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Als vertrekpunt kiest de Onder-

wijsraad de toenemende liberali-

sering van het hoger onderwijs

als gevolg van de Europese inte-

gratie en de WTO-GATS-ontwikke-

lingen. Deze duiden erop dat de

nationale markten meer openge-

steld zullen moeten worden voor

buitenlandse aanbieders. De

Onderwijsraad stelt dat de over-

heid zeer duidelijk zal moeten

zijn in het bepalen van welke

activiteiten een ‘public service’

zijn en welke als commerciële

activiteiten gelden. Hogeronder-

wijsinstellingen moeten dus

meer worden voorbereid op

internationale concurrentie, het-

geen mijns inziens nog meer

zou moeten doorklinken in de

overige onderdelen van het

advies.

Publiek versus privaat

De Onderwijsraad is terughou-

dend in haar antwoord op de

vraag in hoeverre de verdeling

van de baten van hoger onder-

wijs tussen samenleving en indi-

viduele studenten aanleiding

zouden kunnen zijn voor veran-

deringen in de verdeling van de

bijdragen vanuit publieke midde-

len en private bronnen (college-

gelden). De raad benadrukt voor-

al het maatschappelijk rende-

ment van hoger onderwijs – in

termen van economische groei,

sociale binding en culturele ont-

wikkeling in de samenleving –

als criterium voor de publieke

bekostiging van opleidingen. In

hoeverre het aanzienlijke private

rendement van opleidingen aan-

leiding is voor private bijdragen

(collegegelden) laat de raad een

beetje in het midden. Ze spreekt

wel van partiële bekostiging,

waarbij de overheid en betrokken

studenten samen de kosten van

opleidingen dragen, maar dan

vooral in de masterfase, waarbij

masterstudenten een groter deel

van de kosten van hun opleiding

zouden kunnen en moeten dra-

gen. Zij hebben een uitstekend

arbeidsmarktperspectief en zij

kennen nauwelijks toegankelijk-

heidsproblemen omdat studen-

ten in de masterfase oud en wijs

genoeg zijn om weloverwogen

studiekeuzen te maken.

Naar mijn mening laat de Onder-

wijsraad echter de kans liggen

om het idee van de hoge private

baten van hoger onderwijs ook

Bekostigingsadvies Onderwijsraad nader

bekeken

Onlangs heeft de Onderwijsraad, op verzoek van het Ministerie van

OC&W haar advies over de bekostiging van het hoger onderwijs gepubli-

ceerd.1 Hierin heeft zij de uitgangspunten voor publieke bekostiging

van het hoger onderwijs op een genuanceerde en elegante manier uit-

gewerkt. De Onderwijsraad komt tot enkele interessante uitspraken

over de criteria voor publieke bekostiging, over wat studenten bij zou-

den kunnen dragen, en hoe dit alles vorm zou moeten krijgen.

▼

Hans Vossensteyn2

voor de bachelorfase verder uit te

werken. Afgestudeerden verdie-

nen immers niet alleen een aan-

trekkelijk inkomen, zij hebben

ook andere, meer immateriële

baten, zoals ‘het studentenleven’

en een rijke persoonlijke ontwik-

keling. Momenteel neemt echter

de overheid, lees belastingbeta-

ler, veruit het grootste deel van

de kosten voor haar rekening.

Ook nu het duidelijk wordt dat

Nederland verder moet investe-

ren in de kennissamenleving

vraag ik mij af of wij de schaarse

publieke middelen in de huidige

mate uit moeten geven aan stu-

denten met een kansrijke positie

in onze samenleving.

Hiermee komen we op een

ander belangrijk criterium in het

advies van de Onderwijsraad.

Terecht wijst de raad op de ver-

antwoording van de overheid

voor het garanderen van de

financiële toegankelijkheid van

het hoger onderwijs. Volgens de

Onderwijsraad kan dat met name

door de invoering van een sociaal

leenstelsel, omdat de private

kapitaalmarkt onvoldoende

werkt. In een sociaal leenstelsel

betaalt men de studieschuld pas

terug als men daar voldoende

draagkrachtig voor is. Als een

afgestudeerde onverhoopt (tijde-

lijk) werkloos is of laagbetaald

werk heeft, hoeft zij/hij niet of

nauwelijks terug te betalen.

Omgekeerd, als men veel ver-

dient, betaalt men sneller de stu-

dieschuld af. Dat is rechtvaardig

en transparant. Bovendien sluit

een sociaal leenstelsel volgens

mij niet uit dat er beurzen blij-

ven bestaan, bijvoorbeeld voor

studenten uit ondervertegen-

woordigde sociale groepen. Het

allerbelangrijkst naar mijn idee

echter is dat dit alles duidelijk

moet worden gecommuniceerd

met de doelgroep van potentiële

studenten en hun ouders. Dat

miste ik in het advies.
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Ten slotte trof de raad onvol-

doende empirisch bewijs aan

over de private en maatschappe-

lijke opbrengsten van opleidin-

gen in verschillende disciplines

om een differentiatie in bekosti-

gingsarrangementen voor (cate-

gorieën) opleidingen te kunnen

beargumenteren. Om dit in de

toekomst eventueel wél te kun-

nen, moet er dus nog veel onder-

zoekswerk verricht worden. Wel

vond ze een sterke relatie tussen

economische groei en innovatie

enerzijds en bèta- en techniekop-

leidingen anderzijds. Daar advi-

seert men dan ook dat, zeker ook

gezien de lage studentenaantal-

len, de overheid een grotere

bekostigingsverantwoordelijk-

heid zou kunnen nemen. In hoe-

verre dit al in de huidige hogere

bekostigingstarieven voor bèta-

en techniekopleidingen is verdis-

conteerd blijft de vraag. 

Macrodoelmatigheid

Het belangrijkste criterium voor

een nieuw bekostigingsmodel is

volgens de raad macrodoelmatig-

heid. Hierbij spreekt zij van een

goede verhouding tussen het

aanbod van opleidingen en de

(individuele én maatschappelij-

ke) vraag daarnaar, alsmede van

de aansluiting van opleidingen

bij veranderende behoeften van

studenten en samenleving. Voor

erkenning en bekostiging moe-

ten nieuwe (vestigingen van)

opleidingen van de Onderwijs-

raad dus vernieuwend zijn,

inspelen op een nieuw ontstane

vraag, en het bestaande aanbod

van opleidingen niet schaden.

Met betrekking tot de toekomst

pleit de raad voor een periodieke

heroriëntatie op het opleidingen-

aanbod, onder meer op grond

van een zekere minimale belang-

stelling per opleiding, het ont-

wikkelen van brede bachelorop-

leidingen en van speerpuntsecto-

ren voor extra stimulansen. Het

lijkt mij een goede zaak als we

ons regelmatig afvragen welke

opleidingen we wel en niet wil-

len bekostigen met publieke

middelen en dat de capaciteit van

het opleidingenaanbod zo goed

mogelijk op de vraag wordt afge-

stemd. De raad blijft echter vaag

in haar operationalisatie, zoals

het aangeven van de mogelijke

praktische consequenties, bij-

voorbeeld in termen van fusies of

het opheffen van opleidingen.

Een ander aspect van doelmatig-

heid dat de raad onderscheidt is

de regionale spreiding van oplei-

dingen. Dit is nauw verbonden

aan de uitspraken die de raad

doet over de regionale toeganke-

lijkheid van het onderwijs. De

Onderwijsraad pleit voor een

goede regionale spreiding van

bacheloropleidingen, waarbij stu-

denten uit alle gebieden gebruik

moeten kunnen maken van een

breed pakket aan bacheloroplei-

dingen. Ik vraag mij echter af of

een regionale spreiding de hoog-

ste prioriteit heeft. Nederland is

relatief klein. Bovendien is het

merendeel van onze studenten

uitwonend. Daarom hoeven wij

in principe niet meer opleidings-

vestigingen te hebben dan econo-

misch rendabel is. De mening

van de Onderwijsraad dat een

verminderde focus op regionale

spreiding voor masteropleidin-

gen geen kwaad kan zou ik dus

door willen trekken naar

bacheloropleidingen.

Kwaliteit

De Onderwijsraad hecht een

groot belang aan de kwaliteit van

opleidingen. Zij sluit zich in

principe aan bij de huidige prak-

tijk van de NAO. Als een opleiding

voldoet aan de minimumeisen

van accreditatie, wordt een oplei-

ding erkend en kán die voor

publieke bekostiging in aanmer-

king komen. Maar de raad gaat

verder. Zij wil in de toekomst

eventuele extra (‘bewezen’) kwali-

teit honoreren met een kwali-

teitstoeslag boven op de reguliere

basisbekostiging. Net als bij het

vaststellen van de sociale en pri-

vate rendementen per opleiding

(zie hiervoor) weten wij dat het

heel lastig is om objectief kwali-

teitsverschillen tussen opleidin-

gen aan te geven. Waarom zou-

den wij meer publiek geld beste-

den aan iets wat wij door middel

van accreditatie al als goed heb-

ben aangemerkt? Wel kan ik mij

voorstellen dat studenten een

hoger collegegeld betalen voor

opleidingen die pretenderen van

hogere kwaliteit te zijn. Als die

opleiding echt beter is dan ande-

re, zal zich dat op de arbeids-

markt terugbetalen in de vorm

van betere banen met veelal een

hoger salaris.

Hoe bekostigen?

Ten slotte heeft de Onderwijs-

raad enkele bekostigingsvarian-

ten naast elkaar gezet, vooral

vanuit de vraag wie of wat er

moet worden bekostigd: de stu-

dent, de instelling of de oplei-

ding. Op grond van een afweging

van de voor- en nadelen van de

verschillende modellen ziet de

raad geen reden om een ingrij-

pend proces van verandering in

gang te zetten en geen aanlei-

ding om de vraag (i.c. de student,

bijvoorbeeld via vouchers) te

bekostigen. De raad prefereert

het bekostigen van instellingen

boven dat van opleidingen. Wel

ziet ze graag ruimte voor experi-

menten met bekostiging via de

studenten of opleidingen. Hier

valt veel voor te zeggen, want dat

is politiek gezien wel realistisch.

Doorgaans is incrementeel beleid

het meest haalbare. Maar dat

maakt het advies naar mijn idee

wel een beetje conservatief. Als

de internationale context van

liberalisering een belangrijke

drijfveer achter een nieuw bekos-

tigingsmodel is, dan wordt flexi-

biliteit belangrijker. Flexibiliteit

vooral in termen van het slechten

van toetredingsbarrières, het aan-

geven van grenzen aan de publie-

ke bekostiging, en wat betreft de

opleidingen die wij met publieke

middelen willen bekostigen en

welke opleidingen wij meer aan

de markt over zouden willen

laten. Het is dan de vraag of wij

alleen opleidingen willen bekosti-

gen die door een beperkte groep

vooraf geselecteerde instellingen

worden aangeboden of dat ook

andere instellingen die relevante

opleidingen tegen een goede

prijs-kwaliteitverhouding aanbie-

den voor publieke middelen in

aanmerking kunnen komen. De

Onderwijsraad laat vooralsnog de

vraag of er een ‘level playing

field’ zou moeten komen tussen

het huidige bekostigde en niet-

bekostigde hoger onderwijs

onbeantwoord.

Hans Vossensteyn
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1 Onderwijsraad (2003), Bekostiging hoger
onderwijs, Advies uitgebracht aan de
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen, Den Haag: Onderwijsraad. Dit
advies kunt u vinden op: www.onderwijsraad.nl.

2 De auteur heeft het artikel op persoonlijke titel
geschreven.
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