 
zodanige vorming van de student dat hij 
daartoe in staat is. Daarmee is onderwijs 
moreel van aard. Studenten moeten zelf 
moreel geladen keuzes kunnen maken in 
de praktijk waarin zij na hun studie gaan 
werken en als burger in de samenleving 
functioneren.46 Met het oog daarop is 
het belangrijk om studenten te vormen 
zodat zij in staat zijn om morele vragen 
in de praktijk te identificeren en op basis 
van hun moreel kompas beslissingen 
te nemen. Bewustzijn van eigen morele 
uitgangspunten draagt bij aan een betere 
uitgangspositie in het samenleven met 
anderen.

34.  J.A. Schippers, ‘Van tunnelvisie naar breder en dieper economisch inzicht’, interview met prof. dr. I.P. van Staveren, Zicht 
2016-3, p. 10. 

35. Boele (2015), p. 44.
36.  Vrij vertaald: het doel van christelijk hoger onderwijs is om studenten te motiveren voor een bepaalde manier van zijn in 

deze wereld – hen te stimuleren om te vechten voor shalom (vrede); Nicholas Wolterstorff, Educating for Shalom. Essays on 
Christian Higher Education, Grand Rapids (2004), p. xix.

37.  James Kennedy, ‘An Educated Guess’, in: Meindert Flikkema (ed.), Sense of Serving. Reconsidering the Role of Universities 
Now, Amsterdam (2015), p. 35.

38. Mulder (2004), p. 94.
39. Mattheüs 28:19.
40.Kuiper (2015), p. 139.
41.  P. Schalk, ‘Arbeid in perspectief’, in: J.A. Schippers (red.), Calvijn op scherp. Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, 

economie en recht, Gouda (2010), p. 50.
42.  Bernard van Clairvaux, Preek 36 over het Hooglied, § 3, in Gerhard B. Winkler (ed.), Bernhard von Clairvaux, Sämtliche Wer-

ke, deel 5, Innsbruck (1994), p. 560-567; Ian P. Wei, Intellectual Culture in Medieval Paris. Theologians and the University,  
c. 1100-1330, Cambridge (2012), p. 61-62; 72, 99.

43. Gabriël van den Brink, Hoe wij beter over kennis kunnen nadenken, Den Haag (2015), p. 25.
44. Boele (2015), p. 34.
45. Boele (2015), p. 35.
46. Boele (2015), p. 43; Schuyt (2006), p. 223.
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Alle waarheid is Gods waarheid.47 Dat 
maakt het verwerven en overdragen van 
kennis over die waarheid inherent waar-
devol. Mensen zijn onderzoekende en 
denkende wezens die zoeken naar zin. 
Kennisoverdracht laat studenten de ogen 
openen voor de orde die in de werkelijk-
heid te ontdekken is. De werkelijkheid is 
complex en bestaat uit vele aspecten. ‘A 
wise system of education will at least te-
ach us how little man yet knows, and how 
much he still has to learn.’, schreef John 
Lubbock eens. Goed onderwijs stimu-
leert leren om ‘een wijs hart te bekomen’ 
(Psalm 90). De docent zal de student moe-
ten erkennen in zijn veelzijdigheid, met 
oog voor zijn meervoudige intelligentie.48 

Nieuwsgierigheid en een open houding 
naar de wereld zijn essentiële kenmerken 
van een academische houding. Een open 
mind en respect voor andere overtuigin-
gen zijn nodig in de huidige samenleving. 
Het is van belang dat studenten vol-
doende kennis van een ander vakgebied 
opdoen om de specifieke kennis van de 
eigen discipline te kunnen plaatsen in 
het perspectief van de bredere werkelijk-
heid.49 In het doen van onderzoek moet 
studenten worden geleerd niet voorin-
genomen met hypothesen om te gaan en 
onpartijdig te oordelen over de resultaten 
van het onderzoek.

Conclusie
Vanuit deze drie dimensies zijn de volgen-
de lijnen te trekken voor een kwalitatief 
hoogwaardig onderwijsbestel. 

Hoger onderwijs: 
•  draagt bij aan hoogwaardige en actuele 

kennisoverdracht op het vakgebied en 
stimuleert tot vernieuwing en verbreding 
ervan;

•  waardeert elk aspect van de werkelijk-
heid even hoog, ongeacht het ‘econo-
misch’ rendement; 

•  zet aan tot reflectie op de waarde, waar-
heid en dienstbaarheid van de weten-
schap in relatie tot de samenleving;

•  heeft aandacht voor de morele dimensie 
en vormt het moreel kompas van stu-
denten;

•  verzorgt onderwijs dat leidt tot een bre-
der begrip dan alleen die van het eigen 
vakgebied.

Op basis van deze definitie van goed 
hoger onderwijs kan de discussie over 
kwaliteit beter worden gevoerd.

2.5 Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat onderzoek en 
onderwijs inherent waardevol zijn. Onder-
zoek geeft inzicht in de complexiteit van 
de werkelijkheid en wekt op tot verwonde-
ring. Kennis is een publiek goed waarmee 
de wetenschap dienstbaar kan zijn aan 
de samenleving. Onderwijs is de vorming 
van studenten tot openheid, verantwoor-
delijkheid en dienstbaarheid. Daarmee 
kunnen studenten hun plaats innemen in 
de maatschappij. Hoe het publieke belang 
van onderwijs en onderzoek op een goede 
manier behartigd kan worden, beschou-
wen we in het volgende hoofdstuk.

47.  De tweede-eeuwse christelijke filosoof Justinus Martyr die de menselijke kennis (logos) nauw verbond met het Woord 
(Logos) van God dat in Jezus Christus mens is geworden, deed de pregnante uitspraak: “Dus alles wat door wie dan ook 
juist is gezegd, is van ons christenen” [Oσα οuν παρα πασι καλwς ειρηται, ημwϖν τϖν Χριστιανϖν εστι]. Tweede apologie, § 13 
(Charles Munier (ed.), Justin, Apologie pour les chrétiens, Paris (2006), p. 362-363).

48. Roel Kuiper, ‘Intrinsieke waarden: over filosofieonderwijs en onderwijsfilosofie’, afscheidsrede EUR, Radix 2015/2, p. 145.
49. Kees Schuyt, Steunberen van de samenleving, Amsterdam (2006), p. 222.



213.1 Instituties
Wij zien de instellingen van hoger on-
derwijs net als de overheid, kerk en het 
ziekenhuis als instituties met een eigen 
publieke taak. Die publieke taak is in 
hoofdstuk 2 omschreven. Instituties zijn 
niet ondergeschikt aan elkaar, maar heb-
ben elk een zelfstandigheid, eigen karak-
ter en verantwoordelijkheid in het publie-
ke domein. In die verhouding staat ook de 
politiek tot het hoger onderwijs. Instituties 
bestaan daarom niet voor zichzelf, maar 
vervullen een publieke taak. De instituties 
worden beheerst door eigen institutionele 
waarden. De inhoud en vormgeving van 
het primaire onderwijs- en onderzoeks-
proces moet zoveel mogelijk recht doen 
aan de karakteristieke waarden die daarbij 
passen. Over onderwijs en onderzoek valt 
dan niet primair te spreken in termen als 
productiviteit en prestatie, omdat de pro-
ductierationaliteit past bij de markt en niet 
bij de aard van het hoger onderwijs.50 Dan 
past enige afstand. Volgens de staatsman 

Groen van Prinsterer (1801-1876) moet 
de invloed die de overheid heeft op het 
onderwijs niet naar willekeur, maar over-
eenkomstig de aard van de instellingen 
worden aangewend.51

Tradities
De hogeschool en universiteit staan op 
de schouders van reuzen. Op theorieën 
en observaties van vorige generaties 
onderzoekers wordt voortgeborduurd 
en verhalen en ideeën van voorgaande 
docenten worden in het onderwijs over-
gedragen. Hoger onderwijs draagt bij aan 
het doorgeven van gemeenschappelijke 
waarden, door klassiekers te blijven lezen 
en het laten voortbestaan van tradities 
en rituelen. Daarmee zijn instellingen van 
hoger onderwijs uit de aard der zaak con-
servatief. Instellingen, met name universi-
teiten, kennen hun eigen mores met dies-
vieringen, de ceremoniële opening van 
het academisch jaar en promotierituelen 
compleet met paranimfen. Studenten en 

3.  De relatie tussen overheid 
en hoger onderwijs

Het vorige hoofdstuk beschreef de christelijke visie op hoger onder-
wijs. Dat kan de indruk wekken van een hoogdravende blauwdruk die 
moeilijk te rijmen valt met de werkelijkheid. In een politieke studie 
moet daarom rekenschap gegeven worden van de verhouding tussen 
de overheid en het hoger onderwijs. Die verhouding is bepalend voor 
de mate waarin idealen als voorwaarden voor beleid kunnen gelden. 
Dat geeft tegelijkertijd rekenschap van de gebrokenheid op deze aarde. 
De samenleving is niet maakbaar en de mens is verre van perfect.

50. Boele (2015), p. 99.
51.  G. Groen van Prinsterer, Proeve over de middelen waardoor de waarheid wordt gekend en gestaafd, Amsterdam (1858), p. 87.
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medewerkers maken zich de taal van die 
gemeenschap eigen en worden opgewekt 
tot nieuwsgierigheid en kritische beoor-
deling van de wereld om hen heen. Daarin 
heeft de hogeschool en de universiteit elk 
een onderscheiden rol.

Universiteit
De universiteit stoelt op een lange traditie 
van onderwijs en onderzoek. Oorspronke-
lijk stonden de universiteiten dicht bij de 
kerk en was theologie de koningin der we-
tenschappen. Theologie en filosofie heb-
ben een belangrijke rol gespeeld in het 
ontstaan van de leidende theorieën van 
de huidige vakwetenschappen. Theorieën 
worden door elke generatie wetenschap-
pers bediscussieerd en methodieken wor-
den verbeterd. Een universiteit is naast 
een historische ook een multifunctionele 
gemeenschap. “Universiteiten zijn centra 
van wetenschapsbeoefening, onderwijs 
en beroepsvoorbereiding, maar ook van 
morele ontwikkeling van studenten en 
maatschappelijke dienstverlening.”, aldus 
Kees Schuyt.52

Hogeschool
De hogeschool is gericht op de toepassing 
van theorieën en methoden in de praktijk 
en op vorming van de professional. On-
derzoek aan hogescholen is gericht op de 
verbetering van de beroepspraktijk. Door 
de combinatie van docent en onderzoeker 
verbetert tegelijkertijd de kwaliteit en ac-
tualiteit van het onderwijs. Die eigenheid 
van HBO-onderzoek moet in de komende 
tijd meer worden uitgekristalliseerd. Een 
gevaar kan zijn dat er een ‘academic drift’ 
ontstaat, waarbij onderzoek neerkomt op 
versimpelde wetenschap. Praktijkgericht 
onderzoek wordt steeds belangrijker. 
Veranderingen op de werkvloer zijn in de 
huidige praktijk moeilijker te realiseren, 
maar met een kritische blik van buiten 
kunnen verbeteringen worden voorge-
steld die beter aansluiten bij gedeelde 
waarden en doelen. Beroepsontwikkeling 
staat in het HBO voorop, maar ook daar 

geldt de toevoeging van morele ontwikke-
ling en maatschappelijke dienstverlening. 
De praktijk waarin studenten later zullen 
werken is namelijk een normatief gela-
den praktijk, waarin studenten verwacht 
worden verantwoordelijkheid te dragen 
en morele keuzes te maken.

3.2 Overheidstaak
Omdat de overheid het algemeen belang 
behartigt, moet zij de condities creëren 
waaronder de publieke taak van het hoger 
onderwijs goed ingevuld kan worden.53 
Tegelijkertijd mag beleid dat ondersteunt 
in de publieke taak niet zo ver gaan dat 
de eigen verantwoordelijkheid van het 
hoger onderwijs wordt uitgehold en wei-
nig vrijheid en professionele autonomie 
overblijft. 

Academische vrijheid
Universiteiten zijn van oorsprong een 
vrijplaats: vrij toegankelijk voor alle lagen 
van de bevolking, vrij voor buitenland-
se studenten en vrij in het denken.54 

Die vrijplaats legt de verbinding tussen 
verleden en toekomst. Het is een vrijplaats 
“waar de samenleving zichzelf door kri-
tische toe-eigening van al wat we weten, 
nieuwe en oude inzichten, voorbereidt 
op de toekomst”.55 De gemeenschap die 
een universiteit of hogeschool vormt, 
heeft daarom een eigen dynamiek en 
autonomie. De wijze waarop de overheid 
beleid voert voor goed hoger onderwijs, 
mag daarom de academische vrijheid en 
bestuurlijke autonomie van de instellingen 
niet schaden. Wij gaan ervanuit dat de 
academische vrijheid zorgt voor een pro-
fessioneel klimaat waarin de kwaliteit van 
het hoger onderwijs steeds kan worden 
bediscussieerd en verbeterd. Dit voorkomt 
dat prikkels die vreemd zijn aan de eigen 
aard van de instellingen de kwaliteit gaan 
beheersen en aan fluctuaties onderhevig 
maakt. Een professioneel klimaat zorgt 
er tevens voor dat opportunistisch ge-
drag, bijvoorbeeld veel artikelen schrijven 
enkel voor een hoge impactfactor, wordt 
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voorkomen en dat er intrinsieke vreugde 
wordt beleefd aan mooi onderzoek en 
goed onderwijs. De vrijheid van onderwijs, 
academisch debat en wetenschappelijk 
onderzoek is reeds lang kern van het 
bestaan van universiteiten. Artikel 23 van 
de Grondwet vormt daarvan een goede 
weerslag, dat tevens het recht op gelijke 
financiering garandeert, een recht dat zich 
moeilijk verhoudt met fluctuerende finan-
ciering door competitie of prestatievoor-
waarden. Beleid moet deze ondergrens in 
acht nemen.

Academische verantwoordelijkheid
Met de waarborg van academische vrij-
heid geeft de politiek het hoger onderwijs 
vertrouwen dat die vrijheid in het alge-
meen belang wordt ingezet. Vrijheid en 
vertrouwen zijn niet ongelimiteerd. Dan 
worden hogescholen en universiteiten ivo-
ren torens. De tegenhanger die vrijheid en 
vertrouwen in evenwicht houdt is verant-
woordelijkheid.56

 Een goede balans tussen deze drie waar-
den zorgt voor een positieve spiraal. Bij 
een gebrek aan vrijheid zijn vertrouwen en 
verantwoordelijkheid echter lege begrip-
pen. Verantwoordelijkheid bloeit op wan-
neer waarden en principes centraal staan 
en de menselijke maat wordt gesteld aan 
hoge verwachtingen. Verantwoordelijk-
heid geeft rekenschap van de wereld bui-
ten de universiteit of hogeschool en zorgt 
voor een dienende houding ten opzichte 
van de samenleving. Instellingen van ho-
ger onderwijs zullen transparant moeten 
zijn over de keuzes die zij maken in het 
inzetten van publieke middelen. Het is niet 
onredelijk om verantwoording te vragen 
over wat er gebeurt in het onderzoek en 
onderwijs en te verwachten dat onderwijs 
en onderzoek van hoge kwaliteit zijn. Die 
verantwoordingsplicht is de tegenhanger 
van de academische vrijheid. Beleid moet 
deze verantwoordingsplicht zorgvuldig 
vormgeven.

52. Schuyt (2006), p. 215.
53. Mulder (2004), p. 120.
54.  Govert Buijs, ‘Nieuwe en oude schatten tevoorschijn brengen’, in: Ad Verbrugge & Jelle van Baardewijk (red.), Waartoe is de 

universiteit op aarde?, Amsterdam (2014), p. 233.
55. Govert Buijs, ‘Nieuwe en oude schatten tevoorschijn brengen’, in: Verbrugge & Baardewijk (2014), p. 236.
56. J.A. Schippers (red.), Bouwen aan vertrouwen, Apeldoorn (2014), p. 172.
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4.1 Openheid
Vanuit onze mens- en maatschappijvisie 
zien wij wetenschap als een geschenk van 
God. De veelzijdige en complexe werke-
lijkheid verdient onderzoek op alle aspec-
ten. Geesteswetenschappen en theologie 
mogen door eenzijdig beleid niet in de 
verdrukking komen. Onderzoek is ook 
gericht op inzicht in die complexe werke-
lijkheid, niet alleen op beheersing ervan. 
Er zijn altijd elementen die aan de mense-
lijke aandacht ontsnappen. Wetenschap 
moet daarom niet gereduceerd worden 
tot menselijke beheersbaarheid, alsof we 
de werkelijkheid van de schepping naar 
onze hand kunnen zetten. Het onderzoe-
ken van de geschapen werkelijkheid leidt 
tot meer begrip van die werkelijkheid en 
tot verwondering over de complexiteit 
en geordendheid daarvan. Dat sluit aan 
bij het mens-zijn. Ieder mens zoekt naar 

begrip van zichzelf en de wereld om hem 
heen. Daarmee is de kennis die daardoor 
wordt gekregen inherent waardevol. 
Wat er vervolgens met die kennis wordt 
gedaan en welke betekenis daaraan wordt 
toegekend, dat is mensenwerk. Morele 
keuzes liggen ten grondslag aan de inter-
pretatie en toepassing van wetenschappe-
lijke resultaten. Dat is onvermijdelijk. Het 
is daarom belangrijk dat morele keuzes 
verantwoord worden en dat er openheid 
over bestaat. In de popularisering van 
wetenschappelijke kennis voor het grote 
publiek moet hiermee rekening worden 
gehouden. 

Neutrale wetenschapsbeoefening bestaat 
namelijk niet. Een goede wetenschap-
per zal zijn stelling altijd in een context 
van nuances en relativeringen plaatsen. 
Filosofie helpt om losgezongen weten-

4. Toekomstperspectief

Over het hoger onderwijs wordt anno 2017 veel geklaagd. Veel moet 
anders of beter. Vanuit de uitgangspunten die in de voorgaande hoofd-
stukken aan de orde kwamen, bieden we graag een perspectief aan 
hoe het anders kan. Dat perspectief is geformuleerd aan de hand van 
drie begrippen die de richting aangeven voor goed overheidsbeleid. 
We formuleren daarmee geen sluitende definitie van kwaliteit. Daar-
mee willen we voorkomen dat de overheid een bepaalde visie op kwali-
teit dwingend oplegt. Dat zou strijden met het uitgangspunt dat univer-
siteiten en hogescholen zelfstandige instituties zijn. Aan de hand van 
de kernwaarden openheid, dienstbaarheid en verantwoordelijkheid 
kan overheidsbeleid ondersteunend zijn om de uitdagingen waarvoor 
het hoger onderwijs staat, aan te gaan.
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schappelijke disciplines weer te verbin-
den. Studenten moeten de beperktheid en 
morele aspecten van de eigen discipline 
of het vakgebied leren kennen. Weten-
schapsfilosofie en beroepsethiek zouden 
idealiter in elke opleiding moeten voor-
komen. Dat kennis als zodanig waardevol 
is, betekent dat kennisverwerving en 
-overdracht een publiek belang is. Daarom 
verdient het onderwijs en onderzoek aan 
universiteiten en hogescholen financiering 
vanuit publieke middelen. Die financiering 
moet zodanig worden vormgegeven dat 
verspilling van middelen wordt tegenge-
gaan. Kennis is een publiek goed, dat niet 
opgesloten mag worden achter betaal-
muren en taalbarrières. Overheidsbeleid 
moet een stimulans zijn om deze open-
heid over de werkelijkheid en over morele 
keuzes achter de wetenschapsbeoefening 
te creëren.

4.2 Dienstbaarheid
Nieuwsgierigheid en gedrevenheid 
zijn essentieel voor een onderzoeker. 
De werkelijkheid die hij onderzoekt, is 
geschapen en de kennis die hij daarover 
ontvangt, is door God gegeven kennis. 
Daarom moet hij integer omgaan met de 
ontvangen kennis en kwaliteit nastreven 
in zijn werk. Onderzoek is geen hobbyis-
me en mag niet in eigenbelang of voor 
een goed carrièreperspectief worden 
gedaan. Wetenschap moet een dienende 
rol vervullen en altijd op zoek zijn naar 
hoe zij anderen het beste kan dienen.

Dienstbaarheid uit zich allereerst in het 
overdragen van verworven kennis aan 
anderen. Onderzoek en onderwijs horen 
daarom bij elkaar. Docenten dragen een 
morele verantwoordelijkheid voor kennis-
overdracht en verwondering. Onderwijs 
is een professie, geen corveetaak. Peda-
gogische kwaliteit en tijd zijn daarom be-
langrijk. Studenten hebben de opdracht 
om hun talenten te ontwikkelen en in te 
zetten voor een bijdrage aan samenle-
ving. Motivatie en discipline zijn daar-

voor onontbeerlijk. Onderwijs mag niet 
verworden tot maximale zelfontplooiing 
of entertainment. Overheidsbeleid moet 
eraan bijdragen dat onderwijs weer op 
waarde wordt geschat.  De wetenschap 
is ook dienstbaar wanneer zij een ‘kri-
tisch tegenover’ vormt voor de overheid, 
het bedrijfsleven en de samenleving. 
Maatschappelijke uitdagingen en grens-
overschrijdende problemen vragen om 
een brede wetenschappelijke reflectie 
en samenwerking. Overheidsbeleid moet 
stimulerend zijn voor samenwerking en 
maatschappelijke dienstbaarheid. Beleid 
dient ontwikkelingen die dat belemmeren 
tegen te gaan.

4.3 Verantwoordelijkheid
Universiteiten en hogescholen zijn 
instituties met een eigen karakter en 
waardenstelsel. De eigen aard van die 
instituties mag niet ten onder gaan aan 
daarmee strijdige vereisten en oneigen-
lijke, soms zelfs perverse prikkels. Goed 
onderwijs en onderzoek moeten centraal 
staat ten opzichte van andere interne en 
externe processen. Interne kwaliteitszorg 
is in onze visie cruciaal. De discussie 
over kwaliteit moet zo dicht mogelijk bij 
de werkvloer worden gevoerd. Daarmee 
neemt de instelling zelf verantwoorde-
lijkheid voor kwaliteit. Dat sluit overigens 
aan bij de cultuur van analyse, discussie 
en correctie die een universiteit niet 
vreemd zou moeten zijn. Hogescholen 
hebben hierin een andere traditie, maar 
verdienen ook vrijheid voor een eigen, 
beroepsgeoriënteerde visie. Hoge regel-
druk en grote afhankelijkheid van externe 
financiering passen daar niet bij. Vrijheid 
van onderwijs en onderzoek betekent 
in deze context dus negatieve vrijheid: 
een vrijwaring van vergaande overheids-
inmenging. Het overheidsbeleid moet 
zorgen voor stabiliteit in de publieke 
financiering, eigen keuzes respecteren en 
streven naar zo min mogelijk inhoudelijke 
overheidssturing.
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5.1 Van beheersing naar 
verwondering
Het ministerie van OCW en adviesorganen, 
waaronder de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR)57

en de commissie-Veerman58, duiden de 
toekomst van Nederland in termen als 
‘kenniseconomie’ en ‘kennissamenle-
ving’.59Hoger onderwijs moet bijdragen 
aan een hoger bruto nationaal product. 
Dat kennis en technologische ontwikke-
ling hand in hand gaan met economische 
groei duidt op een bepaalde opvatting van 
kennis. Kennis wordt namelijk niet alleen 
gezien als mogelijkheid om inzicht te 
geven in de werkelijkheid, maar vooral om 
die te voorspellen en te beheersen.60

Menselijke vermogens als denken en on-
derzoeken worden ingezet voor probleem- 
oplossend vermogen en zijn daarmee een 
instrument in de ‘kennisproductie’. 

Deze opvatting van kennis als beheersing 
heeft ertoe geleid dat hoger onderwijs 
als zodanig ook wordt opgevat als be-
heersbaar. Veel beleid gaat ervanuit dat 
het hoger onderwijs door economische 

prikkels beter kan worden en stuurt op 
excellent onderwijs boven ‘normaal’ on-
derwijs. Onderzoek moet zich focussen op 
topsectoren en een intensievere samen-
werking aangaan met het bedrijfsleven. 
Deze nadruk op het harde economische 
rendement van onderwijs en onderzoek 
heeft geleid tot de opvatting dat kwaliteit 
van hoger onderwijs te meten valt en uit 
te drukken is in kwantitatieve outputmaat-
staven. Wanneer output centraal staat, 
is voor kwaliteit enkel de uitkomst en de 
opbrengst van het hoger onderwijs rele-
vant. Het leerproces en de niet meetbare 
relevantie van de opbrengst voor de maat-
schappij wordt daarin niet meegenomen. 

Volgens de Joodse filosofe Hannah Arendt 
is denken een door verwondering gevoede 
activiteit zoekend naar zin en betekenis.61 
Oplossingsgericht gebruik van mentale 
vermogens staat daar volgens haar ver 
vanaf. Volgens Arendt moeten we denken 
om het denken zelf. Dat voorkomt een 
functionele benadering van denkkracht. 
Sommigen trekken zelfs de conclusie dat 
universiteiten steeds minder plaatsen van 

5. Een open houding

Vanuit een christelijke visie is er meer dan alleen het zintuigelijke en 
meetbare. Tegenwoordig is het populaire beeld binnen en vooral bui-
ten de wetenschap dat er niets meer is dan wat de wetenschap kan 
vaststellen. Dit gesloten wereldbeeld moet ter discussie worden ge-
steld. In dit hoofdstuk wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om 
openheid te creëren voor een gesprek en verwondering over de veelzij-
dige, zinvolle werkelijkheid.
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verwondering en diepgravend denken zijn 
geworden en steeds meer van specialisa-
tie, strategie, productie en winst.62 Be-
stuurders van universiteiten zijn niet bezig 
met het creëren van de beste omstandig-
heden om vrij te kunnen onderzoeken en 
denken, maar met innovatie en reorganisa-
tie.63 Kennis is beheersbaar geworden en 
moet toepassingsgericht worden ingezet. 
Prikkels die de tijd en vaardigheid tot ver-
wondering elimineren, moeten voorkomen 
worden. Het vergt denkwerk en moed om 
weer te verwonderen.

Aanbeveling 1
Durf te verwonderen.

5.2 Van feitenvrij naar waardenvol

Post-truth
Het internationale woord van het jaar 
2016 is volgens Oxford Dictionairies het 
woord post-truth. Volgens dit woorden-
boek is de betekenis daarvan: “Objective 
facts are less influential in shaping public 
opinion than appeals to emotion and per-
sonal belief.”64 De publieke opinie hecht 
geen belang meer aan de presentatie van 
feiten, ook al worden die wetenschappelijk 
onderbouwd. Emoties en herkenbaarheid 
hebben een grotere invloed op de pu-
blieke opinie dan voorheen. In de poli-
tiek wordt dit ook wel ‘fact free politics’ 
genoemd. Er bestaat publiek debat over 
de stelling ‘Wetenschap is ook maar een 
mening’.65 Wantrouwen jegens instituties, 
inclusief de wetenschap, groeit. Het valt 
niet te ontkennen dat dit de neerslag is 
van een decennialange ontmanteling van 
het waarheidsbegrip binnen de weten-

schap zelf. Als we postmodernisten moe-
ten geloven, biedt de wetenschap geen 
objectieve waarheid, maar enkel perspec-
tieven. De consequenties van het zagen 
aan de wortels van het waarheidsbegrip 
is neergedaald in het dagelijkse leven. Het 
denken in termen zoals ‘ieder zijn eigen 
waarheid’ leidt tot een subjectieve waar-
heidsbron. De rede en de zintuigen zijn 
niet meer de bron van kennis, maar de 
wil, de hartstochten, de beleving ofwel de 
psyche. Die verschillen per mens en per 
moment. De mogelijkheid van objectiveer-
bare kennis staat op het spel. Uitgaande 
van het principe dat wetenschap waarde-
volle kennis geeft over de werkelijkheid 
is wantrouwen in de wetenschap onwen-
selijk. Wetenschap is geen mening, ook 
al kunnen wetenschappers wel degelijk 
een mening hebben. De discussie over het 
onderscheid daartussen is noodzakelijk. 

Open gesprek
Aan universiteiten moeten fundamentele 
vragen over de werkelijkheid en over ken-
nis gesteld kunnen worden. Er moet meer 
ruimte zijn om je te kunnen verwonderen. 
Hoe kan dit op gang geholpen worden? 
In Amerika is een mooi initiatief gestart 
wat hiervoor een aanzet vormt: het Great 
Books Program.66 Dit project stimuleert 
dat aan zoveel mogelijk universiteiten een 
cursus wordt aangeboden waarbij vijftig 
klassiekers uit de Westerse geschiedenis, 
waaronder de Bijbel, met behulp van de 
socratische methode worden gelezen. 
Waarom klassiekers? Volgens de initia-
tiefnemer is het idee over goed onderwijs 
universeel en terug te vinden in werken 
door de eeuwen heen: 

57. WRR, Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland, Amsterdam (2013), p. 229 e.v.
58.  Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (Commissie-Veerman), Differentiëren in drievoud omwille van kwali-

teit en verscheidenheid in het hoger onderwijs (2010), p. 19 e.v.
59. OCW, Wetenschapsvisie 2025. Keuzes voor de toekomst, Den Haag (2015), p. 29.
60. De Muynk & Vos (2006), p. 50.
61. Hannah Arendt, The life of the mind, San Diego (1971), p. 53-65.
62. Justin Pack, Academics No Longer Think: How the Neoliberalization of Academia Leads to Thoughtlessness (2015), p. 1.
63. Govert Buijs, ‘Nieuwe en oude schatten tevoorschijn brengen’, in: Verbrugge & Van Baardewijk (2014), p. 228.
64. Zie: https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016.
65. Arjen van Veelen, ‘Wetenschap is ook maar een mening’, NRC 21 september 2011.
66. Zie: http://www.angelicum.net/great-books-program/.
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”The fundamental ideas and concepts 
upon which education should be based 
are not merely the mores and beliefs 
which happen to be current (…) They are 
universal truths about what constitutes 
a good education for all men at all times 
and places simply because they are 
men.”67

Tegenwoordig vindt het lezen van klassie-
ke boeken alleen plaats binnen de filoso-
fieopleiding. Filosofie houdt zich bezig 
met de grondvragen, met taal, interpre-
tatie, oordeel, met de fundamenten die 
liggen onder de onderscheiden disciplines 
van alpha, beta en gamma. “Wijsbegeerte 
zonder wetenschap is leeg, wetenschap 
zonder wijsbegeerte is blind.”68

Filosofie kan een verbindende en kriti-
sche rol vervullen om het gebrek aan 
samenhang van de huidige specialistische 
wetenschapsbeoefening te herstellen. Dat 
was ooit het doel van een Centrale Inter-
faculteit, die in 1960 met de invoering 
van de Wet Wetenschappelijk Onderwijs 
verplicht werd voor elke universiteit. Filo-
sofie als kerndiscipline die tevens inzicht 
leverde in de samenhang van de weten-
schappen en kon bijdragen tot een groter 
maatschappelijk verantwoordelijkheids-
besef, was het idee.69 Uiteindelijk gingen 
de mooie vergezichten verloren in orga-
nisatorische rompslomp. Filosofie maakt 
momenteel op veel universiteiten deel uit 
van Geesteswetenschappen, alsof filosofie 
enkel betrekking heeft op de menselijke 
geest. Filosofie kan verbindend zijn om 
disciplines te laten samenkomen en elkaar 
uit te dagen. Filosofie kan ook bijdragen 
om interdisciplinaire projecten te dragen 
en te stimuleren.70 Daarmee kan beter 
recht worden gedaan aan de veelzijdige 
en samenhangende werkelijkheid. Bij het 
ontstaan van de eerste universiteiten was 
veel plaats ingeruimd voor logica, argu-
mentatie en retorica.71 In het curriculum 
van de propedeuse stond scholing in de 
vrije kunsten zoals filosofie centraal. Pas 

na deze basisfase werd gekozen voor de 
hogere faculteiten (theologie, rechtsge-
leerdheid, geneeskunde). Het belang van 
een bredere vorming wordt door veel 
universiteiten onderkend, maar zit vaak 
verstopt in honoursprogramma’s die al-
leen voor studenten met hoge cijfers toe-
gankelijk zijn of in pre-university colleges 
die vallen buiten het curriculum. Basale 
academische vaardigheden als argumen-
tatie en logica zouden een grotere plaats 
mogen krijgen in de propedeuse. Ook de 
aandacht voor de uitdrukkingsvaardig-
heden in de Nederlandse taal verdienen 
stevige aandacht.

Wetenschapsfilosofie
Hoger onderwijs leidt niet alleen op tot 
een plaats op de arbeidsmarkt. Beroeps-
gerichte vorming staat echter in veel on-
derwijsprogramma’s centraal. De vorming 
op de universiteit en hogeschool zou ook 
een persoonsgerichte en maatschappelij-
ke component moeten hebben. Idealiter 
zou elke student in het hoger onderwijs 
in staat moeten zijn tot een breder begrip 
van zijn eigen vakgebied, tot reflectie, de 
waarde en waarheid van kennis en weten-
schap kunnen bepalen en de relatie tot 
andere kennisgebieden of wetenschappen 
en de samenleving kunnen zien. Studen-
ten krijgen zo meer inzicht in de samen-
hang van disciplines en kunnen hun eigen 
vakgebied in breder perspectief plaatsen 
door het volgen van een minor in een an-
der vakgebied.72 Het is daarom van belang 
dat alle studenten in het hoger onder-
wijs scholing in wetenschapsfilosofie en 
kennisleer ontvangen. De wijze waarop dit 
gebeurt, behoort uiteraard tot de professi-
onele vrijheid van de instelling zelf.

Ethiek
In de interactie tussen docent en student 
vindt meer plaats dan kennisoverdracht. 
Het vraagt ook om bezinning op de vraag: 
wat doe je met die kennis? Wat is het 
goede gebruik van verkregen kennis in 
de praktijk? Dat vraagt om bezinning op 
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achterliggende ethische vragen. Dat bete-
kent ook de ontwikkeling van een kritische 
houding, waarmee de maatschappelijke 
werkelijkheid niet als gegeven wordt 
geaccepteerd. Het hoger onderwijs moet 
meer bijdragen aan het ontwikkelen van 
sensitiviteit voor morele vragen. Ethische 
vorming is van groot belang, gezien de 
affaires rondom de multinationals en ban-
kensector. Er wordt gesproken over het 
uitschakelen van de moraal in de beroeps- 
uitoefening.73 Maar ook in topposities van 
organisaties lijkt integer handelen steeds 
minder vanzelfsprekend.74 Beroepsethiek 
is broodnodig. Stilstaan bij morele keu-
zes in de beroepspraktijk is ook voor het 
onderwijs op een hogeschool onontbeer-
lijk. De wijze waarop dit gebeurt, behoort 
uiteraard tot de professionele vrijheid van 
de instelling zelf.

Aanbeveling 2
Scherp het karakter van de propedeu-
se aan met vormende vakken. Weten-
schapsfilosofie en ethiek moeten in elke  
opleiding een plaats krijgen. 

Open access
De wetenschap heeft ons iets te vertellen 
over een veelkleurige en complexe wer-
kelijkheid. Verkregen kennis is inherent 
waardevol en moet voor iedereen toegan-
kelijk zijn. Toegankelijkheid voor iedereen 
is het idee achter het streven naar open 
access. Open access is het publiceren van 
wetenschappelijke artikelen in open toe-
gankelijke digitale databases in plaats van 
achter de betaalmuur van een uitgever. 
Het voordeel van open access is dat dit 
een stimulans is om wetenschap inzich-
telijk te maken voor het grotere publiek. 

Ook kunnen nieuwe inzichten sneller in 
de beroepspraktijk worden toegepast. 
De afhankelijkheid van prestigieuze 
tijdschriften neemt af waarmee de citatie-
score wordt gerelativeerd. Een nadeel is 
dat de gedeelde kennis in artikelen vaak 
zodanig specialistisch is, dat het niet voor 
iedereen mogelijk is om de context en 
de consequenties ervan te overzien. Dat 
geeft de auteur een grote verantwoorde-
lijkheid in de beslissing welke kennis hij 
voor iedereen toegankelijk maakt. Beleid 
moet ondersteunend zijn om de nadelen 
te overbruggen en de overgang naar open 
toegang te faciliteren.

Verengelsing
Eenzijdigheid sluipt ook op een ander 
gebied de wetenschappelijke wereld bin-
nen. Steeds meer onderwijs en onderzoek 
wordt verricht in het Engels. Dit is een 
uitwerking van de trend tot internationali-
sering van de wetenschap. Uit onderzoek 
van het Rathenau Instituut blijkt dat bijna 
de helft van het docentenkorps aan uni-
versiteiten niet van Nederlandse afkomst 
is en dus geen Nederlands spreekt.75 Deze 
trend wordt versterkt door de grote waar-
de die wordt gehecht aan internationale 
rankings en het aantrekken van buiten-
landse studenten. Dat veel waarde wordt 
gehecht aan rankings is verwonderlijk. De 
ranking van The Times gaat bijvoorbeeld 
onmiskenbaar uit van het Angelsaksische 
onderwijsbestel. Een zelfversterkend 
effect daarvan is dat de Angelsaksische 
inrichting van het hoger onderwijsstelsel 
als ‘lichtend voorbeeld’ wordt gezien.76

Maar hoe kan geglobaliseerd onderwijs en 
onderzoek dienstbaar zijn aan de samen-
leving die steeds meer regionaliseert? 

67. Aldus initiatiefnemer Mortimer J. Adler.
68. Citaat van Antoine Augustin Cournot, geciteerd in Gerard Visser, ‘De idee van centrale interfaculteit’, Thauma 2007/2008, p. 6.
69. Wetsvoorstel WWO (Stb. 1985, 562).
70. Gerard Visser, ‘De idee van centrale interfaculteit’, Thauma 2007/2008, p. 6.
71. J.M. Praamsma, De universiteit als vormingsinstituut, Utrecht (2006), p. 5.
72. Lita Napitupulu, ‘Professing with the Labour Market Top of the Holistic Mind’, in: Flikkema (2015), p. 153.
73. Joris Luyendijk, Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers, Amsterdam (2015).
74. Zie de affaires in bij de woningcorporaties en Nationale Politie.
75. Rathenau Instituut, De Nederlandse wetenschap in de European Research Aera (2016), p. 30.
76. Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (Commissie-Veerman), Differentiëren in drievoud (2010), p. 21-22.
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Wat betekent internationalisering voor de 
solidariteit van de belastingbetaler?

We moeten uiteraard realistisch zijn. In 
een klein land als Nederland is het on-
redelijk om alles binnen eigen grenzen 
te willen organiseren. In verschillende 
sectoren is meedoen in het internationale 
onderzoek dan ook onvermijdelijk. In hoe-
verre een vakgebied geschikt is om inter-
nationaal te gaan, kristalliseert zich echter 
vanzelf uit en is vaak afhankelijk van een 
enkele goede onderzoeker. Het is onwen-
selijk dat dergelijke keuzes bij voorbaat op 
politiek niveau in het topsectorenbeleid of 
in de accreditatietoetsing worden geno-
men. Er wordt te veel uitgegaan van het 
idee dat met name universitaire studenten 
na hun studie zullen gaan werken in een 
internationale beroepsomgeving. 

Onder de beschreven druk tot internati-
onalisering vindt er dus een ontwikkeling 
plaats waarin het onderwijs slechts één 
specifieke taal gaat gebruiken, namelijk 
het Engels, terwijl andere (kleine) vreem-
de talen verdwijnen. Naast masteroplei-
dingen worden ook steeds meer ba-
chelors in het Engels worden gegeven.77 
De universiteit van Tilburg wil alleen nog 
met Tilburg University worden aange-
duid. Zelfs voor opleidingen die enkel 
de nationale beroepspraktijk op het oog 
hebben is er druk tot verengelsing. Daar 
waar het functioneel is, is het gebruik van 
de Engelse taal uiteraard nuttig en no-
dig. Maar daar moet een goed begrip en 
gebruik van de Nederlandse taal aan ten 
grondslag liggen. Meertaligheid zou geen 
onoverkomelijk probleem zijn indien de 
Nederlandse taalvaardigheid van stu-
denten uitmuntend zou zijn. Helaas blijkt 
uit onderzoek dat een meerderheid van 
de studenten gebrekkig spelt, foutieve 
interpunctie gebruikt en een beperkte 
woordenschat heeft.78 Volgens de Wet op 
het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 
onderzoek (WHW) hebben universitei-
ten en hogescholen juist de taak om de 

uitdrukkingsvaardigheid van Nederlandse 
studenten te bevorderen.79 Ook gaat de 
wet ervan uit dat onderwijs en examens in 
principe in het Nederlands plaatsvinden.80 
Universiteiten en hogescholen hebben 
een belangrijke vormende taak en een 
verantwoordelijkheid voor de taalont-
wikkeling van studenten. Dit past bij de 
publieke taak van dienstbaarheid die de 
instellingen als instituties in de maat-
schappij hebben. Bovendien ligt er een 
sterk verband tussen de ontwikkeling van 
een taal en de ontwikkeling van de cultuur 
en de humaniora. Dit geldt in het bijzon-
der voor de persoonlijke en morele ont-
wikkeling van studenten. Denken en taal 
zijn niet los verkrijgbaar.81 Gelukkig heeft 
een aantal hoogleraren daarvoor reeds 
aandacht gevraagd.82 Maar er zijn nog 
weinig veranderingen opgetreden in het 
beleid van universiteiten en de overheid. 
Het verdient aanbeveling om blijvende 
aandacht te besteden aan de Nederlandse 
taalvaardigheid en in ieder geval de vor-
mende vakken in het Nederlands te geven.

Aanbeveling 3
Het onderwijs en de examinering van in 
ieder geval de vormende vakken, waar- 
onder wetenschapsfilosofie en ethiek, 
vinden plaats in het Nederlands.

5.3 Van eenzijdige naar veelzijdige 
wetenschap
Inzicht in de veelzijdige werkelijkheid 
wordt mede tot stand gebracht door veel 
verschillende disciplines. Een kwalita-
tief goed onderwijsbestel waardeert elk 
aspect van de werkelijkheid even hoog en 
confronteert uitkomsten van onderzoek 
met elkaar, ongeacht het economisch ren-
dement. Vanuit onze visie dat de werke-
lijkheid uit veel aspecten bestaat en al die 
aspecten het waard zijn om onderzocht 
te worden, waarderen wij het bestaan van 
alle vakgebieden. Een bepaalde opvatting 
van wetenschap of een bepaalde bekosti-
gingssystematiek mag dit evenwicht niet 
in gevaar brengen. 
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Confessionele theologie
Theologie is van oudsher binnen de uni-
versiteit de koningin der wetenschappen. 
Toch staat haar positie al lange tijd onder 
druk en die druk is de afgelopen jaren 
binnen de geseculariseerde samenlevin-
gen verder toegenomen. Dit heeft onder 
meer te maken met bepaalde populaire 
ideeën over de werkelijkheid. Binnen een 
logisch-empirische benadering van de 
werkelijkheid kan God en de intrinsieke 
waarde van godsdienst niet bewezen of 
vastgesteld worden. Daarmee wordt theo-
logie al snel beschouwd als een discipline 
die niet aan de universiteit thuishoort. Als 
gevolg daarvan is de universiteit niet meer 
een plaats waar karikaturen van gods-
dienst op academisch niveau gecorrigeerd 
worden en waar religiestress in de sa-
menleving een tegenwicht krijgt. Doordat 
theologie bij veel universiteiten is omge-
vormd tot religiewetenschappen, wordt 
godsdienst versmald tot een empirisch of 
letterkundig te bestuderen verschijnsel. 
Theologen zijn hard nodig om aan univer-
siteiten de vraag naar God te blijven stel-
len en om godsdienst in de samenleving 
bespreekbaar te maken, op middelbare 
scholen godsdienstlessen te geven en te 
zoeken naar vrede in de maatschappij. 

Ambtsopleidingen
In de wijze van financiering van ambts-
opleidingen zijn momenteel veel ontwik-
kelingen gaande. Kerken moeten hun 
predikanten op een academisch niveau 
kunnen opleiden en daarvoor erkenning 
kunnen krijgen. De scheiding tussen kerk 
en staat wordt tot uiting gebracht in een 

eigen benoemingsbeleid van professoren 
en toelatingsbeleid van studenten. Het 
is van belang dat kerken zelf hun hoog-
leraren aan seminaries en theologische 
universiteiten of faculteiten kunnen blijven 
benoemen en dat de gelijke bekostiging 
in het kader van de vrijheid van onderwijs 
gegarandeerd blijft.

Geesteswetenschappen
De vereiste aan wetenschap dat het moet 
dienen om hogere welvaart op korte 
termijn te realiseren, komt het meest 
pregnant naar voren bij de bejegening van 
de geesteswetenschappen. Kennis van 
taal, geschiedenis en cultuur zijn niet hard 
te maken in economische opbrengsten. 
Historici van de universiteit in Cambridge 
klommen daartegen in de pen en publi-
ceerden een History Manifesto.83 Daarin 
wordt uiteengezet wat de relevantie is 
van kennis van de geschiedenis. Historici 
kunnen regeringen helpen om te begrij-
pen welke historische ontwikkelingen 
hebben geleid tot conflicten in het heden 
en perspectief bieden op hoe veranderin-
gen in het verleden uitpakten. Overheids-
financiering voor de geesteswetenschap-
pen is gedurende decennia helaas sterk 
afgenomen.84 Mede door de relatief lage 
studentenaantallen worden onderzoekers 
gedwongen mee te doen in de competitie 
om onderzoeksfinanciering. De KNAW 
noemt dit een risicogebied binnen het 
bekostigingsstelsel.85 
In andere landen bestaat bewust geen 
competitieve financiering voor de geestes-
wetenschappen. Vaak komen de geestes-
wetenschappen in de knel door de eis van 

77.  K. Bouma, ‘Meer dan de helft van de studies volledig in het Engels’, De Volkskrant 26 augustus 2016.
78. M. Huygen, ‘Scripties en tentamens vol taalfouten’, NRC Handelsblad 5 september 2016.
79.  In artikel 1.3 lid 5 WHW staat: [instellingen] “richten zich in het kader van hun werkzaamheden op het gebied van het onder-

wijs wat betreft Nederlandstalige studenten mede op de bevordering van de uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.”
80. Artikel 7.2 WHW: 
81. ‘Van de hoofdredactie’, De nieuwe Merkuur I-2016, p. 6.
82. Het Taalcollectief, ‘Het groot manifest der Nederlandse taal’, NRC Handelsblad 27 juni 2016.
83.  Jo Guldi & David Armitage, The History Manifesto, Cambridge (2014), te downloaden op: http://historymanifesto.cambridge.

org/.
84. Commissie Nationaal Plan Toekomst Geesteswetenschappen, Duurzame Geesteswetenschappen, Amsterdam (2008), p. 25.
85. KNAW, Ruimte voor ongebonden onderzoek. Signalen uit de Nederlandse wetenschap, Amsterdam (2015), p. 52.
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valorisatie. Direct (economisch) toepasba-
re resultaten zijn namelijk lastig te geven. 
Het is van belang dat geesteswetenschap-
pen kunnen rekenen op stabiele en hoge-
re financiering. In het huidige stelsel komt 
dat neer op het afspreken van een vast 
toekenningspercentage voor de vakgebie-
den die onder de geesteswetenschappen 
vallen.

Aanbeveling 4
Garandeer, mede door financiële onder-
steuning, dat theologie een zelfstandige 
discipline en opleiding blijft en waarborg 
een vast percentage voor de geestes- 
 wetenschappen bij de toekenning van 
onderzoeksgelden.



356.1 Van zelfgericht naar dienstbaar 
onderwijs
Ook vanuit andere gezichtspunten klinkt 
kritiek op het doelmatigheidskeurslijf voor 
hoger onderwijs. Vanuit diverse gremia 
wordt aanbevolen om het kwaliteitsbegrip 
te verbreden met de maatschappelijke 
waarde naast de economische waarde. De 
democratische samenleving heeft name-
lijk mensen nodig die een bijdrage kunnen 
leveren aan hun vakgebied, gezin, buurt, 
cultuur en politiek.86 De term Bildung 
wordt ook in Nederland vaak gebezigd en 
er is een Bildung Academie opgericht.87

Bildung
De term Bildung is gemunt door de Duit-
ser Wilhelm von Humbolt (1767-1835), 
die in de periode van de Romantiek leefde 
en bevriend was met de dichters Goethe 
en Schiller. Het Bildungsideaal verwoord-

de hij als volgt:  “Ieder individu, afhankelijk 
van zijn behoeften en mogelijkheden en 
gebonden aan de grenzen van zijn kracht, 
moet de kans hebben zich te ontwikkelen 
volgens zijn innerlijke persoonlijkheid.”88

Tijdens de diepe staatscrisis in Pruisen 
rond 1810 verenigde hij Pruisen weer met 
idealen en macht door de totale omvor-
ming van het onderwijsstelsel. De oprich-
ting van een universiteit als onafhankelijk 
vormingsinstituut dat voor iedereen toe-
gankelijk moet zijn, was daarmee een poli-
tieke daad.89 Het ideaal van de individuele 
persoonlijkheidsontwikkeling groeide uit 
tot een individualistische, humanistische 
en elitaire cultuur, waarin de voorberei-
ding op een beroep inferieur werd geacht 
aan de vorming van de geest.90 Dit ideaal 
staat ver weg van hogescholen en univer-
siteiten die bureaucratisch zijn ingericht 

6. Een dienstbare taak 

Hogescholen en universiteiten bestaan niet voor zichzelf, maar hebben 
een publieke, maatschappelijke functie. Ook studenten studeren niet 
voor zichzelf, maar om later verantwoordelijke burgers te kunnen zijn 
en hun talenten in te zetten voor hun medemensen. In dit hoofdstuk 
wordt geanalyseerd wat nodig is om deze dienstbare taak te vervullen.

86  Geert ten Dam, ‘Vorming en prestaties gaan heel goed samen’, in: Cornelis Geldof (red), Bijdragen aan beschaving. Hoger 
onderwijs als fundament, Den Haag (2016), p. 43.

87. Zie www.debildungacademie.nl.
88. Wilhelm von Humbolt, Gesammelte Schrifte I, Berlijn (1905), p. 111
89. Pieter Gerrit Kroeger, ‘De ware adel’, in: Roel in ’t Veld, De echte dingen, Amsterdam (2015), p. 44-56.
90. De Muynk & Vos (2006), p. 134.
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en door de neoliberale inslag vanaf de 
jaren ’90 meer en meer de competitie met 
elkaar zijn aangaan.

De Amerikaanse filosofe Martha Nuss-
baum uitte ook scherpe kritiek op het 
moderne winstgedreven onderwijs.91 Haar 
stelling is dat met een focus op economi-
sche groei elke vorm van kritisch denken 
wordt ontmoedigd en het morele geweten 
afgestompt.92 Kunst, literatuur en geschie-
denis zijn essentieel in een democratie die 
de fundamentele rechten van mensen en 
vooral van minderheden wil waarborgen. 
Het voortbestaan van de democratie is de 
legitimatie van onderwijs, volgens Nuss-
baum. Het bevorderen van empathie, van 
persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel 
en van moed om een afwijkende mening te 
laten horen opent de ogen van de mens-
heid voor minderheden en kwetsbaren. De 
doelen waarop deze competenties gericht 
zijn, zijn echter ‘mondigheid’ en ‘wereld-
burgerschap’. Dat houdt in dat culturele 
of religieuze tradities en benaderingen 
moeten worden ontstegen.93 Studenten 
moeten cursussen in liberal arts volgen en 
leren om verantwoordelijkheid te nemen 
voor mondiale kwesties.94 Ook de Onder-
wijsraad gaat zonder meer uit van het zelf-
ontplooiingsideaal: “Meer dan voorheen is 
de ontwikkeling van identiteit een project 
dat mensen zelf ter hand moeten nemen. 
Een moreel kompas wordt minder door 
instituties van buitenaf aangereikt en moet 
actief worden ontwikkeld.”95

Ivoren toren
Het is waardevol dat een moreel kom-
pas als relevant wordt geacht, maar de 
ontwikkeling daarvan gaat niet zonder be-
geleiding en richting. De verworteling en 
identiteitsvorming van de mens in gezin 
en gemeenschap wordt dan genegeerd. 
Respect en vredelievendheid kunnen juist 
opkomen vanuit een stabiele basis in een 
liefdevolle omgeving die betrouwbare 
waarden en normen voorop stelt. Een te 
sterke focus op kunst, taal en theater en 

expressieve ontwikkeling kan ertoe leiden 
dat universiteit en hogeschool verworden 
tot instituten voor neoromantische inte-
resses.96 Persoonlijkheidsvorming en zelf-
ontplooiing als enige doelstellingen van 
hoger onderwijs leidt tot eenzijdigheid. 
Dat kan het ontwikkelen van narcistische 
trekjes tot gevolg hebben.97 Te snel wordt 
de brug naar de samenleving opgehaald 
en wordt hoger onderwijs een ivoren 
toren. In statistieken over levensverwach-
ting en belastingdruk lopen de verschillen 
tussen lager- en hoger-opgeleiden steeds 
meer uit elkaar. Het ontwikkelen van sen-
sitiviteit hoe hoger-opgeleiden anderen, 
en dus ook lager-opgeleiden, van dienst 
kunnen zijn, is een belangrijke vormen-
de waarde. Dat helpt om een kloof in de 
samenleving te overbruggen. 

Belang van onderwijs
De klassieke denker John Henri Newman 
zette in 1852 zijn idee over vorming hel-
der op papier:

“This process of training, by which the 
intellect, instead of being formed or sacri-
ficed to some particular or accidental pur-
pose, some specific trade or profession, or 
study or science, is disciplined for its own 
sake, for the perception of its own proper 
object, and for its own highest culture, is 
called Liberal Education” 98

In plaats van gevormd te worden voor een 
specifiek doel of een specifieke weten-
schap, is vorming van de student een 
doel op zich. Vervolgens zegt hij over de 
universiteit: “And to set forth the right 
standard, and to train according to it, and 
to help forward all students towards it 
according to their various capacities, this 
I conceive to be the business of a Uni-
versity.”99 Dat is, wat Newman noemt, de 
“standard of excellence”. Onderwijs is de 
corebusiness van de universiteit. Pas als 
een universiteit is gericht op de vorming 
van studenten, dan kan worden gespro-
ken over excellentie.
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Waardering van onderwijs
Hogescholen en universiteiten hebben 
de afgelopen jaren Bildung, de vormende 
kracht in het hoger onderwijs, naar eigen 
zeggen hoog op de agenda gezet. Aanko-
mende professionals en onderzoekers zijn 
in hun ogen de verantwoordelijke burgers 
in de democratie die om kunnen gaan met 
tegenstellingen en die tolerantie in de 
praktijk brengen. Kennis zonder diepte, 
vaardigheid zonder inzicht, is kwetsbaar 
en soms zelfs betekenisloos. Daarom is 
de persoonsvorming belangrijk. Het is 
de ondergrond waarop de professional 
staat. Daarvoor is het relevant dat kritisch 
vermogen en onderzoeksvaardigheden 
worden ontwikkeld en de praktijk wordt 
doorgrond, door stages te lopen, presen-
taties te geven, rollenspellen te doen en 
debatten te organiseren. Aan hogescholen 
is over het algemeen voldoende oog voor 
deze vaardigheden. Helaas bestaat in de 
praktijk aan universiteiten een lage waar-
dering van onderwijs. Daar is onderzoek 
maatgevend voor het carrièreperspectief 
van de docenten.

Onderwijs geven wordt daarentegen 
beschouwd als een corveetaak. Uiteraard 
is het karakter van het universitair on-
derwijs minder gericht op vaardigheden, 
maar vorming is wel de corebusiness van 
de universiteit, volgens Newman. Het is 
niet om het even hoe studenten worden 
gevormd. Zij vormen de toekomstige 
bestuurders, politici en leidinggevenden. 
In paragraaf 4.2 kwam naar voren dat on-

derwijs niet mag verworden tot maximale 
zelfontplooiing of entertainment. Over-
heidsbeleid zou ervoor moeten zorgen 
dat onderwijs binnen universiteiten en 
in beleid weer op waarde wordt geschat. 
Onderwijs is een van de meest efficiënte 
vormen van valorisatie. Aan een nieu-
we generatie worden direct de nieuwe 
inzichten overgedragen. Excellentie kan 
niet langer bepaald worden door alleen 
te kijken naar de onderzoeksprestaties. 
Ook onderwijsprestaties moeten worden 
meegenomen in de beoordeling van de 
kwaliteit van onderzoekers. Dat geldt 
zowel voor universitair loopbaanbeleid en 
voor subsidieverleners, zoals de NWO.

Aanbeveling 5
Onderwijsprestaties moeten bij bevorde-
ringsbeslissingen even zwaar meetellen 
als onderzoeksprestaties. Bij de aanvraag 
van NWO-subsidies worden de onder-
wijsprestaties meegenomen bij de beoor-
deling van de kwaliteit van de aanvrager.

6.2 Van eenheidsworst naar ver-
scheidenheid
In een prestatiemaatschappij maakt het 
steeds meer verschil welk onderwijs wordt 
gevolgd. Veel ouders zijn tot op details 
bezig met het organiseren van het beste 
onderwijs voor hun kinderen. Kinderen 
van ouders die dat minder belangrijk vin-
den, missen daardoor vaak de boot. Dat 
leidt tot een kloof tussen mensen die wel 
en geen hoger onderwijs hebben gevolgd. 
Steeds openlijker klinkt de vraag of ieder-

91.   Martha Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, Princeton (2010). Meer Engelstalige betogen ter 
verdediging van de geesteswetenschappen zijn te vinden in: Louis Menand, The Marketplace of Ideas, New York (2010); 
Jonathan Bate (ed.), The Public Value of the Humanities, London (2011); Helen Small, The Value of the Humanities, Oxford 
(2013).

92.  Martha Nussbaum, Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft, Amsterdam (2011), 
p. 40, 42. 

93. Nussbaum (2011), p. 111-112.
94. Nussbaum (2011), p. 126.
95. Onderwijsraad, Een eigentijds curriculum, Den Haag (2014), p. 10.
96. Nicholas Wolterstorff, Van zekerheid naar trouw. Christen-zijn en de wetenschap in een postmoderne cultuur, Zoetermeer 

(1996), p. 27..
97. Govert Buijs, ‘Nieuwe en oude schatten tevoorschijn brengen’, in: Verbrugge & Van Baardewijk (2014), p. 237.
98. John Henri Newman, The idea of a University (1852), ingeleid en vertaald door Frank M. Turner, Yale University (1996), p. 109.
99. John Henri Newman, The idea of a University (1996), p. 109.
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een die naar de universiteit wil daar wel 
thuishoort.100 Van belang voor het beant-
woorden van deze vraag is de waarde van 
het onderscheid tussen hogeschool en 
universiteit. Het onderscheid tussen meer 
praktisch gericht en meer theoretisch 
gericht blijft van waarde omdat studenten 
bedeeld zijn met onderscheiden talenten 
die meer praktisch dan wel meer theore-
tisch zijn. Ook blijkt de arbeidsmarkt veel 
aan het onderscheid te hechten.101

Binair stelsel
De laatste jaren is veel discussie over het 
onderscheid tussen hogeschool en univer-
siteit. Sinds een aantal jaren hebben ho-
gescholen ook een onderzoeksoriëntatie 
en bieden zij masteropleidingen aan. Dit 
wordt ook wel academic drift genoemd. 
Tegelijkertijd bieden universiteiten steeds 
meer professioneel georiënteerde oplei-
dingen aan en wordt de poort naar toe-
passingsgericht onderzoek geopend, een 
professional drift. Hogeschool en univer-
siteit gaan zo steeds meer op elkaar lijken. 
Het bestaan van bijzondere kenmerken 
en keurmerken (zie par. 7.1) zorgt ervoor 
dat de factoren waarop pluimen worden 
uitgedeeld, uniformerend werken. Meer 
verscheidenheid vraagt om eigenwijze 
instellingen die op basis van professionele 
inhoudelijke overwegingen bepalen wat 
hun focus is en wat als kwalitatief hoog-
staand onderwijs en onderzoek geldt. 
Externe rankings en keurmerken zijn dan 
minder relevant.

Sommigen trekken uit de academic drift 
en professional drift de conclusie dat 
het binaire stelsel daarmee achterhaald 
is.102 Als de Angelsaksische wereld als 
uitgangspunt wordt genomen, is een 
binair stelsel wat bevreemdend. Toch is 
Nederland zeker niet uniek in haar binair 
hoger onderwijsstelsel. Ook landen als 
België, Denemarken, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland ken-
nen een binair systeem. Zo heeft Zwitser-
land een stelsel waarin HBO-masters de 

regel zijn en waarin aparte Pedagogische 
Hochschulen bestaan voor de docen-
tenopleiding over de hele linie van ba-
sisschool tot het hoogste niveau van het 
voortgezet onderwijs.103 Dat er in Zwitser-
land vijftien Pedagogische Hochschulen 
bestaan tegenover acht Fachhochschulen, 
geeft wel aan dat aan onderwijskwalifica-
ties veel waarde wordt gehecht. Aparte 
pedagogische instituten komen ook voor 
in Duitsland en Oostenrijk. Wat verder op-
valt aan het Zwitserse stelsel is de relatief 
grote autonomie die opleidingen genie-
ten. Daardoor kan er verscheidenheid 
ontstaan in de toelatingsprocedures en 
instroomeisen.104 Masterprogramma’s zijn 
op academisch en professioneel niveau 
mogelijk, verschillen in duur, maar hebben 
een minimumduur van anderhalf jaar. 105 
Masterprogramma’s op beide niveaus 
kunnen prima naast elkaar bestaan. 

In onze visie mag het onderscheid tussen 
academisch en professioneel onderwijs 
juist worden aangescherpt. Dat zorgt 
voor meer verscheidenheid in aanbod en 
ingangsniveau. De vormgeving daarvan is 
minder relevant dan de inhoud en focus 
van het onderwijs. HBO-masters en -on-
derzoek hoeft dit onderscheid dus niet te 
vervagen, maar het is wel van belang dat 
hogescholen zich beperken tot de be-
roepsgerichte kant van het onderwijs en 
onderzoek. De meerwaarde van HBO-on-
derzoek ligt namelijk hierin dat het gericht 
is op de verbetering van de professionele 
praktijk. Het moet echter geen versimpel-
de versie van wetenschappelijk, empirisch 
onderzoek worden. Ook moet gewaakt 
worden voor academisering van het 
HBO-onderzoek zoals het streven naar 
zoveel mogelijk publicaties ‘peer revie-
wed’ in prestigieuze tijdschriften en hoge 
citatiescores. Het verdient de voorkeur 
om een publiek gesprek te voeren over de 
complementaire waarde van wetenschap-
pelijk en praktijkgericht onderzoek.
Voor de individuele student moeten 
er echter mogelijkheden blijven om te 
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schakelen en te stapelen, mits dat bij de 
student past. Het is echter onjuist om te 
denken dat een student pas succesvol is 
wanneer een universitaire mastergraad is 
behaald. HBO en WO zijn gelijkwaardig, 
dat uit zich reeds in het feit dat HBO en 
WO-bachelors gelijkwaardig zijn in titula-
tuur.

Studiekeuze
Het automatisme waarmee een havist 
toegang heeft tot het HBO en een vwo’er 
tot de universiteit is niet langer te ver-
antwoorden. Het vinden van de juiste 
studie op het juiste niveau blijkt voor veel 
studenten een grote uitdaging. Gebrek 
aan informatie of motivatie speelt een 
grote rol. Uit onderzoek van ResearchNed 
in opdracht van het ministerie van OCW 
blijkt dat studenten minder snel uitvallen 
wanneer zij goed geïnformeerd zijn over 
hun studie.106 Mede naar aanleiding van 
de prestatieafspraken zetten diverse uni-
versiteiten en hogescholen maatregelen in 
om studenten beter op hun plek te krijgen. 
Studiekeuzedagen en –checks hebben 
een positief effect gehad op de motiva-
tie van studenten. Het feit dat studenten 
deels zelf hun studie moeten betalen (al 
dan niet met geleend geld) draagt ook 
bij aan een beter overwogen keuze. De 
studiekeuzechecks worden nu nog gepre-
senteerd als een vrijblijvend advies. Het is 
wenselijk dat studenten beter gematcht 
worden en dat opleidingen een motivatie-
brief en -gesprek verplicht kunnen stellen 
bij inschrijving en aanmeldingen op basis 
van gebrekkige motivatie met goede re-
denen omkleed kunnen afwijzen.107 Dure 
of grote studies kunnen hierdoor ook op 

zoek gaan naar een betere balans tussen 
studentenaantallen en onderwijskwaliteit. 

Het is verder van belang dat opleidingen 
blijven investeren in de begeleiding van 
studenten tijdens de studie. Veel stu-
denten worden juist gemotiveerd door 
persoonlijk contact met hun docenten, 
door net een stapje dieper te kunnen 
gaan. De hoge studentenaantallen en 
grote jaargroepen gecombineerd met de 
publicatiedruk belemmeren de vormende 
functie van het wetenschappelijk onder-
wijs. Persoonlijk contact met de docent 
en tijd om een stapje dieper op de stof te 
kunnen ingaan, zijn de meest vormende 
momenten. 

Selectie
Studenten moeten blijkbaar alles uit 
zichzelf halen, dat lijkt tegenwoordig de 
heersende gedachte te zijn.108 Paradoxaal 
genoeg geven docenten aan dat dit juist 
leidt tot luiheid. Studenten worden niet 
voldoende uitgedaagd om hun talenten in 
te zetten en leren niet om te studeren. Dit 
strijdt met ons uitgangspunt dat studen-
ten talenten gekregen hebben en een 
verantwoordelijkheid dragen om die te 
ontwikkelen. 

Om dat te verbeteren moet ook in het 
voorbereidend onderwijs meer aandacht 
zijn voor studiediscipline en motivatie. 
Ook zouden docenten uit het hoger 
onderwijs meer betrokken moeten zijn bij 
de ontwikkeling van het lesmateriaal van 
hun vak op het vwo en de havo. Met name 
mannelijke studenten hebben behoefte 
aan begeleiding en kunnen minder over 

100. Bart van der Zwaan, ‘Hoger onderwijs, daar hoort echt niet iedereen in’, NRC 10 januari 2017.
101. VSNU, Goedemorgen professor! Visie op studeren in een nieuwe tijd, Den Haag (2015), p. 9.
102.  Thom de Graaf, ‘Een gelijkwaardig gesprek’, in: Karl Dittrich & Thom de Graaf, Overheid op afstand, uitgave van de Vereniging 

Hogescholen, Den Haag (2015), p. 17.
103. EP-Nuffic, Country module Switzerland (februari 2013), p. 11.
104. EP-Nuffic (2013), p. 8.
105. EP-Nuffic (2013), p. 11.
106. ResearchNed, Studieuitval in het hoger onderwijs (2008), p. 29.
108. Volgens prof. dr. J.C. Kennedy in zijn lezing, gehouden tijdens het symposium te Ede op 17 juni 2016.
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weg met de 21st century skills als zelfstan-
digheid en planning.109 Docenten uit het 
hoger onderwijs zouden ook intensiever 
betrokken moeten worden bij de ontwik-
keling van lesmateriaal op de middelbare 
school.

Beredeneerd vanuit de kwaliteitsborging 
van het hoger onderwijs zien wij geen 
reden om de bijna drempelloze toegan-
kelijkheid op opleidingsniveau ten koste 
van alles te handhaven. De toename van 
het totaal aantal studenten in het hoger 
onderwijs heeft, ondanks de grote afhan-
kelijkheid van de instellingen van finan-
ciering op basis van studentenaantallen, 
niet geleid tot een evenredige stijging van 
de beschikbare middelen en het aantal 
docenten. Een oplossing kan worden 
gezocht in het creëren van meer ruimte 
voor selectie, waarbij de toegankelijkheid 
op stelstelniveau gewaarborgd moet 
blijven. Daarvoor moeten universiteiten en 
hogescholen uiteraard nauw met elkaar 
samenwerken. Het is onwenselijk als er 
studenten buiten de boot vallen.

De Onderwijsraad waarschuwt voor 
mogelijke ongewenste neveneffecten van 
beperking van de toegankelijkheid door 
selectie aan de poort.110 Een groot nadeel 
van selectie over de hele linie is dat er 
studenten tussen wal en schip kunnen ra-
ken doordat zij aan geen enkele instelling 
worden toegelaten. Wanneer de instellin-
gen gezamenlijk kunnen garanderen dat 
de toegankelijkheid op stelselniveau van 
WO én HBO niet in de knel komt, zien wij 
meer ruimte voor selectie van studenten 
op basis van motivatie. Elke opleiding zou 
doorspekt moeten zijn van de vraag waar-
om je de dingen doet die je doet.111Dat 
loont ook nog lang nadat studenten zijn 
afgestudeerd. 

Aanbeveling 6
Creëer meer ruimte voor beperkte  
selectie waarin bijvoorbeeld motivatie  
en relevante cijfers een belangrijke rol 
spelen, mits toegankelijkheid op stelsel-
niveau gewaarborgd blijft.

6.3 Van massaliteit naar kwaliteit

Toegankelijkheid
De lage drempel om toegang te krijgen 
tot hoger onderwijs heeft geleid tot 
steeds hogere studentenaantallen. In de 
afgelopen 15 jaar was de toename in de 
instroom van studenten op universiteiten 
procent.112 In de meeste gevallen is deze 
verhoogde instroom niet gepaard gegaan 
met een uitbreiding van het docenten-
corps, noch met een evenredig verhoog-
de rijksbijdrage. Geen enkel onderzoek 
toont aan dat in 15 jaar tijd ook het IQ van 
de Nederlanders drastisch is gestegen. 
Er moet iets anders aan de hand zijn. 
De verhoogde studenteninstroom heeft 
onvermijdelijk gevolgen gehad voor de 
kwaliteit van het hoger onderwijs. De roep 
om betere kwaliteit maakt de vraag on-
ontkoombaar of de huidige toestroom van 
studenten gehandhaafd kan blijven. 

De toegankelijkheid van het Nederlandse 
hoger onderwijs heeft te maken met een 
samenspel van drie factoren: verschil in 
kwaliteit, selectiemechanismen en de 
mate van financiële ondersteuning.113 
De kwaliteit van het hoger onderwijs staat 
door een combinatie van diverse oorzaken 
onder druk: de hoge studentenaantallen, 
de lage financiering voor onderwijs, de 
prestatieafspraken en de slechte matching 
van student en opleiding. Differentiatie is 
in het onderwijs een modewoord en wordt 
vaak betrokken op het excelleren van uni-
versiteiten boven andere universiteiten en 
van studenten boven andere studenten. 
Kritiek op de kwaliteit van onderwijs komt 
eigenlijk neer op de klacht dat de beste 
studenten tekortkomen en inhoudelijk 
onvoldoende worden uitgedaagd.114
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In onze visie staat de kwaliteit van het ho-
ger onderwijs hoog op de agenda. Daarbij 
mag niet eenzijdig de aandacht uitgaan 
naar opleidingen met een sterk profiel of 
bewezen excellentie. Ook grote opleidin-
gen zoals Rechtsgeleerdheid en Econo-
mie dienen kwalitatief goed onderwijs te 
leveren. De hoge studentenaantallen voor 
deze studies moeten ter discussie worden 
gesteld wanneer de kwaliteit te wensen 
overlaat. Kwaliteit valt niet op te krikken 
met investeringen of prestatieprikkels, 
maar met het beter op elkaar afstemmen 
van diverse beleidsmaatregelen. Wat 
financiering betreft, is er geen direct ver-
band aan te wijzen tussen hoge kwaliteit 
en hoge collegegelden, zeker wanneer in-
stellingen minder afhankelijk worden van 
studentenaantallen voor hun basisfinan-
ciering. Financiële toegankelijkheid moet 
mogelijk blijven om getalenteerde studen-
ten uit lagere inkomensgezinnen evenveel 
kansen te geven op een goede opleiding. 
Het is nodig om de balans tussen kwaliteit 
en studentenaantallen te herstellen.

De conclusie is dat de huidige studenten-
instroom niet te handhaven is. De verhou-
ding tussen kwaliteit en toegankelijkheid 
slaat uit het lood ten nadele van de kwali-
teit. Ook zorgt het recht op toegankelijk-
heid dat het nemen van verantwoordelijk-
heid voor de eigen studie bij de student te 
veel uit beeld is geraakt.115 De voorvraag 
die hier gesteld moet worden is of we wil-
len dat iedereen die daarvoor de formele 
papieren heeft ook naar de universiteit 
gaat. Elk mens wordt geboren met onder-

scheiden mogelijkheden, die variëren van 
zeer praktisch tot zeer theoretisch. 
Die realiteit moet in de opleidingsmoge-
lijkheden tot uitdrukking komen. 

Financiële toegankelijkheid
De invoering van het sociaal leenstelsel 
heeft geleid tot veel discussie over de 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs. 
Critici van het leenstelsel rekenen erop 
dat de komende jaren de instroom van 
studenten uit kwetsbare bevolkingsgroe-
pen zal afnemen. Een succesvolle inte-
gratie van de huidige vluchtelingen hangt 
mede af van de toegankelijkheid van het 
hoger onderwijs voor deze bevolkings-
groep. Voorstanders benadrukken dat 
een meer overwogen keuze om te gaan 
studeren bijdraagt aan de kwaliteit van 
het onderwijs. Het is te vroeg om iets te 
zeggen over de effecten van de maatrege-
len op de toegankelijkheid. Wel is het van 
belang dat de financiële toegankelijkheid 
van het hoger onderwijs niet nog verder 
onder druk komt te staan. Voor talentvolle 
leerlingen die niet gaan studeren omdat 
hun ouders minder draagkrachtig zijn, 
moet een individuele beurs als aanvulling 
op het leenstelsel de meeste belemmerin-
gen wegnemen.

Aanbeveling 7
Zorg dat de financiële toegankelijkheid  
in het hoger onderwijs gewaarborgd  
blijft voor alle lagen van de bevolking  
met behulp van individuele aanvullende 
beurzen voor studenten met minder 
draagkrachtige ouders.

109. Te raadplegen op: http://www.scienceguide.nl/201511/bsa-benadeelt-jongens.aspx .
110. Onderwijsraad, Hoger onderwijs voor de toekomst, Den Haag (2010), p. 32.
111.Volgens prof. dr. J.C. Kennedy in zijn lezing, gehouden tijdens het symposium te Ede op 17 juni 2016.
112. VSNU, ‘Minder geld per student’, infographic prijs per student 2015.
113. Volgens prof. dr. J.C. Kennedy in zijn lezing, gehouden tijdens het symposium te Ede op 17 juni 2016.
114. Schuyt (2006), p. 218.
115.  Frank van der Duyn Schouten, ‘Serving Society by Making Teachers the Linckpin of Academic Education’, in: Meindert Flikke-

ma (ed.), Sense of Serving. Reconsidering the Role of Universities Now (2015), p. 87
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7.1 Van controle naar vertrouwen
De academische verantwoordingsplicht 
wordt mede vormgegeven door de over-
heidscontrole op de kwaliteit van het ho-
ger onderwijs. Door die overheidscontrole 
wordt verantwoording afgelegd van de 
besteding van belastinggeld. De accredi-
tatieverlening door de Nederlands-Vlaam-
se Accreditatieorganisatie (NVAO) is de 
belangrijkste vorm van kwaliteitstoetsing, 
maar daarnaast blijkt een carrousel aan 
toetsingscommissies te bestaan met 
elk een eigen voorwaardenpakket. De 
prestatieafspraken tussen universiteiten, 
hogescholen en het ministerie van OCW 
leggen aanvullende voorwaarden op om 
‘de kwaliteit te verbeteren’.

Eigen visie
De ruimte voor een eigen visie van de 

instelling op kwaliteit en een vertaling 
daarvan in onderwijs en onderzoek moet 
de kern gaan vormen van het overheid-
stoezicht. Dan kunnen universiteiten en 
hogescholen weer zelf verantwoorde-
lijkheid dragen voor hun onderwijs en 
onderzoek. Toezicht zal zich meer moeten 
richten op de aanwezigheid van een visie, 
de omzetting van die visie in concreet 
beleid en de aanwezigheid van evaluatie 
van dat beleid. Met de aanwezigheid van 
een breed gedragen visie is de instelling 
tegelijkertijd ook beter weerbaar tegen 
externe prikkels. Interne kwaliteitszorg 
wordt dan meer onderdeel van beleid van 
de instelling en evaluatie daarop moet 
meer cyclisch plaatsvinden. Dit past prima 
binnen de ontwikkeling waarin examen- 
en onderwijscommissies een belangrijke 
rol spelen in de verantwoording.

7. Een eigen 
    verantwoordelijkheid

De gemeenschap die een universiteit of hogeschool vormt, levert een 
eigen dynamiek en waardenstelsel op die zorgen voor diversiteit tus-
sen de instellingen. De cultuur die heerst binnen zo’n gemeenschap 
is bepalend voor de studiehouding van studenten, voor het werkple-
zier van de medewerkers en voor het brede rendement van de oplei-
ding. Ons uitgangspunt is dat de academische vrijheid zorgt voor een 
vrijplaats voor gedachtevorming en debat, zodat de kwaliteit van eigen 
werk bediscussieerd kan worden.116 Daarbinnen moet ruimte zijn voor 
afwijkende meningen, voor tegenspraak van het politiek correcte en 
respect voor de onderwijsontvanger. In dit hoofdstuk wordt bekeken 
hoeveel academische vrijheid nog over is en hoe meer vertrouwen in 
het stelsel kan worden gerealiseerd.
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Focus op basiskwaliteit
De NVAO accrediteert op aanvraag de 
opleidingen van instellingen voor hoger 
onderwijs. Wanneer een opleiding is 
geaccrediteerd, is zij bevoegd graden te 
verlenen. Daarmee garandeert de over-
heid een bepaalde minimumkwaliteit van 
die verleende graden. Bij de accreditatie 
worden toetsingsmaatstaven gehanteerd 
die vastgelegd zijn in het Accreditatieka-
der. Dit accreditatiekader is gebaseerd op 
de WHW en zou dezelfde kwaliteitscriteria 
moeten bevatten. Het uitgangspunt is dat 
het ‘wat’ door de overheid mag worden 
vastgesteld, maar ‘hoe’ dat ‘wat’ gerea-
liseerd wordt aan de instelling is.117 Een 
vergelijking tussen de wet en het accre-
ditatiekader ten aanzien van de beperkte 
opleidingsbeoordeling levert het volgende 
beeld op:

a.  Standaard 1 behandelt allereerst de 
beoogde eindkwalificaties. Dit is terug 
te voeren op lid 2 sub a, maar daarin 
wordt gesproken over het beoogde 
eindniveau. Uit de standaardomschrij-
ving blijkt dat met eindkwalificaties een 
breder spectrum wordt bedoeld dan 
alleen het eindniveau, ook inhoud en 
oriëntatie vallen hieronder. Het is niet 
terug te voeren op de wet dat de NVAO 
op de inhoud en oriëntatie van de eind-
kwalificaties controleert.

b.  Standaard 1 toetst ook de beoogde 
eindkwalificaties aan internationale 
eisen. Volgens de toelichting zijn dit de 
eisen ‘die in internationaal perspectief 
vanuit het beroepenveld en het vak-
gebied worden gesteld aan de inhoud 
van de opleiding’. Dit is een veel breder 
criterium dan het wettelijk criterium 

van ‘het eindniveau dat internationaal 
gewenst en gangbaar is’. Bovendien 
wordt slechts een aspect van vorming 
meegenomen, namelijk de beroepsge-
richte vorming. 

c.  Standaard 3 beoordeelt of de opleiding 
beschikt over een adequaat systeem 
van toetsing. In de toelichting worden 
de criteria genoemd: valide, betrouw-
baar en voor studenten inzichtelijk. 
In de wet wordt echter het criterium 
van deugdelijkheid genoemd, wat in 
onderwijsland een marginale toetsing 
betekent. Een oordeel over de validiteit 
en betrouwbaarheid van de toetsing is 
intensiever van aard.

d.  Met standaard 4 wordt een speci-
fieke toetsing uitgevoerd, namelijk 
van eindwerken (afstudeerscripties, 
masterthesis). Alle afstudeerders van 
de laatste twee studiejaren moeten 
worden vermeld inclusief de behaalde 
resultaten in de afstudeerfase. Uit deze 
lijst worden minimaal 15 eindwerken 
geselecteerd en beoordeeld of terecht 
een voldoende is toegekend. Ook al 
wordt dit door veel betrokkenen als 
normaal gezien, toch vindt hier een in-
tensieve bemoeienis met de inhoud van 
het onderwijsproces plaats. Dit is niet 
terug te voeren op de wet die slechts 
de beoordeling van de deugdelijkheid 
van de examinering voorschrijft. Dat de 
afstudeerfase zozeer onder de loep van 
de NVAO ligt, resulteert in een ervaren 
wantrouwen in de professionaliteit van 
de docent.118 Nu de examencommissie 
door recente nieuwe wetgeving meer 
kracht heeft gekregen, is extra extern 
toezicht overbodig. 

116.  F.A. van der Duyn Schouten, ‘Vrijmoedigheid nodig. Universiteit moet vrijplaats voor debat zijn.’, Waarheidsvriend 2 septem-
ber  2016, p. 10.

117.   Kamerstukken II 2010/11, 32 193, nr. 28, p. 28.
118.  Volgens dr. mr. J.L.W. Broeksteeg in zijn lezing, gehouden tijdens het symposium te Ede op 17 juni 2016. Deze eis is in geen 

van de gepubliceerde kaders en richtlijnen terug te vinden.
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De conclusie van deze analyse is dat er 
licht zit tussen de wettelijke eisen en de 
eisen uit het accreditatiekader. In het 
accreditatiekader wordt op meerdere 
punten gekeken naar de inhoud van de 
opleiding en van de toetsing. Een bepaal-
de visie op kwaliteit gaat dan onvermijde-
lijk een rol spelen. Dat schrijft de wet niet 
voor en is ongewenst in het licht van de 
academische vrijheid. Het verdient aanbe-
veling het accreditatiekader in overeen-
stemming te brengen met de wet.

Goed en excellent
De accreditatieprocedure is gericht op 
het garanderen van de basiskwaliteit. De 
overheid gaat na of de kwaliteit van de 
instellingen voldoende of onvoldoende is. 
Sinds 2010 is een gedifferentieerd oor-
deel mogelijk over kwaliteit.119  Niet alleen 
basiskwaliteit, maar ook kwaliteitsverschil-
len tussen opleidingen moeten duidelijk 
gemaakt worden. Het is echter niet min-
der dan normaal dat we excellent onder-
wijs verwachten van publiek gefinancierde 
instellingen. Zij moeten zelf formuleren 
wat en hoe zij kwaliteit zien, daar mogen 
verschillende keuzes in worden gemaakt. 
Met de mogelijkheid van toekenning van 
de kwalificaties ‘goed’ en ‘excellent’ speelt 
een door ambtenaren ontwikkelde visie op 
wat als goed en excellent onderwijs geldt. 
Dat is in het kader van minder overheids-
sturing en minder competitie onwenselijk. 
Dit betekent overigens zeker niet dat 
hoger onderwijs niet excellent mag zijn. 
Maar de definitie van die excellentie moet 
niet door de overheid worden ingevuld. 
We willen instellingen de vrijheid geven 
om zelf focus aan te brengen in welk 
vakgebied excellentie wordt nagestreefd. 
Want de discussie over kwaliteit is vooral 
een discussie tussen professionals. 

Bijzonder keurmerk
De politieke gekleurde doelstelling van 
internationalisering heeft zijn weg gevon-
den in de accreditatiepraktijk. Universitei-
ten en hogescholen kunnen in aanmerking 

komen voor een ‘bijzonder kenmerk’ 
internationalisering, waarvan tot nog toe 
alleen de universiteiten van Maastricht 
en van Wageningen profiteren.120 In de 
praktijk blijkt deze toets een eigen leven 
te gaan leiden, waarbij de druk tot om te 
internationaliseren wordt opgevoerd. Dat 
is ongewenst in het licht van de wens tot 
afname van sturing door de overheid op 
hoger onderwijs.

Meetcultuur
Bij de analyse van de accreditatiestan-
daarden valt nog iets op: de standaarden 
die bij de Instellingstoets kwaliteitszorg 
worden gehanteerd staan niet allemaal 
in de wet. Standaard 3, dat een manage-
mentinformatiesysteem voorschrijft en de 
evaluatie- en meetactiviteiten bijhoudt, 
draagt onmiskenbaar bij aan een meetcul-
tuur binnen de instelling, maar wordt niet 
genoemd in de wet.121 Deze standaard 
geeft een prikkel tot een kwantitatieve 
benadering van de onderwijskwaliteit. 
Dergelijke afgedwongen kwaliteitsmaat-
regelen staan op gespannen voet met de 
academische vrijheid en de professionele 
autonomie in onderwijs en onderzoek.122 
Het verdient daarom aanbeveling deze 
standaard te schrappen uit het accredita-
tiekader.

Administratieve lasten van kwaliteits-
beoordeling
De voorbereiding van een accreditatie-
aanvraag start bij de meeste opleidingen 
al twee jaar van te voren. Opleidingsma-
nagers en beleidsmedewerkers zijn vele 
uren bezig met het gereed maken van 
de documenten en de zelfevaluatie die 
voor de visitatie verplicht moeten worden 
opgemaakt en toegezonden. Sommige 
formulieren moeten reeds gedurende het 
onderwijsproces door docenten worden 
ingevuld. Naast het tarief van 800 euro 
per opleidingsbeoordeling worden er 
dus veel werktijd gestoken in de admi-
nistratie rond de kwaliteitsbeoordeling 
per opleiding door de NVAO. Ook bij de 
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kwaliteitstoetsing op instellingsniveau 
moeten de nodige fte’s worden betaald 
om te kunnen voldoen aan alle vereisten 
plus de uitvoering van de maatregelen 
die opgelegd zijn na de kwaliteitstoetsing. 
Daarbij komen nog de uren en kosten die 
gemaakt worden om te voldoen aan alle 
verzoeken van de Onderwijsinspectie, 
de Review Commissie Hoger onderwijs, 
de Algemene Rekenkamer, de Commis-
sie Doelmatigheid Hoger Onderwijs en 
mogelijke onderzoeken van het Centraal 
Planbureau en Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Alleen al de kosten van het ac-
creditatiestelsel werden door de Algeme-
ne Rekenkamer in 2013 geschat op totaal 
25 miljoen.123 Het is goed dat er aandacht 
is om de procedures te vereenvoudigen 
en de lasten te verminderen. Dit vraagt 
om concrete maatregelen en blijvende 
aandacht voor het respecteren van de 
academische vrijheid en de professionele 
autonomie van de instellingen voor hoger 
onderwijs.

Aanbeveling 8
De visie op kwaliteit en de vertaling  
daarvan in beleid en interne kwaliteits- 
zorg vormt het uitgangspunt voor het 
overheidstoezicht, dat zich richt op de 
toetsing van de basiskwaliteit en zich 
houdt aan de wettelijke kaders. Bijzon- 
dere kenmerken, keurmerken en contro-
le op eindwerken worden geschrapt.

7.2 Van sturing naar stimulering
De overheid heeft grote ambities met het 
hoger onderwijs. In het kader van de ‘ken-
niseconomie’ moet het hoger onderwijs 
een bijdrage leveren aan de internationale 

kennisconcurrentie en topsectoren vor-
men. Via financiering van het hoger onder-
wijs kan de overheid gemakkelijk in de 
richting van die ambities sturen. Univer-
siteiten moeten zelfs ‘middels de eerste 
geldstroom substantieel bijdragen aan de 
realisatie van de wetenschapsagenda.’124 
De vraag is hoe dit beleid zich verhoudt 
tot de ruimte voor academische vrijheid, 
professionele autonomie, fundamenteel 
onderzoek en onderwijs.

Prestatieafspraken
De afspraken die de minister van OCW in 
2012 in direct overleg met de universitei-
ten en hogescholen heeft gemaakt, heb-
ben reeds diverse effecten gesorteerd. Er 
is een brede discussie op gang gebracht 
over kwaliteit. Maar er is ook kritiek: kwan-
titatieve indicatoren kunnen een eigen 
leven gaan leiden en dreigen een doel op 
zichzelf te worden.125 Bezien vanuit onze 
visie op kwaliteit hebben wij de volgende 
bezwaren tegen de prestatieafspraken of 
prestatiegerichte financiering.

Bezwaar tegen kwantitatieve metingen
Verbetering van de kwaliteit van hoger 
onderwijs, dat is het doel van de pres-
tatieafspraken. Maar hoe weet je of dit 
gerealiseerd wordt? Met vastgestelde 
prestatie-indicatoren die het studiesucces 
en de excellentiemogelijkheden meten, 
wordt ‘de kwaliteit’ in kaart gebracht. Het 
probleem van kwalitatieve metingen in re-
latie tot een publiek goed als onderwijs is 
echter dat een doel als onderwijskwaliteit 
een hoog ethisch en ideologisch gehalte 
heeft. Het is de vraag of prestatiemeting 
leidt tot die beoogde doelen.126 

119. Artikel 5a.10 lid 1 sub c WHW.
120. Zie https://www.nvao.net/beoordelingsproceduresnederlandoverzichten/overzicht-bijzondere-kenmerken-nederland .
121. Artikel 51.13b WHW.
122. Volgens prof. dr. mr. W. van der Burg in zijn lezing, gehouden tijdens het symposium te Ede op 17 juni 2016.
123.  Algemene Rekenkamer, Kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen, Den Haag (2013), p. 11, te 

raadplegen op:  http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2013/09/Kwaliteitsbewaking_in_
het_hoger_onderwijs_in_Nederland_en_Vlaanderen_vervolgonderzoek_2013 .

124. OCW, Wetenschapsvisie 2025. Keuzes voor de toekomst, Den Haag (2015), p. 29.
125. RCHO, Aanbiedingsbrief adviezen midtermreview, 3 november 2014, p. 9.
126. S. van Thiel, Zeven misvattingen over prestatiemeting en -sturing, Overheidsmanagement 2009-1, p. 23.
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Bovendien leidt het afleggen van verant-
woording over de prestaties in het pu-
blieke domein door media en politiek tot 
eenzijdige aandacht voor negatieve infor-
matie.127 Ook leiden kwalitatieve metingen 
tot maatstaffixatie: het werk wordt zo 
ingericht dat de normen worden gehaald. 
Dit laatste is wat docenten uit het hoger 
onderwijs aangeven. Zij worden belast 
met het vasthouden van slecht presteren-
de studenten om de uitval in het eerste 
jaar te beperken. Dit leidt volgens onder-
zoek juist tot kwaliteitsverslechtering.128

Daarnaast is het de vraag of het bij de 
aard van het onderwijsproces past om 
geld te verbinden aan prestaties. Bij 
geestelijke arbeid zullen betere prestaties 
juist niet met financiële prikkels worden 
bereikt. Volgens de TED-talker Dan Pink 
geldt de stelling: ‘Rewards narrow our 
focus, and that’s okay for clear tasks, but it 
restricts our possibilities.’129 Uit onderzoek 
blijkt dat bij cognitieve werkzaamheden 
hogere rendementseisen tot slechtere 
resultaten leiden, in tegenstelling tot het 
belonen van mechanische vaardigheden. 
Hoe meer incentives tot presteren, hoe 
slechter de resultaten, is de paradox 
van geestelijke arbeid. Zelfsturing en 
autonomie leiden zeker in de academie 
tot optimale betrokkenheid en de beste 
kwaliteit.130 Inbedding van de kwaliteitsvi-
sie van de instelling in de interne verant-
woordingsstructuur verdient daarom de 
voorkeur.

Rechtsstatelijk bezwaar
Volgens diverse rechtswetenschappers 
gaat de overheid met de prestatiebe-
kostiging een grens over en stuurt zij 
inhoudelijk op kwaliteit. Met parameters 
als ‘uitval in het eerste jaar’ en ‘nominale 
afstudeerders’ wordt diep ingegrepen 
in het primaire proces. Artikel 23 van de 
Grondwet verplicht de overheid tot gelijke 
bekostiging, om zo een gelijk speelveld te 
creëren voor de instellingen. Doordat ook 
de bekostiging niet gelijkelijk wordt ver-

deeld (tot het einde toe hangt in de lucht 
of de instellingen de afspraken wel halen), 
menen zij dat deze maatregelen on-
grondwettig zijn.131 Diverse hogescholen 
hebben ondanks hun inspanningen een 
aspect, studierendement, niet gehaald en 
krijgen in 2017 te maken met een korting 
op de lumpsum.132 Dat betekent dat zij 
niet op gelijke wijze worden bekostigd als 
de andere instellingen, terwijl artikel 23 
de overheid daartoe wel verplicht. 

Bestuurlijk bezwaar
De prestatieafspraken staan niet garant 
voor stabiel beleid. Bij een nieuwe mi-
nister of gewijzigde politieke wil kan de 
invulling zomaar anders uitpakken. Zo is 
bijvoorbeeld al kort na het tekenen van 
de afspraken de langstudeerboete weer 
afgeschaft. Ook werd meer ruimte voor 
collegegelddifferentiatie en verbeterde in-
stellingsaccreditatie niet gerealiseerd. Dat 
het verkrijgen van een deel van de lump-
sum tot het einde toe in de lucht hangt, 
zorgt ervoor dat instellingen plotsklaps 
maatregelen zullen moeten nemen om de 
tekorten te kunnen opvangen.

De methode en inhoud van de prestatie-
afspraken stuiten dus op veel bezwaren. 
Ons uitgangspunt is dat instellingen kun-
nen rekenen op een stabiel budget en dat 
kwaliteit ingebed is in en gevormd is door 
de gemeenschap van de universiteit of 
hogeschool. De prestatieafspraken lopen 
naast het normale accreditatieproces dat 
ook de kwaliteit wil waarborgen. Nieu-
we kwaliteitsafspraken van de kant van 
de politiek zijn daarom ongewenst. Dat 
instellingen visie vormen op kwaliteits-
verbetering en daarover verantwoording 
moeten afleggen, is niet onredelijk en kan 
gerealiseerd worden via het beleidsplan 
en jaarverslag. Dat kan deel uitmaken van 
het gesprek tijdens de accreditatie. Het 
verdient aanbeveling de wettelijke moge-
lijkheid voor aparte politieke kwaliteitsaf-
spraken te schrappen.133
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Prestatieafhankelijke bekostiging
De eerste geldstroom wordt in de vorm 
van lumpsum uitgekeerd aan universitei-
ten en hogescholen. De hoogte is geba-
seerd op een ingewikkelde berekening 
waarin de aantallen studenteninschrijvin-
gen, bachelordiploma’s, masterdiploma’s 
en gepromoveerden wordt meegewogen. 
Het aandeel van publieke financiering in 
de totale financiering van universiteiten 
was in 2014 nog 60 procent en neemt 
steeds verder af. In vergelijking met 
andere Europese landen is dit erg wei-
nig, alleen de instellingen in Ierland en 
Groot-Brittannië moeten het met minder 
publieke financiering doen.134 Een deel 
van de basisfinanciering is door de pres-
tatieafspraken afhankelijk gemaakt van 
te bereiken prestaties. Het ministerie van 
OCW is van plan om de eerste geldstroom 
voor universiteiten nog verder ‘op een 
andere manier’ te verdelen door bijvoor-
beeld de promotieparameter te maxime-
ren tot 20 procent.135 Dit betekent dat de 
hoogte van het budget dat aan de hand 
van het aantal promoties wordt berekend 
een plafond krijgt. Het vrij te komen bud-
get wordt zo ingezet dat universiteiten 
worden ‘gestimuleerd en ondersteund 
om, aanvullend op hun stappen in het 
kader van de prestatieafspraken, de priori-
teiten in de wetenschapsagenda te verbin-
den met stappen in hun profilering.’136 Dat 
is gezien de bovengenoemde bezwaren 
tegen prestatieafhankelijke bekostiging 
ongewenst.

Sturingsinformatie
Behalve de NVAO bekommert nog een 
aantal overheidsinstellingen zich om de 
kwaliteit van het hoger onderwijs. De On-
derwijsinspectie heeft naast het bewaken 
van de naleving van de wet ook de taak 
om de kwaliteit van het stelsel van hoger 
onderwijs en de rechtmatigheid en doel-
treffendheid ‘te bewaken en te bevorde-
ren’.137 Op basis van incidentele gevallen 
kan de inspectie onderzoek verrichten, 
maar ook wordt onderzoek gedaan naar 
de prestaties en sectorbeelden in het 
hoger onderwijs.

Daarnaast bestaan de Commissie Doel-
matigheid Hoger Onderwijs (CDHO) die 
de doelmatigheid van de nieuwe oplei-
dingen vooraf toetst, in aanvulling op de 
NVAO-toetsing van een nieuwe opleiding 
op basis van de wet.138 De Tweede Kamer 
heeft gevraagd of deze commissie ook de 
doelmatigheid (dat wil zeggen de ar-
beidsmarktperspectieven) van bestaande 
opleidingen wil gaan beoordelen.139 Voor 
de evaluatie van de prestatieafspraken is 
er tevens een Reviewcommissie Hoger 
onderwijs en onderzoek (RCHOO) die 
naast haar midtermreviews jaarlijks een 
stelselrapportage uitbrengt.

Daarnaast houdt het CBS statistieken bij 
op basis van een jaarlijks verplichte gege-
vensverstrekking door de instellingen aan 
de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).140 

127. Van Thiel (2009), p. 22.
128. Van Thiel (2009), p. 21.
129. Zie de TED-talk: http://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation?language=en
130. Zie voor een inspirerend betoog: https://www.youtube.com/watch?v=u6XAPnuFjJc
131.  Paul Zoontjes, ‘Prestatiebekostiging in het hoger onderwijs, AA 2014, p. 66-69; J.L.W. Broeksteeg, ‘Prestatiebekostiging 

hoger onderwijs’, NTOR 2014, p. 80-101.
132. Zie: http://www.scienceguide.nl/201610/studiesucces-struikelblok-prestatieafspraken.aspx .
133. Artikel 2.6 lid 5 en 6 WHW.
134. Zie: www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/DEFINE_Thematic_Report__PBF_final_version.sflb.ashx. 
135. OCW, Wetenschapsvisie 2025. Keuzes voor de toekomst, Den Haag (2015), p. 24.
136. Antwoord op vraag 156 bij de begrotingsbehandeling 2016, Kamerstukken II 2015-16, 34 300, nr. 9.
137. Artikel 3 lid 2 sub 1 Wet op het onderwijstoezicht.
138. Artikel 5a.11 WHW.
139. Motie van Duisenberg en Van Meenen, Kamerstukken II 31288, nr. 531.
140.  Zie de website van het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onder-

zoeksbeschrijvingen/hoger-onderwijs .



48

VAN PRESTEREND NAAR INSPIREREND HOGER ONDERWIJS

Ook het Centraal Planbureau (CPB) 
houdt een vinger aan de pols, bijvoor-
beeld door een stelselstudie te doen van 
de ‘onderwijsmarkt’ en door de weten-
schapsproductiviteit te meten op basis 
van ‘longitudinale data van Nederlandse 
universiteiten’.141 Uiteraard geeft de 
Onderwijsraad geregeld zijn visie op de 
staat van het hoger onderwijs. Daarnaast 
doet de Algemene Rekenkamer regel-
matig onderzoek naar de kwaliteitszorg 
en –bewaking van het hoger onderwijs.142 

Verder heeft de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (WRR) enige 
jaren geleden een studie Naar een lerende 
economie gepubliceerd waarin het stelsel 
van hoger onderwijs is betrokken.143

 Het is onvermijdelijk dat al deze amb-
tenaar-onderzoekers op locatie komen 
meten, althans gegevens opvragen en 
aanbevelingen doen waarmee de politiek 
weer aan de slag ‘moet’. Om toezicht te 
houden op de toezichthouders worden 
de NVAO en de Quality Assurance Nether-
lands Universities (QANU) ook periodiek 
gevisiteerd door Europese organisaties.144

Het voorgaande laat zien dat er enorm 
veel onderzocht en gerapporteerd wordt 
over de kwaliteit van hoger onderwijs. Dit 
komt bovenop het interne kwaliteitstoe-
zicht van de Raad van toezicht, de mede-
zeggenschapsraad, de examencommissie 
en de opleidingscommissie die door de 
recent aangenomen Wet versterking 
bestuurskracht meer zeggenschap binnen 
de instelling hebben gekregen. 

Alles bij elkaar opgeteld zijn er overmatig 
veel onderzoeks- of toezichthoudende 
organen betrokken bij de kwaliteit van 
het hoger onderwijs. De toetsing beperkt 
zich blijkbaar niet tot de basiskwaliteit of 
deugdelijkheid van het onderwijs en on-
derzoek. Ondertussen gaat het bijhouden 
van allerlei formulieren en prestatiecijfers 
ten koste van het primaire proces en de 
kwaliteit waar het allemaal om draait. Het 
is daarom van belang dat het aantal orga-
nen wordt gereduceerd en de intensiteit 

van toetsing wordt verminderd. Tegelijker-
tijd is het aanbevelenswaardig dat instel-
lingen hun academische vrijheid beter 
verdedigen tegen vergaande adviezen. 
Omdat er geen vervolg moet komen op 
de prestatieafspraken wordt de Review-
commissie Hoger onderwijs en onderzoek 
overbodig. Deze commissie zal als eerste 
kunnen worden opgeheven. Daarnaast 
is een toetsing op de doelmatigheid van 
nieuwe opleidingen overbodig wanneer 
de NVAO bij de kwaliteitstoets van nieuwe 
opleidingen de overlap met bestaande 
opleidingen meeneemt. Daarom kan de 
Commissie Doelmatigheid Hoger Onder-
wijs ook worden opgeheven.

Aanbeveling 9
Prestatieafhankelijke bekostiging is on- 
gewenst. De wettelijke grondslag voor 
prestatieafspraken wordt geschrapt.  
Controle op kwaliteit wordt ingebed in  
de normale accreditatieprocedure. Over-
bodige commissies worden opgeheven. 

7.3 Van onzekerheid naar stabiliteit
Bij het nemen van verantwoordelijkheid 
voor de primaire processen van onderwijs 
en onderzoek hoort ook een eigen visie op 
goed loopbaanbeleid en daarbij passende 
verdeling van middelen. Deze paragraaf 
onderzoekt of daarvoor voldoende ruimte 
is.

Concurrentie als doel
Meedoen aan internationale concurrentie 
wordt vaak gepresenteerd als onontkoom-
baar. “Steeds meer landen streven actief 
naar een positie als competitieve kennis-
economie”, zo schrijft ook het ministerie 
van OCW.145 We moeten meegaan in het 
streven naar “een responsief stelsel dat 
snel in kan spelen op nieuwe (interna-
tionale) ontwikkelingen en kennis kan 
absorberen.”146 Het zijn echter ideologisch 
geladen keuzes om wetenschap te zien 
als een potentieel concurrentiemiddel en 
om wetenschap vervolgens in te zetten 
in de internationale concurrentieslag. 
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Het primaat van de economie boven de 
cultuur en godsdienst getuigt van een 
marxistische inslag. Een plannende over-
heid gecombineerd met globalisering, 
vrijhandel en ontgrenzing leidt dit tot het 
neoliberale uitgangspunt van planning 
for competition.147 Dit uitgangspunt strijdt 
met onze visie waarin wetenschap als 
zodanig waardevol is, onafhankelijk van 
het economisch rendement. Ook past het 
niet bij onze mensvisie, waarin elk mens 
onderscheiden talenten heeft gekregen en 
die dienstbaar aan anderen kan inzetten, 
om mensen te zien als elkaars concurren-
ten. 

Competitie in financiering
Uit onderzoek van het NRC blijkt dat er 
nog nooit zoveel geld naar het hoger 
onderwijs ging, maar dat dit tegelijkertijd 
omgeven is met onzekerheid en bureau-
cratie.148 Sommige vaksecties zijn nog 
nooit zo groot geweest als nu. Univer-
siteiten hebben hun personeelsbeleid 
gebaseerd op een bepaalde definitie van 
excellente wetenschappers, namelijk 
“mensen die veel publiceren, veel geci-
teerd worden en iedere stap in het aca-
demische carrièrepad afleggen binnen de 
daarvoor vastgestelde maximale tijd.”149  

Daarmee wordt de universiteit bevolkt 
met eenzijdig gekwalificeerde mensen, 
die perfect in het (extern vastgestelde) 
profiel passen, want met dit profiel kan 
meer extern geld worden binnengehaald. 
Dat leidt tot een standaardisering van de 
wetenschap. Dat wordt door het Rathe-
nau Instituut getypeerd als een excellente 

eenheidsworst.150 Deze eendimensionale 
benadering van talent past niet bij het re-
lationele mensbeeld. Wij gaan ervanuit dat 
mensen onderscheiden gaven en talenten 
ontvangen. Bovendien is het doel van het 
mens-zijn niet om eigen prestaties voorop 
te stellen, maar de dienst aan de naaste. 
Wetenschap is geen prestatie, maar een 
geschenk. Bovendien belemmert concur-
rentie de samenwerking tussen onder-
zoekers. Die samenwerking is juist nodig 
om beter dienstbaar te kunnen zijn aan de 
samenleving.

Voor- en nadelen
Competitieve financiering heeft een 
aantal voordelen. Selecteren op basis van 
kwaliteit in plaats van via een normale 
sollicitatieprocedure kan bepaalde per-
soonlijke bias wegnemen. Ook wordt het 
kaf van het koren gescheiden. Bepaalde 
criteria die samenwerking tussen disci-
plines vereisen, kunnen leiden tot nieuwe 
combinaties die onverwachte innovatie 
kan voortbrengen. Ook is een voordeel dat 
de beschikbare tijd en middelen effectie-
ver worden ingezet.

Helaas blijkt het in de praktijk niet zo vrij 
en kwaliteitsgericht als dat het lijkt. Een 
scherpe focus op topsectoren, valorisatie 
en de thematisering door de Nationale 
WetenschapsAgenda (NWA) schept bij-
voorbeeld bij de NWO-aanvragen aanvul-
lende criteria.151 Veel geld is geoormerkt 
per thema of gericht op infrastructuur. De 
schifting tussen absolute top en middel-
matige kwaliteit is makkelijk gemaakt, 

141. Zie de website van het CPB: http://www.cpb.nl/onderwerp/onderwijs-en-wetenschap .
142.  Zie de website van de Algemene Rekenkamer: http://www.rekenkamer.nl/Thema_s/Onderwijs_en_cultuur/Hoger_onder-

wijs_en_onderzoek?onderzoektype=onderzoek .
143. WRR, Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland, Amsterdam (2013).
144. WRR, Naar een lerende economie. Investeren in het verdienvermogen van Nederland, Amsterdam (2013).
145. OCW, Wetenschapsvisie 2025. Keuzes voor de toekomst, Den Haag (2015), p. 7.
146. OCW, Wetenschapsvisie 2025. Keuzes voor de toekomst, Den Haag (2015), p. 8-9.
147. Ad Verbrugge, ‘De universiteit en de hoogste zorg voor kennis’, in: Verbrugge & Van Baardewijk (2014), p. 211
148. Wetenschapsbijlage NRC 24 oktober 2015.
149. Flux mei 2012, p. 26.
150. Aldus prof. dr. Barend van der Meulen in Flux mei 2012.
151.  In de reactie van het kabinet op de NWA wil het kabinet de NWA ook een rol laten spelen in het NWO-beleid voor het vrije 

onderzoek: ‘voor de Vrije competitie en de Vernieuwingsimpuls zal de Nationale Wetenschapsagenda worden toegevoegd 
aan de criteria. Voorstellen op het vlak van de Nationale Wetenschapsagenda hebben daarmee een streepje voor.’
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maar een selectie binnen die absolute top 
is moeilijk objectief te maken. Daardoor 
gaan veel kwalitatief goede voorstellen 
alsnog de prullenbak in.

De criteria op basis waarvan de kwali-
teit van de wetenschapper beoordeeld 
worden, zijn zeer eenzijdig. Op basis van 
impactscores en samenwerking in presti-
gieuze groepen wordt de kwaliteit vastge-
steld. Dit leidt tot eenzijdig gekwalificeerde 
onderzoekers.152 Ook de kosten rijzen de 
pan uit. De overheadkosten voor het schrij-
ven en beoordelen van voorstellen zijn gro-
tendeels onzichtbaar. Deze kosten komen 
ten nadele van de tijd en de beschikbare 
financiering voor onderwijs en projectonaf-
hankelijk onderzoek.153 De voorstellen die 
niet worden gehonoreerd zijn vaak voor 
niets geschreven. Dat komt in feite neer op 
verspilling van belastinggeld.

De universiteit en haar medewerkers zien 
zichzelf gedwongen om op de ‘markt 
der geldstromen’ hun financiering ‘in te 
verdienen’. Ook medewerkers worden 
meer ondernemer, zij staan in concurren-
tieverhouding tot concullega’s en con-
cullega-secties. Personeelsbeleid wordt 
talentenjacht, er vinden ‘transfers’ plaats 
van excellente hoogleraren. Universitei-
ten hebben in feite hun personeelsbeleid 
uitbesteed. In de meeste onderzoeks-
gebieden is het binnenhalen van extern 
onderzoeksgeld en het aantal publicaties 
bepalend voor de carrièremogelijkheden 
van een wetenschapper. Dat vergroot de 
behoefte aan nog meer projectfinancie-
ring. Dit leidt tot een neerwaartse spiraal 
en tot veel niet-productieve onzekerheid. 
Veel onderzoekers en zelfs hoogleraren 
werken op basis van tijdelijke contrac-
ten. De onzekerheid daarvan leidt tot 
stress.154Jonge hoogleraren hebben vaak 
te kampen met een burn-out.155

Universitaire financiering
Universiteiten zijn voor 44 procent afhan-
kelijk geworden van competitieve financie-

ring.156 Daarbinnen is 26 procent publiek 
en 18 procent privaat gefinancierd. Dit 
betekent dat de nadelen van de competi-
tieve financiering een behoorlijk stempel 
drukken op universiteiten. De verhouding 
tussen de directe publieke financiering en 
competitieve financiering na matching is 
volgens het Rathenau Instituut 0,32:1.157 

Dit betekent dat vaksecties voor 2/3 
afhankelijk zijn van deelname aan compe-
titie. De conclusie kan worden getrokken 
dat hierdoor de vrijheid om eigen midde-
len te verdelen helemaal weg is. Allereerst 
komt hierdoor het onderwijs in de knel. 
Daarnaast bestaat ook het risico op ver-
waarlozing van niet-winstgevende taken 
zoals extra inzet voor zwakke studenten, 
bestuurstaken, maatschappelijke dienst-
verlening zonder commercieel nut – lezin-
gen voor vrijwilligersorganisaties, goede 
doelen en bijdragen aan het publieke 
debat. 

Vernieuwingsimpuls
Een van de programma’s die een 
hoofdoorzaak vormt voor de grote com-
petitie om financiering is het beurzen-
programma in het kader van de Ver-
nieuwingsimpuls. Dit beurzensysteem 
bestaat uit drie financieringsvormen voor 
talentvolle onderzoekers. De Veni-beurs is 
voor pas gepromoveerde onderzoekers, 
de Vidi-beurs voor onderzoekers die na 
hun promotie al enkele jaren onderzoek 
hebben verricht en de Vici-beurs voor 
senior-onderzoekers die hebben aange-
toond een eigen onderzoekslijn te kunnen 
ontwikkelen.

De bedoeling van de Vernieuwingsimpuls 
die sinds 2000 door de Nederlandse orga-
nisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
(NWO) wordt toegekend, is het creëren 
van meer ruimte voor jonge talentvolle 
onderzoekers om zich verder te ontwik-
kelen. Universiteiten deden in de jaren ‘90 
weinig aan loopbaanbeleid. Ondertussen 
zijn universiteiten wakker geschud en 
maken ze werk van zorgvuldige selectie 
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van onderzoekers.158 Tegelijkertijd is het 
loopbaanbeleid erg afhankelijk geworden 
van de toekenning van beurzen. Door de 
afhankelijkheid van een beurs komen veel 
jonge onderzoekers in een sluis terecht. 
Met een Veni-beurs mag je blijven en 
pas met een Vidi-beurs maak je kans op 
een leerstoel. Dit is mede te wijten aan 
het tenure track-systeem op basis waar-
van universiteiten hun loopbaanbeleid 
vormgeven. Als de NWO betaalt, heeft 
de faculteit nauwelijks reden om het 
project vroegtijdig te stoppen bij lager 
dan verwachte kwaliteit. Het probleem is 
dat er zoveel geld valt te halen dat ‘niet 
geschoten altijd mis’ is. Daar is een amb-
telijk ingerichte organisatie als NWO niet 
op ingericht. De NWO is een orgaan dat 
bij uitstek zeer bijzonder en uitzonderlijk 
onderzoek kan opsporen. De Spinoza-pre-
mies zijn daarvan een voorbeeld. Voor 
een allesomvattend loopbaanbeleid is de 
NWO niet geschikt. Tegelijkertijd geldt 
dat van universiteiten meer beleid mag 
worden verwacht wat financiering betreft. 
Het vraagt om moed om een eigen loop-
baanbeleid te ontwikkelen en daar soms 
financieel minder aantrekkelijke keuzes 
voor te maken.

De honoreringspercentages voor de Ver-
nieuwingsimpuls kwamen in 2015 neer op 
15 procent.159 De kapitaalvernietiging van 
de overige 85 procent van de voorstellen 
die de prullenbak in gaan, is een grote 
verspilling van talent en tijd. Het opstellen 
van die voorstellen is gefinancierd met 

middelen die voor onderzoek en onder-
wijs zijn bestemd. Dit lage honorerings-
percentage zorgt ervoor dat slechts een 
fractie van de talentvolle onderzoekers 
hun loopbaan binnen de wetenschap 
kunnen vervolgen. Deze ontkoppeling van 
academische kwaliteitsbewaking door 
de universitaire gemeenschap en verant-
woordelijkheid voor medewerkers is zeer 
onwenselijk. De enige manier waarop dit 
kan worden opgelost is financiering via 
een stabielere weg te laten lopen dan nu 
gebeurt.160 Daarvoor moet de opzet van 
Vernieuwingsimpuls onder de loep wor-
den genomen.161 Met name de Veni-beurs 
leidt tot enorm veel geschreven voorstel-
len die niet kunnen worden uitgevoerd. 
De omvang van die beurs, € 250.000 per 
voorstel, staat niet in verhouding met de 
overhead die ermee gepaard gaat. Het 
verdient aanbeveling deze financierings-
vorm sterk te verminderen. 

Ook is de concurrentie hevig op individue-
le promovendibeurzen, zoals de subsidie 
voor Onderzoekstalent.162 De honore-
ringspercentages van dit programma 
liggen rond de 20 procent, maar ook hier 
staan de overheadkosten niet in verhou-
ding tot de omvang van de subsidie.163 
Het gaat bij deze toekenningen om pas 
afgestudeerden waarvan het moeilijk is te 
bewijzen of zij wetenschappelijke kwali-
teiten beschikken. Echt onderzoekstalent 
kan hiermee niet worden onderscheiden, 
waarmee de subsidie haar doel voorbij 
schiet en beter kan worden afgeschaft.

152.  Aldus prof. dr. Barend van der Meulen in Flux mei 2012.
153. Wibren van den Burg, ‘De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocedures’, NJB 2012/2024.
154. Volgens prof. dr. mr. W. van der Burg in zijn lezing, gehouden tijdens het symposium te Ede op 17 juni 2016.
155. Joeri K. Tijdink, Publish & Perish. Research on research and researchers, Amsterdam (2016), p. 75.
156.  Rathenau Instituut, Chinese borden. Financiële stromen en prioriteringsbeleid in het Nederlandse universitaire onderzoek, 

Den Haag (2016), p. 91.
157. Rathenau Instituut, Chinese borden (2016), p. 98.
158. Rathenau Instituut, Talent centraal, Den Haag (2013), p. 87.
159. Het toekenningspercentage was voor de Veni 2016 15 procent (898 voorstellen niet gehonoreerd), voor de Vidi 2015 15 

procent (485 voorstellen niet gehonoreerd) en Vici 2015 14,9 (90 voorstellen niet gehonoreerd), ontleend aan http://www.
nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/vernieuwingsimpuls/toekenningen.

160. Rathenau Instituut, Chinese borden (2016), p. 87.
161. Dit betreft 150 miljoen per jaar.
162. Zie: http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/magw/onderzoekstalent/onderzoekstalent.html
163. Wibren van den Burg, ‘De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocedures’, NJB 2012/2024, p. 2535
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Praktijkgericht onderzoek HBO
Het is waardevol dat op HBO-niveau 
onderzoek wordt verricht dat gericht is op 
het verbeteren van de beroepspraktijk. Via 
het RAAK-programma kunnen HBO-on-
derzoekers bij de NWO een beurs aanvra-
gen. Het is echter onwenselijk dat ook het 
HBO steeds meer wordt uitgeleverd aan 
competitieve financiering. Stabiele finan-
ciering moet het uitgangspunt blijven.

Fundamenteel onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat de ruimte voor 
ongebonden, niet-thematisch onderzoek 
sterk is afgenomen.164 Veel financiering 
van onderzoek is zodanig thematisch 
ingedeeld dat ongebonden onderzoek 
daar niet binnen past. Ook is ongebon-
den onderzoek niet geschikt voor com-
petitieve financiering. Vaste financiering 
geeft zekerheid voor de lange termijn, 
wat belangrijk is voor onderzoek met een 
lange looptijd en voor investeringen in 
de benodigde infrastructuur.165 De lage 
financiering bedreigt vernieuwing en de 
eenheid tussen onderwijs en onderzoek. 
Vakgroepen dragen primair zelf de verant-
woordelijkheid om voor bepaald langlo-
pend onderzoek te kiezen waarvan pas op 
termijn blijkt wat de opbrengst is.166

Europese financiering
Uit onderzoek van het Rathenau Instituut 
blijkt dat veel onderzoek wordt gefinan-
cierd door de Europese variant van de 
NWO: de European Research Council 
(ERC).167 Dit gebeurt in een harde con-
currentiestrijd. In 2016 was het toeken-
ningspercentage 11,3 procent.168 Ook de 
financiering die verkregen kan worden via 
het programma van de Europese Commis-
sie genaamd Horizon 2020 heeft steeds 
meer invloed op het bepalen van de focus 
voor onderzoek. De onderwerpen voor 
dit programma worden door de Europese 
Commissie vastgesteld en moeten bij-
dragen aan de innovatie en concurrentie-
kracht van de Europese Unie. In de praktijk 
blijken de toegekende middelen niet 

voldoende om het onderzoek te kunnen 
uitvoeren. Er zijn vanuit de Nederlandse 
overheid middelen ter beschikking gesteld 
om wetenschappers niet te ontmoedigen 
om aanvragen te blijven doen.169 De ho-
noreringspercentages van dit programma 
zijn slechts 14 procent.170 Het is onwen-
selijk dat de overheid de Nederlandse 
wetenschap qua financiering afhankelijker 
maakt van Europese subsidieverstrekkers. 
Het is beter om de bijdrage aan deze sub-
sidiepotten te verminderen en via de vaste 
financiering te laten lopen.

Private financiering
In Amerika en Japan wordt een groot deel 
van het onderzoeksbudget gevormd door 
bijdragen van commerciële organisaties. 
De Nederlandse regering stimuleert in 
haar beleid deze financieringsvorm. Sa-
menwerking met bedrijven wijzen wij niet 
op voorhand af. Maar er zijn grote risico’s 
aan verbonden. Wanneer wetenschap 
op bestelling verkrijgbaar is, bestaat het 
gevaar van beïnvloeding van de doelstel-
ling van het onderzoek, de onderzoeks-
methoden en de (verwachte) uitkomst. 
Resultaten van onderzoek mogen bijvoor-
beeld niet direct beschikbaar worden om 
concurrentie voor te blijven of om een oc-
trooiaanvraag af te wachten.171 Bovendien 
gebruiken financiers van onderzoek vaak 
een systeem van open tendering, wat leidt 
tot competitie en publiek gefinancierd on-
nodig werk. Het schrijven van onderzoeks-
voorstellen op zodanige wijze dat het past 
in het profiel kan een onbevangen onder-
zoek belemmeren. De risico’s daarvan 
moeten worden ondervangen in beleid.

Conclusie
De optelsom van prestatieafhankelijke ba-
sisfinanciering die tegelijkertijd onderhe-
vig is aan matchings- en controlekosten, 
gecombineerd met fluctuerende studen-
tenaantallen en grote afhankelijkheid van 
onzekere competitieve financiering van 
onderzoek, leidt ertoe dat instellingen 
in het hoger onderwijs van alle kanten 
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financiële prikkels krijgen. Daardoor kan 
naar onze mening het primaire proces 
maar met moeite centraal worden gesteld. 
Onderwijs wordt ondergewaardeerd en 
onderzoek overgewaardeerd, wat in beide 
gevallen leidt tot perverse effecten.

De remedie is niet het verhogen van de 
bekostiging, maar het anders inrichten 
daarvan. De onzekere parameters die de 
bekostiging vaststellen moeten minder 
doorslaggevend zijn voor de keuzes die 
een instelling maakt. Het verdient aanbe-
veling om de beurzen waarop veel compe-
titie plaatsvindt, anders in te richten of af 
te schaffen. Daarbij moeten in het bijzon-
der de Onderzoekstalent-subsidie worden 
afgeschaft en het VENI-deel binnen de 
Vernieuwingsimpuls worden verminderd 
tot maximaal 20 beurzen. 

Het bedrag dat vrijkomt wordt verdiscon-
teerd in de vrije voet in het onderzoeks-
deel van lumpsum. Universiteiten krijgen 
zodoende meer stabiliteit in hun inkom-
sten, zodat het personeelsbeleid en de 
bewaking van de kwaliteit van onderzoek 
kan plaatsvinden waar het hoort, name-
lijk in de professionele omgeving van de 
instelling. 

Aanbeveling 10
Stabiele bekostiging van onderzoek  
moet het uitgangspunt worden. Compe-
titieve financiering moet worden ver-
minderd. In ieder geval wordt de Onder-
zoekstalent-subsidie afgeschaft en het 
VENI-deel binnen de Vernieuwings-
impuls verminderd tot 20 beurzen. 
Het onderzoeksdeel van de vaste voet 
wordt verhoogd met het budget dat 
hierdoor vrijkomt.

164. KNAW, Ruimte voor ongebonden onderzoek (2015), p. 52.
165. CPB, Kansrijk wetenschapsbeleid, Den Haag (2016), p. 19.
166. Adviesraad voor wetenschap, techniek en innovatie, Houd de basis gezond, Den Haag (2016), p. 16.
167. Rathenau Instituut, De Nederlandse wetenschap in de European Research Area, Den Haag (2016), p. 16.
168. Voor Starting Grants, zie https://erc.europa.eu/statistics-0.
169. Regeling Stimulering Europees Onderzoek.
170. Zie: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/horizon-2020-statistics.
171.  KNAW, Wetenschap op bestelling. Over de omgang tussen wetenschappelijk onderzoekers en hun opdrachtgevers,  

Amsterdam (2005), p. 20. 
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1. Openheid
Onderzoek is gericht op inzicht, niet op beheers-

baarheid.

Wetenschapsbeoefening kent morele dimensies 

en grenzen.

Studenten leren de beperktheid en morele aspec-

ten van eigen discipline of vak kennen.

De werkelijkheid verdient onderzoek op alle 

aspecten. 

2. Dienstbaarheid
Wetenschap moet ‘kritisch tegenover’ vormen 

voor overheid, bedrijfsleven en samenleving.

Docenten hebben verantwoordelijkheid voor 

kennisoverdracht en verwondering. Pedagogische 

kwaliteit en tijd is belangrijk.

Studenten hebben opdracht om hun talenten te 

ontdekken en in te zetten voor bijdrage aan samen-

leving. Motivatie en discipline zijn onontbeerlijk.

3. Verantwoordelijkheid
Kwaliteit wordt bepaald door parameters die 

 eigen zijn aan de institutie. Sturing door de over-

heid en de concurrentiedruk nemen af.

De instellingen nemen weer zelf verantwoordelijk-

heid voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek.

Uitgangspunt          Toekomstperspectief       Belemmeringen      Aanbevelingen
 
Wetenschap is een geschenk van God. 

De geschapen werkelijkheid is een complexe, 

veelzijdige en geordende werkelijkheid. 

Wetenschap geeft inzicht in en verwondering 

over de werkelijkheid.

Onderwijs is vorming in verwondering,

verantwoordelijkheid en dienstbaarheid

Instellingen voor hoger onderwijs zijn 

instituties met eigen kernwaarden 

Overzicht
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Uitgangspunt          Toekomstperspectief       Belemmeringen      Aanbevelingen
 

Beheersingsdenken

Waarheidsrelativisme

Verengelsing

Versmalling van de 

wetenschap tot direct 

toepasbare kennis

Onderzoek wordt 

hoger gewaardeerd 

dan onderwijs

Prestatiemaatschappij

Financiële belem-

meringen om 

te gaan studeren

Vergaande controle

Politieke sturing

Competitie

1. Durf te verwonderen.

2. Scherp het karakter van de propedeuse aan met vormende vakken. We-

tenschapsfilosofie en ethiek moeten in elke opleiding een plaats krijgen. 

3. Het onderwijs en de examinering van in ieder geval de vormende 

vakken, waaronder wetenschapsfilosofie en ethiek, vinden plaats in het 

Nederlands.

4. Garandeer, mede door financiële ondersteuning, dat theologie een zelf-

standige discipline en opleiding blijft en waarborg een vast percentage 

voor de geesteswetenschappen bij de toekenning van onderzoeksgelden.

5. Onderwijsprestaties moeten bij bevorderingsbeslissingen even zwaar 

meetellen als onderzoeksprestaties. Bij de aanvraag van NWO-subsidies 

worden de onderwijsprestaties meegenomen bij de beoordeling van de 

kwaliteit van de aanvrager.

6. Creëer meer ruimte voor beperkte selectie waarin motivatie, acade-

mische houding en relevante cijfers een belangrijke rol spelen, mits de 

toegankelijkheid op stelselniveau gewaarborgd blijft.

7. Zorg dat de financiële toegankelijkheid in het hoger onderwijs gewaar-

borgd blijft voor alle lagen van de bevolking met behulp van individuele 

aanvullende beurzen voor studenten met minder draagkrachtige ouders.

8. De visie op kwaliteit en de vertaling daarvan in beleid en interne kwa-

liteitszorg vormt het uitgangspunt voor het overheidstoezicht, dat zich 

richt op de toetsing van de basiskwaliteit en zich houdt aan de wettelijke 

kaders. Bijzondere kenmerken, keurmerken en controle op eindwerken 

worden geschrapt.

9. Prestatieafhankelijke bekostiging is ongewenst. De wettelijke grond-

slag voor prestatieafspraken wordt geschrapt. Controle op kwaliteit 

wordt ingebed in de normale accreditatieprocedure. Overbodige commis-

sies worden opgeheven. 

10. Stabiele bekostiging van onderzoek moet het uitgangspunt worden. 

Competitieve financiering moet worden verminderd. In ieder geval wordt 

de Onderzoekstalent-subsidie afgeschaft en het VENI-deel binnen de 

Vernieuwingsimpuls verminderd tot 20 beurzen. Het onderzoeksdeel van 

de vaste voet wordt verhoogd met het budget dat hierdoor vrijkomt.
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Over de Guido de Brès-Stichting

De Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP, is de denktank 
van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Het instituut onderzoekt zelfstandig 
politieke en maatschappelijke vraagstukken ten dienste van de SGP om zo kennis en 
inzicht te verwerven. Dit doet het WI-SGP met het oog op de voortdurende ontwikkeling 
van een staatkundig-gereformeerde visie op alle relevante beleidsterreinen. De resulta-
ten van het onderzoek communiceert het instituut met politici, partijleden, SGP-kiezers 
en publiek. 

Op de website www.wi.sgp.nl kunt u een groot aantal van de publicaties van het Weten-
schappelijk Instituut voor de SGP raadplegen of bestellen. U kunt zich via deze website 
ook abonneren op het kwartaaltijdschrift Zicht, opgeven als donateur, of aanmelden 
voor de gratis elektronische nieuwsbrief van de stichting. Dan wordt u op de hoogte 
gehouden van alle komende activiteiten en publicaties.
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