
Zitting 1970-1971 - 11 281 5" 
Wijziging van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs 
in verband met de hervorming van het 
wetenschappelijk onderwijs 

(Wet herstructurering wetenschappelijk onderwijs) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

INHOUD 

1. Structurering van onderwijs. Scandering van beoor- B!z. 
deling 
1.1. Kritiek en alternatieven 5 
1.2. Voorgeschiedenis 6 
1.3. Doelstellingen van het wetenschappelijk on-

derwijs 6 
1.4. Doelstellingen van het hoger beroepsonderwijs 7 
1.5. Structurering van onderwijs 7 
1.6. Functionering van het voortgezet en het welen-

schappelijk onderwijs 8 
1.7. Onderwijspeil en onderwijsdichtheid 9 
1.8. Financiële en economische factoren 10 
1.9. Gevolgtrekkingen 11 

2. Structurering van het wetenschappelijk onderwijs 
naar doelstelling 

3. Structurering van het wetenschappelijk onderwijs in 
de tijd 
3.1. Begripsbepaling 12 
3.2. Inschrijvingsduur 12 
3.3. Studieduur 12 
3.4. Cursusduur 12 
3.5. Scandering van de beoordeling 13 
3.6. Numerieke uitkomsten 13 
3.7. Fasering van het onderwijs 13 
3.8. Gevolgtrekkingen 13 
3.9. Arbitraire keuze 15 

4. De leeftijd van „afstuderen" 
4.1. Numerieke gegevens 15 
4.2. Gevolgtrekking 16 

5. Financiële en economische factoren 
5.1. Numerieke gegevens 16 
5.2. Extrapolatie 16 
5.3. Gevolgtrekkingen 16 

6. Kiezen en delen 

7. Het post-academisch onderwijs 

8. Numerieke en financiële uitkomsten van de voorge-
stelde herstructurering 

9. Van voorontwerp naar wetsontwerp 
9.1. Discussie en adviezen 17 
9.2. Nabeschouwing 19 
9.3. Wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp 20 

10. Artikelen 

1. Structurering van onderwijs. Scandering van beoordeling 
1.1. Kritiek en alternatieven 
De internationale academische crisis heeft ook binnen de 

Nederlandse universiteiten *) onrust en opstand gebracht. Kri-
tiek en verzet bestaan binnen een gedeelte van de 332 Neder-
landse instellingen voor hoger beroepsonderwijs. In toenemende 
mate wordt getwijfeld aan de doeltreffendheid van de in 1968 
in werking getreden Wet op het voortgezet onderwijs. Het voor-
ontwerp van wet op het basisonderwijs is nieuwe aanleiding 
tot diepgaand overleg over grondslagen, structuren 2) en me-
thoden. Tegenover veel kritiek staan weinig uitgewerkte alter-
natieven. 

Integrale wettelijke herstructurering van het gehele onder-
wijs heeft in deze tijd van fundamentele onzekerheden en 
tegenstellingen weinig kans vr.n slagen. Zij zou zéér tijdrovend 
zijn. Zij zou reeds bij voltooiing door niet te voorziene maat-
schappelijke ontwikkelingen zijn achterhaald. 

Wij menen daarom dat de ernstige vraagstukken, die zich 
thans in verschillende onderdelen voordoen, zo goed mogelijk 
moeten worden opgelost door wijzigingen van zo beperkt moge-
lijke omvang in de bestaande wetgeving. De opeenvolgende 
aanpassingen moeten echter plaatsvinden tegen de achtergrond 
van een visie op de toekomstige macrostructuur. 

Het hierbij aangeboden ontwerp van wet beperkt zich tot de 
herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs. Het moet 
evenwel naar ons inzicht in een groter verband worden ge-
plaatst en beoordeeld; de considerans brengt dit reeds tot uit-
drukking. 

De laatste jaren is er in toenemende mate op gewezen, dat 
de scholen voor hoger beroepsonderwijs bestemd zijn voor 
leerlingen uit dezelfde leeftijdsklassen, waaruit ook een groot 
gedeelte van de begingeneraties van de studerenden aan de 
universiteit voortkomt. De gedachte wint veld, dat méér nadruk 
moet worden gelegd op de samenhang van het hoger beroeps-
onderwijs met het universitaire onderwijs; de structurering 
daarvan zou naar veler inzicht moeten worden verwezenlijkt in 
een nieuwe wet op het tertiaire onderwijs. De memories van 
toelichting op de Rijksbegrotingen 1970 en 1971 hebben aan 
deze structurering beschouwingen gewijd. In § 1.9 zullen wij 
aangeven welke stappen wij, in samenhang met dit wetsont-
werp, op korte termijn willen doen om die samenhang te be-
reiken. Wij menen, dat onze voorstellen van nu noodzakelijk 
zijn ten einde die verderliggende doeleinden met betrekking tot 
het tertiaire onderwijs ;i) te kunnen verwerkelijken. 

Wij tekenen reeds nu aan dat onderwijs en beoordeling niet 
in de eerste plaats structurele en organisatorische vraagstukken 

i) Onder het woord „universiteit" wordt kortheidshalve mede de hoge-
school begrepen; met het woord „faculteit" wordt mede de afdeling en 
worden zonodig de interfaculteit, de tussenafdeling, de subfaculteit en de 
onderafdeling bedoeld. 

2) Wij verstaan onder structuur: wijze waarop een samengesteld geheel 
uit zijn onderdelen is opgebouwd of opgebouwd kan worden gedacht. 

3) De term „tertiair onderwijs" is de laatste jaren in toenemende mate 
in het spraakgebruik opgenomen. Om verwarring te voorkomen wordt zij 
ook in deze memorie gehanteerd. Wij menen dat bij wettelijke regeling 
van de structuren ook de terminologie, mede in verband met internationaal 
gebruik, opnieuw in beschouwing moet worden genomen. 
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zijn. Wettelijke herstructurering stelt mogelijkheden tot onder-
wijsvernieuwing open; zij kan de ontwikkeling van talent en de 
vergroting van toewijding niet waarborgen. 

1.2. Voorgeschiedenis 
Gedurende de tweede wereldoorlog vond in vele kringen 

beraad plaats over taak, functie en structuur van de universi-
teit in de na-oorlogse, van tirannie bevrijde, samenleving. 

De minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, prof. 
dr. G. van der Leeuw, installeerde op 1 mei 1946 de Commissie 
tot Reorganisatie van het Hoger Onderwijs. De commissie 
stond onder voorzitterschap van mr. H. J. Reinink; secretaresse 
was mevrouw mr. M. J. Koch-Kijlstra. De ledenlijst noemt 
bijna honderd namen; de secties hielden 354 vergaderingen; het 
lijvig rapport verscheen in 1949. 

In de Wet op het wetenschappelijk onderwijs van 1960 is een 
gedeelte van de voorstellen van de commissie tot uitvoering 
gebracht. 

De Wet op het voortgezet onderwijs van 1963, gewijzigd 
door de overgangswet W.V.O. van 1967, verstaat onder voort-
gezet onderwijs al het onderwijs, dat wordt gegeven na het 
basisonderwijs, met uitzondering van het wetenschappelijk 
onderwijs. Zij bevat onder meer de regeling van een reeks van 
vormen van hoger beroepsonderwijs. 

Eveneens in 1963 richtte de minister van onderwijs, kunsten 
en wetenschappen, mr. J. M. L. Th. Cals zich tot de Acade-
mische Raad met het verzoek de voorbereiding voor de tweede 
fase van het academisch statuut ter hand te nemen. Hij stelde 
daarbij aan te nemen dat zijn opvolger bereid zou zijn nood-
zakelijk gebleken voorstellen tot wijziging van de wet in over-
weging te nemen. 

In antwoord op dit verzoek bood de Academische Raad in 
1967 een nota „structuur van het wetenschappelijk onderwijs" 
aan. De raad deed daarin een aantal voorstellen met betrekking 
tot het invoeren van baccalaureaatsopleidingen, maar tekende 
daarbij aan dat hij daarvoor niet kon steunen op aanbevelingen 
van zijn ter zake geraadpleegde secties; het grootste deel van 
de secties stond zelfs op het standpunt, dat handhaving van de 
bestaande structuur de voorkeur verdient. 

De Troonrede van 1967 kondigde, als één van de voor-
nemens van de Regering, aan dat de Regering zo mogelijk nog 
in dat zittingsjaar aan het parlement een nota zou aanbieden 
over de herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs 
en over de studieduur. 

In november van dat jaar werd prof. dr. K .Posthumus be-
noemd tot regeringscommissaris, op grond van de overwe-
ging. dat het noodzakelijk is te komen tot een herziening van 
de structuur van het wetenschappelijk onderwijs, dat hierover 
de Academische Raad reeds een advies heeft uitgebracht en 
dat de concretisering hiervan echter nog ta! van problemen 
oproept, die een intensieve bestudering, bespreking en nadere 
uitwerking vragen. 

Een concept-nota kwam in juli 1968 gereed. Wij hebben, 
op verzoek van de Nederlandse Studentenraad en van het 
Landelijk College van Studiecommissies en Studieverenigingen, 
besloten aan dit concept het karakter van een discussienota x) 
te verlenen, alvorens de definitieve voorstellen aan de Staten-
Generaal zouden worden aangeboden. 

De nota was aanleiding tot een stortvloed van, soms zéér 
felle, discussies en publikaties. In twee vervolgnota's2) 8) 
(december 1969 en april 1970) heeft de regeringscommissaris 
een inventarisatie van het geheel van reacties beproefd en 
daaruit een aantal conclusies getrokken. Voorts heeft drs. G. J. 
Bergenhenegouwen aan de hand van 138 verslagen van discus-

i ) Prcf. dr. K. Posthumus. De universiteit - doelstellingen, functies, 
structuren; Staatsuitgeverij, 1968. 

2 ) Prof. dr. K. Posthumus. Het universitair onderwijs - doelstellingen, 
functies en structuren; Staatsuitgeverij, 1969. 

si Prof. Hr. K. Posthumus. Universitair onderwijs - structuren; Staats-
uitgeverij, 1970. 

sies, die binnen faculteiten en studierichtingen zijn gevoerd, 
een „Analyse van universitaire standpunten" uitgewerkt1). 

Wij kunnen deze voorstellen, discussies en kritiek hier niet 
herhalen en verwijzen naar de genoemde nota's. In deze me-
morie volstaan wij met een korte samenvatting en met een 
toelichting van de conclusies die wij hebben getrokken. 

1.3. Doelstellingen van het wetenschappelijk onderwijs 
Vormgeving aan doelstelling moet grondslag zijn van ont-

werp van structuur. De wettelijke bepalingen over doelstellin-
gen en taken zijn algemeen gesteld; de formulering ervan is 
tijdsbepaald en dekt de werkelijkheid maar ten dele. De jaren-
lang gevoerde discussie is verstrikt geraakt in semantische pro-
blemen en stereotiepe uitspraken. Wij beperken ons hier tot 
enkele algemene opmerkingen en doen slechts de al!ernood-
zakelijkste voorstellen tot wettelijke wijziging. 

De samenvatting van de doelstellingen van de universiteit 
kan naar ons inzicht onder woorden worden gebracht als: 

- de beoefening van wetenschap; 
- het geven van onderwijs; 
- het scheppen van voorwaarden voor optimale persoon-

lijkheidsontplooiing; v 
- de bevordering van maatschappelijk verantwoordelijkheids-

besef; 
terwijl de doelstellingen van het onderwijs worden onderschei-
den in: 

- de voorbereiding tot het bekleden van maatschappelijke 
betrekkingen, waarvoor een wetenschappelijke opleiding ver-
eist is of dienstig kan zijn, daaronder berepen die van zelf-
standige beoefening der wetenschap; 

- de bevordering van het inzicht in de samenhang der 
wetenschappen. 

Wij zijn voorts van mening dat 
- universitair onderwijs en universitair onderzoek schering 

en inslag moeten blijven van één weefsel, waarvan de draden 
kunnen worden onderscheiden, maar niet kunnen worden ge-
scheiden zonder vernietiging van de structuur. Deze instem-
ming houdt afwijzing in van de stelling dat het zelfstandige 
wetenschappelijke onderzoek aan de universiteit moet worden 
onttrokken; 

- de soms uit artikel 1 van de Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs afgeleide tegenstelling tussen wetenschappelijk den-
ken, toepassen van de wetenschap en maatschappelijk hande-
len afgewezen moet worden. De criteria voor ,,wetenschappe-
lijkheid" gelden zowel voor de praktijkuitoefening van de arts, 
apotheker, predikant, jurist, leraar, psycholoog, econoom, in-
genieur als voor die van de wetenschappelijke onderzoeker; 

- ondanks accentverschillen in verdeling van tijd en toe-
wijding, wetenschappelijk onderwijs moet worden verzorgd 
door leden van het corps, die deelnemen aan het wetenschap-
pel ijk onderzoek; 

- herstructurering van het wetenschappelijk onderwijs mede 
dienstbaar moet worden gemaakt aan de bevordering van het 
universitair onderzoek. 

Ten aanzien van de bevordering van het maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsbesef stellen wij: 

- dat de universiteit ten aanzien van maatschappijkritiek en 
maatschappijvernieuwing wetenschappelijk ontmoetingscentrum 
en discussieplatform moet zijn, maar dat zij in dat opzicht geen 
institutionele verantwoordelijkheid draagt. Wij wijzen nog op 
de mogelijkheid tot het instellen van bijzondere leerstoelen en 
lectoraten door instellingen, stichtingen of verenigingen, zoals 
die is geregeld in de artikelen 129-144 van de Wet op het 
wetenschappelijk onderwijs. Van deze mogelijkheid is onder 
meer gebruik gemaakt door de Sint Radboudstichting, de 

!) De Nota Posthumus in discussie. Een analyse van standpunten, drs. 
G. J. Bergenhenegouwen; Stichting Onderzoek Wetenschappelijk Onder-
wijs en Overlegcommissie Tertiair Onderwijs, 1970. 
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Stichting tot oprichting en instandhouding van bijzondere leer-
stoelen voor calvinistische wijsbegeerte en de Humanistische 
Vereniging „Socrates". 

Wij voegen daaraan toe dat de steeds duidelijker wordende 
snelle en versnelde maatschappelijke ontwikkelingen - waar-
onder ook de explosieve toename van de aantallen studenten -
naar ons inzicht leiden tot de slotsom 

- dat bij het treffen van onderwijsvoorzieningen mede reke-
ning moet worden gehouden met geraamde maatschappelijke 
behoeften en met financiële en economische mogelijkheden. 

1.4. Doelstellingen van het hoger beroepsonderwijs 

Het grootste gedeelte van het hoger beroepsonderwijs wordt 
gegeven aan bijzondere instellingen. De Wet op het voortgezet 
onderwijs bevat — uiteraard uitsluitend — voor het openbaar 
onderwijs de zeer algemene doelstelling: „Het onderwijs be-
vordert de algehele ontwikkeling van de leerlingen door het 
doen verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden en draagt 
bij tot hun vorming op grondslag van waarden, in de Neder-
landse traditie met name door christendom en humanisme 
erkend" (artikel 42) . Een omschrijving van de algemene doel-
stelling van het hoger beroepsonderwijs ontbreekt. 

Artikel 13 van die wet noemt de namen van de scholen 
waaraan beroepsonderwijs wordt gegeven. In de acht bepa-
lingen van artikel 14 worden de beroepen opgesomd waar-
voor de onderscheidene scholen voorbereiding geven. 

De grote verscheidenheid in vormen van dit onderwijs 
maakt een omschrijving vrijwel onmogelijk. Die verscheiden-
heid blijkt uit de volgende opsomming van de aantallen scholen 
en leerlingen in november 1970. 

Volledig 
dagonderwijs 

Avond/partieel 
onderwijs 

leerlingen scholen leerlingen scholen 

Technisch onderwijs 
Nautisch onderwijs . 
Landbouwonderwijs 
Huishoud" en nijver 
heidsonderwijs . . . 
Middens tands-
onderwijs 
Economisch en admini-
stratief onderwijs . . . 
Sociaal-pedagogisch 
onderwijs 
Kunst- en kunstnijver-
heidsonderwijs . . . . 
Pedagogische 
academies 
Opleiding leerkrachten 
landbouwonderwijs. . 
Opleiding M.O.-akten. 

Totaal 

17 120 
3 023 
2 225 

5 451 

365 

2 188 

5 629 

7815 

19 247 

104 
6 125 

47 
18 
13 

53 

2 

9 

33 

36 

98 

11 
12 

12 566 75 

639 

5 919 28 

3 725 18 

29 1 
13 667 9 

69 292 332 36 545 134 

- dat in de institutionele doelstelling de beoefening van 
wetenschap niet is opgenomen 

- dat het onderwijs voorbereidt tot het bekleden van de in 
artikel 14 van de Wet op het voortgezet onderwijs opgesomde 
maatschappelijke betrekkingen. 

De doelstellingen van de instelling voor hoger beroepsonder-
wijs omvatten dus 

- het geven van onderwijs; 
- het scheppen van de voorwaarden voor optimale persoon-

lijkheidsontplooiing; 
- de bevordering van maatschappelijk verantwoordelijk-

heidsbesef; 
terwijl de doelstellingen van het onderwijs worden onder-
scheiden,, in 

- de voorbereiding tot het bekleden van de in artikel 14 
van de Wet op het voortgezet onderwijs opgesomde maatschap-
pelijke betrekkingen; 

- de bevordering van het inzicht in de samenhang der we-
tenschappen. 

De mate van overeenstemming tussen de doelstellingen van 
wetenschappelijk onderwijs en van hoger beroepsonderwijs 
maakt het om velerlei redenen ongewenst dat onderscheiding 
tot volledige scheiding leidt. De mogelijkheden tot koppeling 
en terugkoppeling moeten daarom worden onderzocht; enkele 
daarvan zijn in de al genoemde memories van toelichting op 
de rijksbegrotingen 1970 en 1971 reeds genoemd. Een be-
schouwing over de vraagstukken van groepsvorming binnen 
het onderwijs (structurering) moet voorafgaan aan verdere 
behandeling. 

1.5. Structurering van onderwijs 

Aan het overgrote deel van het curriculum 1) wordt door 
leerlingen en leermeesters2) in groepsverband deelgenomen. 
Deze groepen (soms klassen genoemd) zijn de kleinste onder-
delen van de structuur. 

In de regel bezit één van de leden van de groep groter des-
kundigheid en ervaring dan de anderen; hij draagt daarom ook 
groter verantwoordelijkheid. 

De groep kan zijn samengesteld door toelating van alle ge-
gadigden, door loting tussen alle gegadigden of door kiezen 
(selecteren) uit alle gegadigden. Bij deze selectie kunnen vele 
kenmerken, afzonderlijk of tezamen, worden gehanteerd: ka-
lenderleeftijd, sekse, lichamelijke of geestelijke eigenschappen, 
maatschappelijk milieu, kundigheden, vorderingen, diploma-
bezit, toekomstplannen. De keuze kan plaatsvinden op grond 
van algemene voorschriften, of door persoonlijke of gezamen-
lijke beslissingen van „kiezers". 

De selectie heeft belangrijke gevolgen voor enkeling en sa-
menleving; zij is één van de grootste persoonlijke en maat-
schappelijke vraagstukken van deze tijd. 

Van sommige zijden is geopperd dat na de school de univer-
siteit niet opnieuw behoeft of behoort te selecteren. Men wijst 
er op dat de selectie gewoonlijk het karakter van een compe-
titie draagt, die voor winnaars en verliezers belangrijke maat-

De volgende beschouwingen beperken zich tot de vormen 
van hoger beroepsonderwijs waarvan overeenkomstige vormen 
van universitair onderwijs kunnen worden aangewezen. Ge-
noemd kunnen worden vormen van: technisch onderwijs, land-
bouwonderwijs, economisch en administratief onderwijs, so-
ciaal-pedagogisch onderwijs en opleidingen voor leraren. 

Wij zijn van oordeel dat de doelstellingen van deze instel-
lingen en van het daaraan gegeven onderwijs op overeenkom-
stige wijze kunnen worden omschreven als de doelstellingen 
van de universiteit en van het universitaire onderwijs, met dien 
verstande 

1) In deze memorie wordt onder „curriculum" verstaan: het geheel van 
factoren, die de uitkomsten bepalen van de aan elkaar gekoppelde pro-
cessen van studeren (learning). onderwijzen (teaching) en beoordelen. 
Onder meer kunnen de volgende factoren worden onderscheiden: 

- examenprogramma's, beoordelingsmaatstaven en „peil van de exa-
mens"; 

- regelingen voor samenstelling van groepen en „peil van de groep"; 
- onderwijsprogramma's en „peil van het onderwijs". 

Het woord „peil" wordt in discussies over onderwijsvraagstukken gewoon-
lijk gebruikt zonder dat een definitie is gegeven en meetmethoden worden 
uitgewerkt. 

2) In dit eerste hoofdstuk zijn kortheidshalve onder het woord „leer-
lingen" ook de studenten begrepen, terwijl het woord „leermeester" leraren 
en hoogleraren omvat. 

1 1 2 8 1 1-4 (3) 
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schappelijke gevolgen heeft. Als gevolg daarvan ontstaan tus-
sen de opvoedende en onderwijzende taak enerzijds en de 
examinerende taak anderzijds spanningen, die sterker worden 
naarmate de diploma's in sterker mate het karakter van „eco-
nomisch goed" krijgen. Ook wordt voorgesteld de beslissing 
over „vertrekken of blijven" geheel aan de leerling over te 
laten („zelfselectie"); omdat zo goed als alle examens onbe-
perkt kunnen worden herhaald is dat in feite de huidige situatie. 

Wij zijn van oordeel dat om tenminste drie redenen zowel 
een periodieke beoordeling als een beperking van de verblijfs-
duur noodzakelijk zijn: 

— samenwerking binnen een groep is alleen mogelijk wan-
neer tussen kundigheden, kennis, toewijding en toekomstplan-
nen niet te grote onderlinge verschillen bestaan; 

— een maatschappij, die op verdeling van arbeid berust, 
verwacht terecht dat diegenen die jonge mensen gedurende 
vele jaren van hun studie hebben begeleid en gadegeslagen 
een oordeel uitspreken over die kundigheden, kennis en toe-
wijding en dat zij daarbij redelijke normen als toetsingscriteria 
voor een afsluitend examen hebben gesteld; 

— de snelle en versnelde „schaalvergroting" van het gehele 
onderwijs maakt het noodzakelijk dat grenzen worden ge-
steld aan het in volle dagtaak, zonder zorg voor dagelijks 
levensonderhoud, deelnemen aan dat onderwijs. 

Een aantal groepen is onder centrale leiding samengebracht 
in een school, waarvan de naam het curriculum kenmerkt. De 
samenstelling van een groep verandert in de loop van de 
schoolloopbaan, hetzij door beslissingen van ouders en leer-
lingen, hetzij door beslissingen van de school. 

De regelingen voor de samenstelling van de groepen, de 
keuze van een kenmerkende naam voor de schoolvorm, de 
scandering van de beoordeling en de maatschappelijke waarde-
ring van het „met goed gevolg deelnemen aan het curriculum" 
vormen de centrale vraagstukken van de wettelijke structu-
rering van het onderwijsstelsel. 

Het verlangen naar coëducatie door coïnstructie van de kin-
deren uit één volk is één van de uitingen van hedendaags 
streven naar democratisering. Maatschappelijke en onderwijs-
kundige ontwikkelingen hebben in het verleden geleid tot 
scheidingen naar sociale groepering, naar levenbeschouwelijke 
overtuiging, naar sekse, naar leeftijdsgeneratie, naar geschikt-
heid1) en naar toekomstplannen (eerste, tweede en derde 
klasse lagere scholen, christelijke hogere burgerschool, rooms-
kctholieke middelbare mm/e.Tschool. militaire academie). De 
twintigste eeuwse wetgeving (wet-Limburg, Wet op het voort-
gezet onderwijs, regeling van studietoelagen) en talloze voor-
stellen en pogingen tot onderwijshervorming zijn even zo vele 
blijken van verlangen naar de coïnstructie. 

In de hedendaagse onderwijswetgeving wordt met scheiding 
naar sociale groepering geen rekening gehouden. De scheiding 
tussen de seksen komt nauwelijks meer tot uiting (huishoud-
onderwijs. afzonderlijk onderwijs in de lichamelijke opvoe-
ding van jongens en meisjes). Met de scheiding naar levens-
beschouwelijke overtuiging, die in sterke mate de politieke 
geschiedenis van ons volk en de structuur van ons onderwijs 
heeft bepaald, moet onverminderd rekening worden gehouden. 
De verscheidenheid in leeftijd, schoolgeschiktheid en toekomst-
plannen moet worden aanvaard als primair gegeven voor de 
structurering van het curriculum. 

In tegengestelde richting als het verlangen naar coïnstructie 
werken de pogingen tot homogenisering van onderwijsgroepen 
naar geschiktheid. Die wens is in beginsel onvervulbaar: iedere 
leerling is uniek en iedere groep is heterogeen. De verschillen 
veranderen met de tijd en worden in de regel groter. Homo-
genisering is daarom alleen mogelijk ten aanzien van bepaalde 
eigenschappen, in beperkte mate en gedurende beperkte tijd. 
De Wet op het voortgezet onderwijs tracht homogenisering te 
vergroten door gedeeltelijke opheffing van coïnstructie (ver-

l ) De „geschiktheid" wordt in deze beschouwingen zuiver operationeel 
gedefinieerd: wie slaagt was geschikt. Die geschiktheid is een uiterst 
samengestelde factor. 

schillende „uitgangen" uit de brugklasse). Aan de slagings-
kansen van deze poging wordt in toenemende mate getwijfeld. 
Die twijfel leidt tot nieuwe voorstellen tot herstructurering in 
de richting van coïnstructie (de driejarige middenschool, het 
ongedeelde eindexamen, de integratie van hoger beroepsonder-
wijs en wetenschappelijk onderwijs 1 ) . 

Onderzoek naar de functionering van bestaande structuren 
en naar de kans van slagen van een herstructurering moet 
aan wettelijke maatregelen voorafgaan. 

1.6. Functionering van het voortgezet en het wetenschap-
pelijk onderwijs 

De functionering van bijna alle vormen van secondair on-
derwijs en van een groot gedeelte van de vormen van hoger 
beroepsonderwijs kan worden gekenmerkt als: 

- in de tijd gestructureerd, 
- klassikaal, 
- leerstofgecentreerd. 
De opstelling van een voor alle leerlingen van een jaar-

klasse identieke lesurentabel is het beginsel van de conven-
tionele onderwijskundige wijsheid. De opstelling van de uit die 
tabel afgeleide rooster voor leermeesters, vakken, klassen en 
lokalen is een moeilijke opgave van onderwijskundige wer-
kelijkheid. 

Van alle leerlingen van een klasse-afdeling wordt veronder-
steld dat zij zich in en op dezelfde tijd dezellde „leerstof eigen 
maken". Pogingen tot homogenisering van de groep worden 
gedaan door het stellen van voorwaarden voor toelating tot 
de eerste klasse van een „hogere" schoolvorm en door de jaar-
lijkse wel-of-niet beslissing over bevordering naar een „hogere" 
klasse. 

De niet-bevorderde leerlingen nemen de wel-of-niet beslissing 
over „blijven"; een deel van de „achterblijvers" wordt daardoor 
„zittenblijvers". Naarmate, voornamelijk om maatschappelijke 
redenen, het „uithoudingsvermogen" groter is wordt binnen een 
groep in de loop der jaren de spreiding in leeftijd groter. 

In tegenspraak met vaak gedane uitspraken wordt echter de 
spreiding in schoolgeschiktheid ook groter. Door zittenblijven 
wordt men niet vlugger. De poging tot „fractionering" van de 
beginpopulatie door herhaalde scheiding is door herhaalde ver-
menging van de fracties mislukt2). Het paardemiddel „zitten-
blijven" heeft averechtse uitwerking. 

Dit proces wordt in de hand gewerkt door het conventionele 
beoordelingsstelsel. Aan alle leerlingen van een klasse worden 
- naar vaak wordt gezegd terwille van maatschappelijke recht-
vaardigheid - zonder oordeel des onderscheids gelijke eisen 
gesteld. Dit stelsel leidt tot het opsporen en overtrekken van 
verschillen. De cijfers worden „eerlijk verdeeld". De beoor-
deling stelt zich „vanzelf" zo in dat de „middelmaat" wordt 
gewaardeerd met „voldoende" tot „ruim voldoende". Iedere 
beoordelaar en iedere vergadering van beoordelaars heeft eigen 
beoordelingsgewoonten. De landelijke bevorderingspercentages 
tonen voor de scholen voor gymnasiaal en middelbaar onder-
wijs tussen 1930 en 1964 slechts geringe schommelingen3) 4 ) . 

Hieruit volgt: 
- een schoolcijfer is evenmin een eigenschap van een indi-

viduele prestatie of van een talent als de prijs een eigenschap 
is van een kunstvoorwerp; 

1) „Afschaffing van het zittenblijven" omschrijft niet de oplossing, 
maar herhaalt de probleemstelling. 

2) Uit „Brugjaar of brugperiode", uitgave van de Commissie v.w.o.-
h.a.v.o.-m.a.v.o. (1970) blijkt dat het vraagstuk zich reeds in volle omvang 
voordoet in de eerste klasse van het voortgezet onderwijs. 

S) De ontwikkeling van het onderwijs in Nederland. Centraal Bureau 
voor de Statistiek, 1966, blz. 154. Onvolledige statistische gegevens geven 
aanwijzing dat de percentages ook in de aan 1930 voorafgaande decennia 
dezelfde waren. 

■*) Bij de inrichting van nieuwe vormen van onderwijs en bijbehorende 
stelsels van beoordeling moet naar nieuwe „normen" worden gezocht. 
Van de daarbij gevolgde procedure geeft de uitgave „Het eindexamen 
h.a.v.o. 1968" van de Commissie v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. een „schoolvoor-
beeld". 
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- voor het „peil" (het „niveau") van het onderwijs, voor 
het „peil" (de „geschiktheid") van een groep en voor het 
„peil" (de „maatstaven") van een beoordeling geldt overeen-
komstige uitspraak. Het „peil" is geen eigenschap van een 
onderwijsprogramma. De „geschiktheid" is geen eigenschap 
van een groep. De „maatstaven" zijn geen eigenschap van een 
beoordeling. Elk van deze drie grootheden heeft alleen be-
tekenis in haar betrekking tot de beide andere; 

- noch de cursusduur, noch het onderwijsprogramma (op-
somming van vakken en onderdelen van vakken), noch de 
lesurentabel, noch de behaalde cijferlijsten geven meer dan 
oppervlakkige aanwijzing voor de geschiktheid van de leer-
ling voor het deelnemen aan het curriculum van. of aan een 
toelatingsexamen tot, een „hogere" vorm van onderwijs. 

De wens tot „democratisering door coïnstructie" leidt - te-
zamen met de ervaring van praktische onmogelijkheid van 
homogenisering - tot de gevolgtrekking dat moet worden ge-
zocht naar curricula (methoden van onderwijs en van beoor-
deling) die zo groot mogelijke heterogeniteit van de groep 
mogelijk maken. 

De hervormingen van didactische methoden, de moge!ijk-
heden van audiovisuele hulpmiddelen, de vraagstukken rond 
samenstelling van roosters en de ontwikkeling van nieuwe 
„toetsen" moeten in deze memorie - die in de eerste plaats 
handelt over wettelijke „rooilijnen" - onbesproken blijven; in 
alle richtingen is veel - maar niet genoeg - voorbereidend on-
derzoek gedaan. De volgende uitkomst heeft voor de behan-
deling van de in deze memorie aan de orde gestelde vraag-
stukken van het tertiaire onderwijs wezenlijke betekenis: 

- Indien in toekomstige structuren van het voortgezet onder-
wijs - ter bereiking van maximale heterogeniteit — met de klas-
sikale, leerstofgecentreerde structuur wordt gebroken, zal de 
beoordeling „mèt oordeel des onderscheids" moeten plaats-
vinden. Men mag ongelijke monniken geen gelijke kappen op-
zetten1). Aan getuigschriften, die worden afgegeven na het 
gedurende een bepaalde tijd deelnemen aan een curriculum, 
kunnen ten aanzien van het voortzetten van de studie aan 
andere instellingen van onderwijs géén uniforme rechten wor-
den verbonden. De beslissing over het recht van de beoor-
deelde om gebruik te blijven maken van onderwijsvoorzienin-
gen moet door beoordelende organen met grote zorg - zowel 
voor algemeen als voor persoonlijk belang — worden genomen, 
maar draagt een bindend karakter. 

Het „hoger onderwijs" - met uitzondering van de gym-
nasia! - was tot in de eerste decennia van deze eeuw 

— niet in de tijd gestructureerd, 
— niet klassikaal, 
— niet leerstofgecentreerd. 
De student was niet verplicht in bepaalde volgorde ge-

durende bepaalde tijd colleges bij te wonen. Examens werden 
voor een belangrijk gedeelte in vrijstellende tentamens opge-
deeld. Zowel tentamens als formele en plechtige examens kon-
den op ieder afgesproken ogenblik worden afgelegd en af-
genomen. Onderwerpen voor coileges en examens waren wis-
selende steekproeven uit onderdelen van de wetenschap en uit 
zelfstandig bewerkte scripties. De „series lectionum" was de 
enige studiegids. Het hoger onderwijs was ongewild en on-
geweten geheel „gedaltoniseerd". In sommige „schuilhoeken" 
van de universiteit leeft men ook nu nog in die „academische 
vrijheid". 

De aanzienlijke schaal- en schoolvergroting van wetenschap 
en universiteit was oorzaak van storingen, die niet werden op-
geheven door evenredige vergroting van vloeroppervlakken en 
aantallen leermeesters. Een zekere mate van „verschoolsing" 
moest door de deelnemers, onwillig en onwennig, worden aan-
vaard. Grote aantallen tentamens kunnen alleen schriftelijk en 
op vastgestelde tijdstippen worden afgenomen; daarbij komt de 
beoordelingsproblematiek in volle omvang aan het licht. Studie-
gidsen van universiteiten en faculteiten hebben opvallende ge-

!) Voor een eerste kennismaking met nieuwe beoordelingsmethoden zij 
verwezen naar: dr. W. Meuwese, Onderwijsresearch, Aulaboeken, Utrecht/ 
Antwerpen 1970. 

lijkenis met programmaboekjes van scholen voor voortgezet 
onderwijs. 

Deze ontwikkeling beperkt zich in hoofdzaak tot onderwijs 
en beoordeling tot aan het eerste examen (propedeutisch exa-
men of kandidaatsexamen). Wij menen dat er om velerlei 
redenen geen „weg terug" is door oprichting van grote aan-
tallen kleine universiteiten en faculteiten. 

In de volgende fasen van het - thans „wetenschappelijk" 
genoemde - onderwijs doet zich de verschoolsing in veel min-
dere mate voor; toch is ook daarin zekere mate van ordening 
noodzakelijk. Wij menen dat deze ordening in de eerste plaats 
zal moeten bestaan in een wettelijke regeling van de thans in-
formele structurering in de tijd. Enige, naar ons inzicht aan-
vaardbare, mogelijkheden voor de regeling van de examens 
komen voor in de nota's van de regeringscommissaris; zij 
zullen echter niet in wet of statuut moeten worden voor-
geschreven. 

Wij menen dat de schaalvergroting van universiteiten en fa-
culteiten niet zo ver moet voortgaan, dat „verschoolsing" zich 
voortzet tot in de laatste fasen van de studie. Die ontwikkeling 
kan worden voorkomen door oprichting van nieuwe universi-
teiten of faculteiten, door beperking van de „onderwijsdicht-
heid" !) of door combinaties van beide maatregelen. Over deze 
in maatschappelijk, wetenschappelijk en onderwijskundig op-
zicht principiële keuze moeten binnen afzienbare tijd beslis-
singen worden genomen. 

Deze beschouwingen leiden ten aanzien van de samenhang 
tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs 
tot de volgende uitkomsten: 

- Voor de overgangen tussen een klassikaal gestructureerde 
en leerstofgecentreerde instelling van hoger beroepsonderwijs 
en het niet-verschoolste gedeelte van een universitaire studie-
richting (mogelijkheden van keuzevakken, studeren in eigen 
tempo) kunnen wellicht geen algemene regelingen worden ge-
troffen. 

- Deze conclusie wordt versterkt door de omstandigheid 
dat tussen de onderwijsprogramma's van gelijknamige studie-
richtingen aan verschillende universitaire instellingen z^er grote 
verschillen bestaan; dit geldt evenzo voor gelijknamige inste!-
lingen van hoger beroepsonderwijs. Wij menen dat die vrij-
heid en verscheidenheid zo waardevol zijn dat zij ter wille van 
geformaliseerde overgangsregelingen niet in het gedrang mogen 
komen. 

De voorafgaande beschouwingen leiden niet tot numerieke 
uitkomsten in rekenkundige of boekhoudkundige zin. De „visie" 
op de toekomst van het tertiaire onderwijs draagt een ,,arbi-
trair" karakter. „Arbitrair" betekent hier echter niet: willekeu-
rig of eigendunkelijk, maar: beslist door scheidslieden, die alle 
factoren - ook die van niet-onderwijskundige aard - zo goed 
mogelijk wegen. Die scheidslieden zijn: regering, volksver-
tegenwoordiging en onderwijskundige organen. 

In het hierbij aangeboden ontwerp van wet is uit de moge-
lijkheden een keuze gedaan. Toelichting van deze keuze vraagt 
behandeling van een onderwijsfactor en van de financiële en 
economische factoren. 

1.7. Onderwijspeil en onderwijsdichtheid 
Vaak wordt de vrees uitgesproken dat herstructurering van 

onderwijs oorzaak zal worden van verlaging van een niet nader 
gedefinieerde factor „onderwijspeil". 

Nader onderzoek vraagt onderscheiding tussen „peil" en 
„dichtheid". 

Wij verstaan onder onderwijsdichtheid een breuk waarvan de 
teller aangeeft: 

- het aantal programma-uren waaraan in een cursusjaar door 
een groep wordt deelgenomen; 

terwijl de noemer aangeeft: 
- het aantal leerlingen in een groep. 

1) Het begrip „onderwijsdichtheid" wordt in de volgende paragraaf 
toegelicht. 



10 
Het produkt van het aantal onderwijsvragende leerlingen en 

de onderwijsdichtheid is bepalend voor het aantal leermeesters, 
en daarmede voor het grootste gedeelte van de uitgaven op de 
gewone dienst van een instelling van onderwijs. 

Men kan de onderwijsdichtheid berekenen voor het volledige 
programma, voor afzonderlijke vakken of voor vakgroepen. 

De berekening is eenvoudig voor de klassikaal functionerende 
scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Zij is moeilijker 
voor de vormen van onderwijs, waarin de groepen gedurende 
het cursusjaar voortdurend van grootte en samenstelling ver-
anderen. De Commissie Onderzoek Methode Bepaling Perso-
neelsbehoefte (Academische Raad, 1968) heeft methoden uit-
gewerkt, waarvan ook voor de berekening van on derwij sdicht-
heid gebruik kan worden gemaakt. 

Naar veler mening is het onderwijspeil — en daarmede ook 
de uitkomst van onderwijs - evenredig met de onderwijsdicht-
heid; gedurende een zo groot mogelijk aantal cursusjaren zou 
gedurende zoveel mogelijk uren zoveel mogelijk onderwijs aan 
zo klein mogelijke groepen moeten worden gegeven. Die mening 
behoeft theoretisch en proefondervindelijk onderzoek. 

Naar hedendaags inzicht mag „onderwijs geven" niet worden 
omschreven als een proces waarbij kennis en kunde door daar-
toe aangestelde, bevoegde leerkrachten worden vóór-gedragen, 
üit-gelegd en óver-gedragen aan jonge mensen die zich daar-
voor hebben aangemeld. Negentiende eeuws taalgebruik ver-
bindt aan het werkwoord „vormen" als lijdend voorwerp niet 
alleen de namen van materialen, maar ook die van mensen. 
Dat gebruik toont de hardnekkigheid van negentiende eeuwse 
vergelijking van de jonge mens met vormloze klei die door pot-
tenbakker of beeldhouwer naar eigen inval, inzicht of ingeving 
kan worden gefatsoeneerd. Dat taalgebruik bestaat niet voor 
werkwoorden als studeren, ontwikkelen en ontplooien. De jonge 
mens kan worden onderwezen, maar hij kan niet worden ge-
studeerd. Hij kan, in tegenstelling tot een fotografische plaat, 
niet worden ontwikkeld. Hij kan, in tegenstelling met een vlag, 
niet worden ontplooid. 

De uitdrukking „onderwijs geven" moet worden verstaan als: 
begeleiding bij studie, zelfontwikkeling, zelfontplooiing. 

In 1.6 is reeds vastgesteld dat de factor „onderwijspeil" geen 
eigenschap is van het onderwijs, maar dat zij slechts mag 
worden gehanteerd in haar betrekking met de andere drijvende 
factoren: de geschiktheid van de groep en de maatstaven van 
de beoordeling; reeds daarom mag het peil niet evenredig wor-
den gesteld aan de rekengrootheid dichtheid. 

Wij weten nog heel weinig van de uitkomst van bemoeienis 
en bemoeizucht, die uitgaan boven het erkennen van eigen 
verantwoordelijkheid, het gunnen van uitstel van voorziening 
in eigen levensonderhoud en het toelaten tot inrichtingen en 
verzamelingen. Hoeveel kunnen wij met bezorgd te zijn aan hun 
groei toedoen? 

Vergelijkend onderzoek naar onderwijspeil moet plaatsvinden 
door beoordeling met dezelfde maatstaven hetzij van prestaties 
van kleinere of grotere groepen van vergelijkbare samenstelling, 
die gedurende een bepaalde tijd aan hetzelfde curriculum heb-
hen deelgenomen, hetzij van groepen van dezelfde grootte en 
vergelijkbare samenstelling die gedurende dezelfde tijd aan ver-
schillende curricula hebben deelgenomen. 

In de Verenigde Staten is veel onderzoek verricht 1). In 
Nederland is een eerste begin gemaakt 2 ) . Daaruit blijkt dat 
het „peil van het hoger onderwijs" niet hoger is naarmate aan 
het onderwijs méér tijdseenheden worden besteed. In sommige 
situaties is het „peil" hoger naarmate de groep groter is. In 
andere situaties bestaat geen betrekking tussen het aantal leden 
van de groep en het „peil" van het onderwijs. In wéér andere 
situaties heeft de kleinste groep van hetzelfde onderwijs het 
grootste voordeel. 

!) W. J. Mc. Keachie, Procedures and Techniques of Teaching: A survey 
of Experimental studies in the American College, a psychological and 
social interpretation of the higher learning, New York-London, 1962, 
p, 312-365. 

2) Dr. W. Mcuwese, Onderwijsresearch, Utrecht/Antwerpen 1970, 
p. 101. 

Ten aanzien van didactische methoden is de voor velen 
teleurstellende uitkomst: „As in most experiments on teaching 
methods, the predominant results were 'no significant dif-
ference'. An exception to this may be found in various indices 
of student satisfaction in which several significant differences 
favour lecturediscussion over independent study and especially 
over independent small groups." „The results suggest that class-
room experience is not essential for learning." „If rate of trans-
mission of knowledge is important, a good book is hard to 
beat." !) 

„Deze resultaten kunnen een schok betekenen voor onder-
wijspractici. die in een lange ervaring hun eigen theorie over 
onderwijs hebben verworven. De statistische waarschijnlijkheid 
dat wanneer hun „methode" met een andere vergeleken wordt 
geen verschil wordt gevonden, is bijzonder groot; dat kunnen 
we nu toch wel veilig stellen. Moeten we nu concluderen, dat 
het er niet toe doet hoe je onderwijs geeft, het heeft toch 
altijd hetzelfde resultaat? Deze conclusie is moeilijk te aan-
vaarden. In zekere zin is deze conclusie wel juist: afgemeten 
naar de gebruikelijke criteria maken verschillen in gebruikelijke 
onderwijsmethoden waarschijnlijk geen verschil." 2) 

Ter voorkoming van misverstand tekenen wij aan: 
- dat de uitkomsten zijn verkregen door onderzoek van 

onderwijs aan Amerikaanse colleges en onderwijs aan begin-
nende Nederlandse studenten; zij mogen zonder verder onder-
zoek niet worden uitgebreid naar het kleuteronderwijs, het 
basisonderwijs en het onderwijs in de eerste cursusjaren van 
het voortgezet onderwijs; 

- dat op de hoofdzin van het verslag over teleurstellende 
uitkomsten vaak een bijzin volgt waarin mededeling wordt 
gedaan van verhoging of verlaging van „student satisfaction", 
van attitude tegenover of motivatie tot de studie. Bij ver-
nieuwing van onderwijs zal hoofdzin tot bijzin, en zal een 
belangrijk gedeelte van de „leerstof" van doel tot middel 
moeten worden; 

- dat vele, niet in maat en getal uit te drukken, factoren 
als persoonlijkheid van de leermeester, ethische, sociale en emo-
tionele verhoudingen binnen de groep, externe invloeden van 
micro- en macro-milieu medebepalend — ten goede en ten 
kwade - kunnen zijn voor de uitkomsten van onderwijs en 
studie. Op grond van de beschikbare uitkomsten van onder-
wijsresearch kan slechts worden vastgesteld dat - voor de 
hier besproken groepen - verandering van onderwijsdichtheid 
en onderwijsmethoden weinig invloed heeft op de meetbare 
uitkomsten van beoordeling. Die uitkomsten worden in de 
eerste plaats bepaald door de factoren „geschiktheid" van de 
groep en ..maatstaven" van de beoordeling. 

1.8. Financiële en economische factoren 
„De uitgaven van de overheid voor het gehele onderwijs 

in Nederland zijn in 1967 opgelopen tot 5,7 miljard gulden 
ofwel ruim 7,5 pet. van het nationaal inkomen. Dit is het 
hoogste percentage van alle westeuropese landen en om en 
nabij op hetzelfde niveau als de totale onderwijsuitgaven van 
de Verenigde Staten". Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
wijst er verder op „dat de ontwikkelingen kunnen worden 
benaderd door een exponentiële functie. De grafiek toont 
duidelijk aan hoezeer de gemiddelde groeipercentages van ge-
noemde drie grootheden van elkaar afwijken. Zo bedroeg het 
gemiddelde groeipercentage van het nationaal inkomen sedert 
1950 ruim 9 pet. per jaar; de totale overheidsuitgaven voor 
onderwijs gaven een gemiddeld groeipercentage van ruim 
14,5 pet. per jaar te zien, terwijl tenslotte de overheidsuitgaven 
voor het wetenschappelijk onderwijs gemiddeld met ruim 21 
pet. per jaar toenamen. Voor wat betreft de ontwikkeling van 
deze laatste uitgaven moet nog worden toegevoegd dat zich 
een zekere groeiversnelling heeft voorgedaan".3) 

t) Zie noot 1 van eerste kolom van deze bladzijde. 
2 ) Dr. W. Meuwese. Onderwijsresearch, Utrecht/Antwerpen 1970, 

p. 101. 
>) Uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs 1966 en 1967. Centraal 

Bureau voor de Statistiek, 1970. 
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Waar het geheel van onderwijsuitgaven „langzamerhand als 
men de door de studie gederfde produktie meetelt in de 
buurt van 10 pet. van het nationale inkomen is komen te 
liggen is het duidelijk dat het moeten kiezen tussen aanvaar-
ding voor onderwijsdoeleinden en voor andere ons dwingt tot 
het bezien van deze keuze en dat is economie bedrijven"1). 

1.9. Gevolgtrekkingen 
Ten aanzien van de toekomstige structuur van het tertiaire 

onderwijs komen wij tot de volgende overwegingen en voor-
stellen: 

- Wij menen dat het hoger beroepsonderwijs en het weten-
schappelijk onderwijs samen een eenheid moeten gaan vormen; 
die eenheid mag niet tot eenvormigheid leiden, het tertiaire 
onderwijs moet maximale differentiatiemogelijkheden bevatten. 
Dit vereist nadere bezinning op kwalitatieve en kwantitatieve 
verhoudingen binnen het geheel van het tertiaire onderwijs. 

- Verwerkelijking van die eenheid is een werkstuk van 
lange adem, dat als een belangrijke opdracht voor het huidige 
decennium geldt. Het kan niet op stel en sprong worden vol-
tooid, omdat bij de besturing van het proces rekening zal 
moeten worden gehouden met de grote afstand die thans 
tussen de instellingen van wetenschappelijk onderwijs en van 
hoger beroepsonderwijs en de onderscheiden bevolkingen er-
van bestaat. Bovendien wordt van de betrokkenen al een grote 
inspanning gevergd door de thans in gang gezette hervormings-
arbeid in eigen huis. Vele en belangwekkende vraagstukken 
van maatschappelijke, onderwijskundige en wetgevende aard 
behoeven beantwoording. Deze vragen hebben zowel betrek-
king op het huidige hoger beroepsonderwijs en wetenschap-
pelijk onderwijs alsook op de daaraan voorafgaande onderwijs-
sectoren, enerzijds het hoger algemeen voortgezet onderwijs 
en het middelbaar beroepsonderwijs en anderzijds het voor-
bereidend wetenschappelijk onderwijs. 

- Voor verschillende terreinen waar vormen van hoger 
beroepsonderwijs pendanten vinden in het wetenschappelijk 
onderwijs en omgekeerd, zijn in de laatste jaren studie-
commissies ingesteld. Hierbij noemen wij met name de 
Studiecommissie coördinatie technisch wetenschappelijk onder-
wijs-hoger technisch onderwijs (commissie-Schlösser), de 
Studiecommissie wetenschappelijk onderwijs sociale acade-
mies (commissie-Sassen), de Studiecommissie wetenschappe-
lijk landbouwonderwijs-hoger landbouwonderwijs (commissie-
Van der Schans) en de Studiecommissie wetenschappelijk 
onderwijs hoger economisch en administratief onderwijs (com-
missie-Reitsma), terwijl ook de Commissie opleiding leraren 
(commissie-Drewes) voor vraagstukken van deze aard staat. 
Haar rapportages zullen noodzakelijke gegevens bevatten om 
de beleidslijnen te trekken voor de samenhang tussen hoger 
beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Het concept-rapport 
van de commissie-Schlösser is inmiddels gereed gekomen. Het 
rapport van de commissie-Sassen zal, naar thans kan worden 
verwacht, in dit najaar verschijnen. 

- De studies van de Commissie ontwikkeling wetenschappe-
lijk onderwijs (commissie-De Moor) zullen te zijner tijd de 
materialen dienen te bevatten om de eenheid van het tertiair 
onderwijs, ook planologisch te verwezenlijken. 

- Deze overwegingen dwingen ons tot een aanpak langs 
lijnen van geleidelijkheid. Gemakshalve kan hierbij een plan-
ning op korte en op langere termijn worden onderscheiden. 

- Op korte termijn achten wij voorzieningen nodig, die 
a. de daarvoor in aanmerking komende instellingen van 

hoger beroepsonderwijs „bevrijden" van die bepalingen van 
de Wet op het voortgezet onderwijs, die voor haar met het oog 
op institutionele samenwerking met instellingen van weten-
schappelijk onderwijs een belemmering betekenen; 

b. de plaats van beide componenten van het tertiair onder-
wijs bepalen en voorts voor de institutionele samenwerking 

i) Prof. dr, J. Tinbergen, Universiteit en Hogeschool 16, 189 (1969). 

tussen instellingen van wetenschappelijk onderwijs en vooi 
hoger beroepsonderwijs een basis in de Wet op het weten-
schappelijk onderwijs leggen; op grond hiervan kan het „beeld" 
van het hoger beroepsonderwijs verbetering ondergaan en zal 
het denken in termen van „hoger" en „lager" geleidelijk kunnen 
worden ingeruild voor „andersgericht'. Deze omschakeling 
vergt intensieve samenwerking tussen de bestuursorganen van 
beiderlei instellingen over onder meer: inhoud van curricula, 
verruiming en verbetering van de wederzijdse doorstroming, 
inschakeling van leden van het wetenschappelijk corps bij het 
hoger beroepsonderwijs en van docenten van laatstgenoemde 
sector bij het universitaire onderzoek en onderwijs; 

c. het aanbrengen van overstapmogelijkheden ten behoeve 
van hen van wie bij het propedeutisch examen blijkt, dat zij 
gebaat zijn bij een verdere studiegang in het hoger beroeps-
onderwijs en omgekeerd ten behoeve van studenten in het 
hoger beroepsonderwijs bij wie de geschiktheid voor het deel-
nemen aan het wetenschappelijk onderwijs komt vast te staan. 
Wij overwegen in dit verband voorstellen tot instelling van 
een propedeutisch examen aan daarvoor in aanmerking komen-
de scholen voor hoger beroepsonderwijs. 

- In samenhang met het wetsontwerp tot herstructurering 
van het wetenschappelijk onderwijs worden op dit ogenblik 
twee ontwerpen van wet voorbereid, waarin de hiervoor aan-
gegeven voorzieningen worden getroffen. Het eerste daarvan 
strekt tot regeling van hetgeen hierboven onder a is geschetst; 
wij streven ernaar de indiening ervan dezer dagen te doen 
plaatsvinden. Verder bevorderen wij op korte termijn een voor-
ontwerp van wet bekend te maken, waarin het gestelde onder 
b en c zal zijn opgenomen. 

- Naar ons inzicht zal de laatstgenoemde „raam"wet als 
breekijzer dienen te fungeren, ten einde op wat langere ter-
mijn gestalte te kunnen geven aan een meer uitgewerkte rege-
ling van het tertiaire onderwijs. Voor opneming in een zodanige 
regeling kunnen de volgende onderwerpen in aanmerking wor-
den gebracht: 

1. de formulering van doel- en taakstelling voor de beide 
takken van tertiair onderwijs; 

2. de ruimtelijke ordening van de beide takken in één 
gemeenschappelijk verband; 

3. de samenwerking op het gebied van bestuur en beheer; 
4. de wederzijdse aanpassing en afstemming van onder-

wijskundige conventies, de curricula daaronder begrepen; 
5. de doorstroming van studenten met een getuigschrift van 

een instelling van hoger beroepsonderwijs naar een instelling 
van wetenschappelijk onderwijs; 

6. de tussentijdse doorstroming van studenten zonder ge-
tuigschrift van het wetenschappelijk onderwijs naar het hoger 
beroepsonderwijs; 

7. de afstemming van de mogelijkheden van tussentijdse 
doorstroming op de verschillende soorten vooropleiding; 

8. de aanpassing van aan getuigschriften verbonden be-
voegdheden en titels; 

9. de organisatie van het na- en bijscholingsonderwijs; 
10. de aanpassing van de namen van de takken van onder-

wijs en van de instellingen waaraan het onderwijs wordt ge-
geven. 

2. Structurering van het wetenschappelijk onderwijs naar 
doelstelling 

De Wet op het voortgezet onderwijs structureert dat onder-
wijs naar doelstelling door het geven van een naam aan elk 
van de onderdelen (artikel 21, eerste lid) en door de opsom-
ming van vakken waarin aan elke schoolvorm onderwijs wordt 
gegeven of kan worden gegeven (artikelen 14-20). 

De Wet op het wetenschappelijk onderwijs noemt (artikel 
17, eerste lid) de namen van acht faculteiten die een universi-
teit kan bevatten. Artikel 17, tweede lid, bepaalt dat zij ten-
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minste drie faculteiten bevat, waaronder in elk geval de facul-
teit der geneeskunde of die der wiskunde en natuurweten-
schappen. Het academisch statuut regelt de centrale interfacul-
teit, welke in elk geval de wijsbegeerte omvat. Het statuut 
bepaalt (artikel 17, derde lid) eveneens welke andere inter-
faculteiten, welke subfaculteiten alsmede welke studierichtin-
gen, die tot een afzonderlijk doctoraalexamen of baccalau-
reaatsexamen leiden, een universiteit kan omvatten. De wet 
en het statuut bevatten overeenkomstige bepalingen ten aan-
zien van de technische hogeschool (artikel 18), de landbouw-
hogeschool (artikel \8bis) en de economische hogeschool (ar-
tikel 19). Het eigen bestuursreglement bepaalt uit welke van 
de mogelijke onderdelen een instelling is opgebouwd. 

Het instellen van een nieuwe studierichting, binnen of buiten 
de faculteiten, kan dus plaatsvinden bij Koninklijk besluit tot 
aanvulling of wijziging van het academisch statuut. Over het 
instellen van experimentele studierichtingen binnen of buiten 
de faculteiten en afdelingen beslist de universiteit of hoge-
school (artikelen 20 en 21). Op deze wijze kan betrekkelijk 
gemakkelijk rekening worden gehouden met het verschuiven 
of vervagen van grenzen tussen afzonderlijke wetenschappen en 
met ontwikkeling van nieuwe takken van wetenschap. 

De structurering (departementalisering) van de universiteit 
tot faculteiten en hun onderdelen is historisch ontstaan. Zij 
zou in beginsel afbeelding moeten zijn van de compartemen-
talisering van de wetenschap in vakken en vakjes. Aan die con-
gruentie wordt in universitaire discussies vaak getwijfeld; ge-
meend wordt dat in de bestaande structuur de bevordering van 
het inzicht in de samenhang der wetenschappen moeilijk of 
onmogelijk wordt. Vanuit die twijfel zijn vele voorstellen tot 
herstructurering ontstaan; zij worden meestal „institutionaIi-
sering" genoemd. De Wet universitaire bestuurshervorming 
biedt de faculteiten en afdelingen de mogelijkheid een andere 
onderverdeling aan te brengen dan het academisch statuut be-
paalt. 

Wij menen dat de discussie op dit ogenblik niet heeft geleid 
tot zo grote duidelijkheid dat thans moet worden overgegaan 
tot wijziging van wettelijke structurering naar doelstelling. De 
indeling van de wetenschap in vakken en vakjes berust niet 
zozeer op eigenschappen van de ondeelbare werkelijkheid als 
wel op pragmatische taakverdeling tussen beoefenaars van de 
wetenschappen. Men doet regelmatig uitspraken als „chemie 
is wat chemici doen". Het verkrijgen van inzicht in de samen-
hang der wetenschappen blijft daarom in elke structuur een 
nijpend vraagstuk. De opdracht betekent in feite niet zozeer 
„inzicht in de samenhang der wetenschappen" als „weten-
schappelijk inzicht in de samenhang der werkelijkheid". 

3. Structurering van het wetenschappelijk onderwijs in de 
tijd 

3.1. Begripsbepaling 
In het vervolg van deze memorie wordt onderscheid ge-

maakt tussen: 
- inschrijvingsduur: de termijn gedurende welke zij die zijn 

toegelaten tot het afleggen van een der universitaire examens 
als student kunnen zijn ingeschreven (artikel 4); 

- studieduur: de tijd die verloopt tussen de eerste inschrij-
ving als student en het afleggen van het afsluitend examen; 

- cursusduur: de bij of krachtens de wet bepaalde duur van 
de fasen van het onderwijsprogramma dat de faculteit voor 
elke studierichting vaststelt (artikel 4). 

De inschrijvingsduur en de cursusduur zijn institutionele 
grootheden, de studieduur is een individuele grootheid, die kan 
worden onderworpen aan statistisch onderzoek. 

De Wet op het voortgezet onderwijs geeft voor elke school-
vorm een bepaling over de cursusduur; zij bevat geen bepa!in-
gen over studieduur en inschrijvingsduur. In het algemeen is 
aan inschrijving de verplichting tot het bijwonen van het on-
derwijs verbonden. 

De Wet op het wetenschappelijk onderwijs.noemt de factor 
tijd uitsluitend in artikel 59, derde lid: de faculteit draagt 
onder leiding van haar voorzitter zorg voor de inrichting en 
de goede gang van het onderwijs; zij stelt terzake een regeling 
vast met voor elk examen de aanduiding voor de studieduur, 
zoals deze in de regel het meest gewenst is en houdt toezicht 
op de naleving daarvan. In artikel 49 van de Wet universitaire 
bestuurshervorming 1970 is artikel 59 van de Wet op het 
wetenschappelijk onderwijs buiten werking gesteld; in artikel 8 
van eerstgenoemde wet wordt de aanduiding van de „cursus-
duur" opgedragen aan de faculteitsraad. 

3.2. Inschrijvingsduur 
Inschrijving als student, tegen jaarlijkse betaling van f 10, is 
voor iedere Nederlander levenslang mogelijk nadat hij gedu-
rende vier jaren een jaarlijks collegegeld van f 200 heeft be-
taald. 

De enige beperkende voorwaarde die kan worden gesteld is 
het bezit van een verklaring van een consultatiebureau, die 
inhoudt dat de betrokkene gedurende ten hoogste drie maan-
den vóór de inschrijving is onderzocht door middel van rönt-
genonderzoek der ademhalingsorganen. 

Voor inschrijving als student zijn dus géén beperkende voor-
waarden ten aanzien van het bezit van getuigschriften gesteld; 
die voorwaarden bestaan uitsluitend ten aanzien van de toe-
lating tot examens. Er bestaat geen verplichting tot het bij-
wonen van het onderwijs. 

Inschrijving als student geeft een reeks van voorrechten, 
waarvan sommige wèl, andere niet afhankelijk zijn van „vorde-
ringen" in de studie. 

Wèl afhankelijk van die „vorderingen" zijn: 
- verlenging van studietoelagen en omzetting van renteloze 

voorschotten in beurzen; 
- verlenging van uitstel van militaire dienst. 
Niét afhankelijk zijn: 
- het recht tot het deelnemen aan het curriculum, alsmede 

toegang tot alle bij de universiteiten behorende wetenschappe-
lijke inrichtingen en verzamelingen; 

- voor de ouders het recht op kinderbijslag of kindertoe-
lage, op enkelvoudige, tweevoudige of drievoudige kinder-
aftrek en op aftrek van ziektekosten bij de vaststelling van de 
inkomstenbelasting (dit alleen voor kinderen tot en met 26 
jaar); 

- voor de ouders aanspraak op belastingaftrek voor onder-
houdskosten van studerende kinderen van 27 jaar en ouder, 
voorzover zij redelijkerwijs nodig is om het kind in staat te 
stellen door onderwijs en studie te geraken tot een hem pas-
sende plaats in de maatschappij; 

- het gebruik van alle overige studentenvoorzieningen, zoals 
mensa, huisvesting, gezondheidszorg en sport- en culturele 
voorzieningen. 

3.3. Studieduur 
Ten aanzien van de hierboven gedefinieerde studieduur be-

vatten de Wet op het wetenschappelijk onderwijs 1960 en de 
Wet universitaire bestuurshervoming 1970 geen bepalingen. 

3.4. Cursusduur 
Het vastgestelde onderwijsprogramma moet op zodanige 

wijze tot uitvoering worden gebracht, dat de student in staat 
is binnen de vastgestelde cursusduur in zinvolle volgorde deel 
te nemen aan de voor groepen bestemde onderdelen. 

Uit studiegidsen blijkt dat de cursusduur van het onderwijs 
dat ter voorbereiding voor het doctoraal examen wordt ge-
geven in de regel vijf jaar bedraagt. Verplichtingen tot het 
doorlopen van stages en het maken van scripties veroorzaken 
soms aanzienlijke verlenging. 

file:///8bis
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3.5. Scandering van de beoordeling 

De Wet op het voortgezet onderwijs schrijft niet voor dat 
na afloop van een bepaald tijdvak een beslissing moet worden 
genomen over de overgang van een leerling naar een volgende 
groep. Det wetgever achtte de jaarlijkse al-dan-niet-beslissing 
over „bevordering" van een leerling naar een „hogere" klasse 
blijkbaar „vanzelfsprekend". Slechts op twee plaatsen (arti-
kelen 27 respectievelijk 31) is terloops sprake van voorwaar-
delijke, respectievelijk onvoorwaardelijke bevordering naar een 
leerjaar. De wet bepaalt voorts (artikel 29, eerste en tweede 
lid) dat aan de leerlingen van een aantal dagscholen jaarlijks 
gelegenheid wordt, en aan de leerlingen van de overige scholen 
kan worden gegeven aan deze scholen eindexamen af te leg-
gen. Zij bevat geen bepalingen die het „zittenblijven" be-
perken. 

De Wet op het wetenschappelijk onderwijs draagt (artikel 
24, derde lid) aan het academisch statuut op in elk geval de 
vereisten voor het kandidaatsexamen en het doctoraalexamen 
in de onderscheiden faculteiten vast te stellen en te bepalen 
in welke faculteiten door het afleggen van een afsluitend 
examen het getuigschrift van baccalaureus kan worden ver-
kregen. Artikel 181, eerste lid, van het academisch statuut be-
paalt dat de faculteit, tenzij zij met instemming van de senaat 
anders besluit, een propaedeutisch examen instelt, dat vooraf 
dient te gaan aan het kandidaatsexamen of het baccalaureaats-
examen. Volgens artikel 180 van het academisch statuut kan 
een doctoraalexamen niet worden afgelegd dan nadat een kan-
didaatsexamen of een baccalaureaatsexamen met goed gevolg 
is afgelegd. De faculteit kan de examens in twee of drie ge-
deelten splitsen (artikel 184), waarbij de tussenruimte tussen 
het eerste en het laatste gedeelte de duur van een jaar niet te 
boven gaat; daarbij is niet aangegeven of die termijn de cursus-
duur van het voor dat gedeelte van het examen voorbereidende 
onderwijs, of de studieduur van de student beperkt. 

De verscheidenheid in scandcring van de examens is uiter-
mate groot en verwarrend. In sommige studierichtingen duurt 
de voorbereiding voor een, al dan niet gesplitst, prodaedeutisch 
examen één jaar; in andere twee jaar. Voor sommige kandi-
daatsexamens kan het eerste gedeelte reeds na één jaar worden 
afgelegd, voor andere - al dan niet gesplitst - gelden voor-
bereidingstermijnen van twee, drie of vier jaar. In de 15 studie-
richtingen van de Delftse hogeschool komen 8 scanderingen 
voor. De 7 Eindhovense richtingen tonen 4 varianten, waar-
van slechts één een Delftse analogon heeft. De Twentse in-
deling is verschillend van die van beide zusterinstellingen. 

Die verscheidenheid veroorzaakt praktische moeilijkheden. 
De bepaling (artikel 197, eerste lid van het academisch sta-
tuut) dat examens, aanvullende examens of gedeelten van 
gesplitste examens niet behoeven te worden afgelegd aan de-
zelfde universiteit of hogeschool, waar het daaraan vooraf-
gaande examen of gedeelte van een examen is afgelegd, ver-
liest haar zin. Regelingen van verlenging van studietoelagen 
en van vrijstelling van militaire dienst stuiten op moeilijk-
heden; hetzelfde geldt voor de eventuele toekenning van onder-
wijsbevoegdheden op grond van het slagen voor tussentijdse 
examens. De statistische bewerking van de „vorderingen" van 
de studenten - die belangrijk is voor kennis van de functio-
nering van de structuur - wordt onoverzichtelijk. 

3.6. Numerieke uitkomsten 

Van 1000 voor de eerste keer ingeschreven leerlingen van de 
eerste klasse van de hogere burgerscholen met vijfjarige cursus 
van de generatie 1949 hadden na tien jaar 455 het einddiploma 
behaald; hun studieduur bedroeg dus 5, 6, 7, 8, 9 of 10 jaar. 
545 leerlingen waren zonder einddiploma vertrokken. De ge-
middelde studieduur van de geslaagden was 5,8 jaar; de me-
diane studieduur (de tijd waarbinnen de helft van de geslaag-
den het diploma behaalde) was 6 jaar. De waarden van de 
inschrijvingsduur zijn gelijk aan die van de studieduur. Deze 
uitkomsten zijn sinds het begin van de verzameling van ge-
gevens (1936) niet significant veranderd. 

Voor de numerieke gegevens over de studieduur bij het 
wetenschappelijk onderwijs wordt verwezen naar de eerste nota 
van de regeringscommissaris (blz. 38 -44 ) . Men kan als globale 
samenvatting vaststellen dat de mediane studieduur tot het 
doctoraalexamen één tot drie jaar langer is dan de cursusduur. 
Over de inschrijvingsduur zijn géén statistische gegevens be-
kend. Aan te nemen valt dat een belangrijk gedeelte van de 
ingeschreven studenten niet als „onderwijsvragend" mag wor-
den beschouwd. 

3.7. Fasering van het onderwijs 
Wij zijn van mening dat de pragmatische definitie van 

„studeren" als „zich voorbereiden voor een examen" een aan-
zienlijke verschraling inhoudt van de „idee der universiteit". 
Het woord „studieduur" in de zin van „voorbereidingsduur" is 
echter zo volledig in het spraakgebruik opgenomen dat gebruik 
van een nieuw woord aanleiding zal geven tot nieuwe spraak-
verwarring. De toenemende verschoolsing heeft er bovendien 
in toenemende mate toe geleid dat ook onderwijs wordt be-
schouwd als voorbereiding voor een examen 1). Zo ontstond 
een „fasering" van het onderwijs, die synchroon is met de 
scandering van de examens. Tegenover de uitspraak dat de 
„conventionele onderwijskundige wijsheid" programma-gecen-
treerd is, moet worden vastgesteld dat de onderwijskundige 
werkelijkheid in sterke mate een examengecentreerd karakter 
draagt. 

3.8. Gevolgtrekkingen 
- De voortschrijdende schaalvergroting van wetenschap en 

universiteit heeft geleid tot toenemende informele structurering 
van het universitair onderwijs in de tijd (cursusduur, onder-
wijsprogramma's, werkroosters). Van die universitaire schaal-
vergroting geven de volgende cijfers een indruk: 

1870/1 1920/1 1968/9 *) 

Aantal instellingen . . . 3 8 13 
Aantal eerstejaars . . . — 2119 % 15973 
Totaal aantal 1 339 8 552 84 776 
Geslaagden voor propae-
deutisch en kandidaats-
exame i — — 12 712 
Afsluitend examen . . . 120 932 5 891 
Promoties — — 555 

1) De aantallen geslaagden voor de verschillende examens in het cursus-
jaar 1969/1970 zijn op dit ogenblik nog niet bekend. 

De sociale, economische en financiële consequenties van 
schaalvergroting en structurering zijn zo ingrijpend dat naar 
onze mening moet worden overgegaan tot het vaststellen van 
een aantal regelingen bij of krachtens de wet. Mede op grond 
van de jarenlang gevoerde discussies komen wij tot de volgende 
voorstellen: 

- De maximale waarde van de inschrijvingsduur voor elk 
van de fasen van het onderwijs moet bij de wet worden vast-
gesteld (artikel 11 bis). Om rekening te kunnen houden met 
persoonlijke verschillen in studietempo zullen die waarden 
hoger zijn dan de cursusduur van elke fase. Aan die verlenging 
dient echter een beperking te worden verbonden ten aanzien 
van het meer dan één keer deelnemen aan onderdelen van het 
onderwijsprogramma. 

- De inschrijving als student dient te worden beperkt tot 
bezitters van diploma's die toelating geven tot het afleggen van 
het eerstvolgende examen, wier inschrijvingsduur het daarvoor 
gestelde maximum niet heeft overschreden (artikelen 4 en 
11 bis, lid 1). Deze regeling stemt overeen met de informele 
regelingen voor de verlenging van studietoelagen; zij betekent 

1) Soms wordt na afloop van een college geïnformeerd: „Vraagt U 
dat op het examen?". 
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dat ten aanzien van deze toelagen en van kinderbijslag en be-
lastingfaciliteiten analoge maatregelen worden getroffen. 

- De faculteit moet de bevoegdheid bezitten om op grond 
van persoonlijke omstandigheden van de student gehele of ge-
deeltelijke ontheffing van deze bepalingen te verlenen (artikel 
77'bis, vierde lid). 

- Wij zullen geen wijzigingen voorstellen van artikel 26, 
eerste lid, van de wet, dat bepaalt dat tot het afleggen van de 
examens ieder, onverschillig waar hij de daartoe vereiste kun-
digheden heeft opgedaan, wordt toegelaten, die in het bezit is 
van het diploma van een der scholen van voorbereidend weten-
schappelijk onderwijs en voldaan heeft aan de in het acade-
misch statuut te stellen eisen met betrekking tot praktische 
oefening. De in artikel 182 van het academisch statuut opge-
nomen bevoegdheid van de faculteit tot het stellen van regels 
omtrent de inrichting, de geldigheidsduur en het geheel of 
gedeeltelijk vrijstellend karakter van de tentamens moet daarbij 
naar ons oordeel blijven gehandhaafd, maar worden gewijzigd 
met het oog op een verbetering van de rechtsbescherming van 
studenten. 

- Wij zijn voorts van mening dat inschrijving als „toehoor-
der" mogelijk moet blijven, indien en voor zover de faculteit 
van oordeel is dat het belang van het onderwijs in de gekozen 
studierichting dat toelaat; aan deze inschrijving zullen echter 
geen rechten op toelagen, belastingfaciliteiten en voorzieningen 
verbonden zijn (artikel llquater). 

- Wij zijn van oordeel dat een algemene bepaling over de 
cursusduur voor elk van de fasen in de wet moet worden opge-
nomen, terwijl in bijzondere gevallen ten aanzien van bepaalde 
studierichtingen in het academisch statuut uitzonderingen kun-
nen worden gemaakt (artikel 2Abis, lid 1). 

- Naar ons inzicht moeten in de wettelijke structuur in het 
algemeen twee examens worden opgenomen: een propedeutisch 
examen en een doctoraal examen. Het propedeutisch examen 
vervult - als elk examen - een selecterende functie: zowel de 
student als de faculteit dienen zich zo spoedig mogelijk een 
oordeel te vormen over de geschiktheid en de belangstelling 
voor de gekozen studierichting, zodat zowel zelf-selectie als 
consilium abeundi mogelijk zijn. Gedurende het curriculum 
na het propedeutisch examen zal de selectie op de achtergrond 
moeten treden. Bovendien is voor bepaalde gevallen handhaving 
van het kandidaatsdiploma gewenst (artikel 24, lid 3). 

- Het verzorgen van post-academisch onderwijs moet tot de 
normale taken van de universiteit gerekend gaan worden (ar-
tikel 2, derde lid). Onderwijsprogramma's kunnen nooit meer 
dan een "exemplarisch" karakter dragen. Zij moeten inleiding 
zijn tot zelfstandig en kritisch denken. De universiteit heeft niet 
de taak „voor eiken tak van ambt of bedrijf de geschoolde 
krachten kant en klaar af te leveren". De verworven kennis is 
bovendien snel verouderd en het is moeilijk van de lawine van 
nieuwe inzichten en ontdekkingen kritisch kennis te nemen. 
Wij beschouwen de voorstellen ten aanzien van de cursus- en 
inschrijvingsduur en die met betrekking tot het post-academisch 
onderwijs als één geheel. 

- Een aantal vormen van „universitair beroepsonderwijs" 
(de voorbereiding voor het verkrijgen van de hoedanigheid van 
arts, apotheker, tandarts, dierenarts of psycholoog, alsmede het 
verkrijgen van onderwijsbevoegdheid door pedagogisch-didac-
tische scholing) dient te worden gehandhaafd (artikel 32). In 
het algemeen past terughoudendheid bij het instellen van 
nieuwe post-doctorale beroepsopleidingen. 

- Ten aanzien van de voorbereiding voor de promotie wor-
den de bestaande mogelijkheden (gedurende de taakvervulling 
als lid van het universitair wetenschappelijk personeel, in 
buiten-universitair verband of in zelfstandig beroep) gehand-
haafd. 

- De stelling (1.1), dat herstructurering van het wetenschap-
pelijk onderwijs mede dienstbaar moet worden gemaakt aan de 
bevordering van het universitaire onderzoek, leidde in het voor-
ontwerp tot het voorstel de bezoldigde functie van assistent-

onderzoeker in te stellen. Deze stelling vraagt om een pluri-
forme uitwerking. Bij nadere overweging bleek ons, dat een 
dergelijke benadering onvoldoende gestalte heeft gekregen in 
het voorontwerp; voorts heeft de figuur van de assistent-onder-
zoeker tot misverstand geleid. Het lijkt ons daarom goed onze 
gedachten nader te preciseren. 

Het verrichten van universitair onderzoek vraagt, zoals ge-
zegd, een pluriforme benadering. Het is immers duidelijk, dat 
de inschakeling van studenten bij het wetenschappelijk onder-
zoek in de doctorale fase der verschillende vakgebieden 
kwalitatief en kwantitatief zeer verschillend zal zijn. De nadruk 
zal nu eens liggen op de erkenning van de noodzaak tot voort-
gezette wetenschappelijke vorming, dan weer op de erkenning 
van de noodzakelijkheid continuïteit van de universitaire weten-
schapsbeoefening. Met andere woorden, in het eerste geval zal 
het belang van de jonge doctorandus meer op de voorgrond 
staan, in het tweede het belang van het universitaire onderzoek. 

De eerste benadering brengt ons er thans toe artikel 24, 
vijfde (thans: vierde) lid uit te bouwen. Hierbij gaat het om een 
student in de zin van de wet, die ten behoeve van zijn verdere 
vorming tot wetenschappelijk onderzoeker deelneemt aan een 
onderzoekprogramma en op deze wijze het research-getuig-
schrift verwerft. Zijn arbeid kan daarnaast ook zeer wel resul-
teren in een promotie. Diegenen die op grond van hun aanleg 
en motivatie naar het oordeel van de desbetreffende faculteit 
geschikt zijn voor verdere wetenschappelijke vorming zullen 
daartoe in staat worden gesteld, zo nodig door een speciale 
toelage. 

Wij hebben derhalve aan artikel 80 een derde lid toege-
voegd, dat de toekenning van die speciale toelage regelt. Het 
ligt in de bedoeling voor het verstrekken van de bovenge-
noemde toelagen een centraal fonds op de begroting van het 
Ministerie van onderwijs en wetenschappen te creëren. Wij 
denken hier aan een duur van één, maximaal twee jaar. 

Anderzijds dwingt de bevordering van continuïteit en kwali-
teit van de wetenschapsbeoefening ertoe in versterkte mate 
jonge, veelbelovende doctorandi aan te trekken, die onmiddel-
lijk of vrijwel onmiddellijk na hun „afstuderen" in universitair 
verband onderzoek verrichten, zonder daarbij belast te zijn 
met een vaste onderwijstaak. Dit kan ons inziens worden ge-
realiseerd door een apart aantal formatieplaatsen te creëren 
en te reserveren voor jonge onderzoekers met ruim creatief en 
kritisch vermogen. Wij noemen hen: assistent-onderzoekers. 

Wij stellen ons voor deze plaatsen eensdeels te verdelen over 
de instellingen van wetenschappelijk onderwijs, anderdeels 
centraal toe te wijzen aan bepaalde universitaire en buiten-
universitaire onderzoekinstituten op basis van criteria van 
nationaal wetenschapsbeleid. Op deze wijze verkrijgt de univer-
siteit een eigen „beleidsruimte" om onderzoek te steunen, dat 
zij van groot belang acht, maar dat niet voor additionele cen-
trale steun in aanmerking komt. De betrokken bewindslieden 
kunnen desgewenst in dit verband richtlijnen en aanwijzingen 
geven, op grond van het bepaalde in artikel 73, lid 3. Daar-
naast betreft het extra steun aan bepaalde centra van „zwaarte-
punts-onderzoek", die belangrijk grensverleggend onderzoek 
verrichten. Het ligt voor de hand de toewijzing van deze plaat-
sen te coördineren met de steun die in het algemeen wordt 
gegeven via de zgn. tweede geldstroom. Overleg over deze 
toewijzing met de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Weten-
schappelijk Onderzoek (Z.W.O.) lijkt dan ook gewenst. Nog 
nader valt te bezien of en in hoeverre de steun die Z.W.O. 
(en haar stichtingen) thans geven in de vorm van personeels-
plaatsen, niet geheel of gedeeltelijk naar deze centrale formatie 
moet worden overgeheveld, waardoor bij Z.W.O. extra gelden 
vrij komen en in het algemeen een logischer opzet wordt ver-
kregen. Deze plaatsen ten behoeve van assistent-onderzoekers 
zullen dus worden toegewezen aan een gespecificeerd labora-
torium of instituut met nadere regels omtrent salariëring en 
tijdsduur. Wij achten het essentieel dat deze plaatsen in tijde-
lijk dienstverband worden bezet; wij denken hierbij aan een 
periode van 3, maximaal 4 jaar. 
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De assistent-onderzoeker zal worden aangesteld in de rang 

van wetenschappelijk assistent en is dus lid van het weten-
schappelijk personeel der instelling. In verband hiermee is arti-
kel 63 gewijzigd. Zijn arbeid zal als regel leiden tot een proef-
schrift, omdat deze is gericht op het verkrijgen van nieuwe 
wetenschappelijke kennis of inzichten. In een enkel geval kan 
hij een research-getuigschrift verwerven, n.1. als blijkt dat de 
promotie niet binnen de termijn van de aanstelling afgerond 
kan worden. 

Wij tekenen hierbij aan dat door een herziening van de 
promotieregeling, waarop wij in de toelichting op artikel 24 
nader ingaan, de duur van de promotie veelal aanzienlijk kan 
worden bekort. 

Aldus moet in de regel een periode van 3 jaar ruim genoeg 
worden geacht om tot publikatie van nieuwe wetenschappelijke 
resultaten te komen. 

Het bovenstaande maakt een gedifferentieerde aanpak moge-
lijk van vakgebied tot vakgebied, rekening houdend met be-
schikbare mankracht, financiële middelen en kwaliteit van 
onderzoek. 

3.9. Arbitraire keuze 
Zoals in 1.6 werd aangeduid, draagt de keuze van numerieke 

waarden voor de in het voorafgaande genoemde tijdsduren een 
„arbitrair" karakter in de zin van: beslist door scheidslieden, die 
alle factoren - ook die van niet-onderwijskundige aard — zo 
goed mogelijk afwegen tegen de factor die het „peil der ge-
slaagden" kan worden genoemd. 

Wij hebben in 1.7 gesteld dat tussen „peil" en „dichtheid" van 
het onderwijs geen evenredigheid bestaat en dat de uitkomsten 
in de eerste plaats worden bepaald door de „geschiktheid" van 
de groep en de „maatstaven" van de beoordeling. 

Wij menen dat de volgende factoren in rekening moeten wor-
den gebracht: 

- De herstructurering van het voorbereidend wetenschappe-
lijk onderwijs is in 1973 voltooid. De mediane leeftijd van de 
abituriënten, die onmiddellijk na het eindexamen gaan studeren, 
zal tenminste een half jaar hoger zijn dan thans het geval is. 
Verwacht mag worden dat de vernieuwing van het voorberei-
dend onderwijs aan het universitaire onderwijs ten goede zal 
komen. 

- Het post-academisch onderwijs zal in toenemende mate 
een complementaire taak moeten vervullen. 

- De voorbereiding tot zelfstandige beoefening van de weten-
schap zal worden bevorderd door de instelling van het assis-
tent-onderzoekerschap. 

Deze niet-meetbare factoren wijzen in de richting van ver-
korting van de thans gebruikelijke cursusduur. Naar ons oor-
deel dienen bij de beslissing twee kwantificeerbare factoren de 
doorslag te geven: 

- de afstudeerleeftijd, mede in vergelijking met de gemid-
delde waarden aan buitenlandse instellingen; 

- de economische en financiële factoren in hun betrekking 
tot het nationale inkomen, de rijksbegroting en de uitgaven 
voor overige vormen van onderwijs en van wetenschappelijk 
onderzoek, en eveneens in vergelijking met overeenkomstige 
factoren in het buitenland. 

4. De leeftijd van afstuderen 
4.1. Numerieke gegevens 
De volgende grafiek geeft een overzicht van de leeftijds-

spreiding gedurende het volgen van het onderwijs vanaf de 
eerste klasse van de lagere school ' ) . 

1) Deze grafiek is ontleend aan het rapport van de Commissie Studie-
duur van de Academische Raad (1964). Zij berust op gegevens die aan 
talrijke publikaties van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn ont-
leend. Voor verdere gegevens en beschouwingen wordt naar dit rapport 
verwezen. 

Frequentieverdeling leeftijd: 
A. mannelijke afgestudeerden in studiejaar 1961-1962 

(2436) 
B. mannelijke eerstejaarsstudenten in studiejaar 1961^1962 

(6553) 
C. mannelijke geslaagden v.h.m.o. inschrijvingsgeneratie 

949 (4900) 
D. mannelijke leerlingen v.h.m.o. Ie leerjaar (9273) 
E. toelating l.o. 

8 10 12 14 
leeftijd 

16 18 20 22 24 26 26 30 32 34 36 38 40 42 44 
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Alle beschikbare gegevens wijzen er op, dat in de loop van 

tientallen jaren in de leeftijdsverdelingen geen significante ver-
schillen zijn opgetreden. 

De meest voorkomende leeftijd van eerste inschrijving was 
18 jaar; de meest voorkomende leeftijd van slagen voor het 
doctoraalexamen was 25 jaar. De mediane afstudeerleeftijd 
bedraagt 27,1 jaar. Het beeld is dat een golf, die - naar een 
beeldspraak van Diepenhorst - wordt afgevlakt door de golf-
brekers en de strekdammen van het onderwijs en van de 
militaire dienst. In elk onderwijssysteem, waarin herhaaldelijk 
wordt beoordeeld, en waarin „zittenblijven" mogelijk is, treedt 
afvlakking van het leeftijdspatroon op. De sterke afvlakking 
is wezenlijk kenmerk van het conventionele onderwijs- en be-
oordelingsstelsel, zoals dat functioneert in de Nederlandse 
maatschappij van de twintigste eeuw. 

Voor zover wij kunnen nagaan zijn statistische gegevens over 
de functionering van de structuur van het wetenschappelijk 
onderwijs nergens ter wereld gedurende zo lange tijd zo zorg-
vuldig verzameld en verwerkt als door het Nederlandse Cen-
traal Bureau voor de Statistiek. De regeringscommissaris stelt 
dat internationale deskundigen de algemene indruk hebben dat 
buitenlandse (met name Angelsaksische) afgestudeerden bij 
hun intrede in de maatschappij belangrijk jonger zijn dan hun 
Nederlandse collega's en dat met leeftijdsverschil niet een 
evenredig verschil in „geschiktheid7' samengaat. 

Wij herinneren er nog aan dat de vervanging van de hogere 
burgerschool met vijfjarige cursus door het zesjarige atheneum 
- bij handhaving van de bestaande structuren - de afstudeer-
leeftijden verder zal verhogen. 

4.2. Gevolgtrekking 

Wij zijn van oordeel dat in het algemeen moet worden ge-
streefd naar verlaging van de afstudeerleeftijd. 

5. Financiële en economische factoren 

5.1. Numerieke gegevens 

De aantallen eerstejaarsstudenten zijn vanaf 1950 snel toe-
genomen. 

1950/ 1955/ 1960/ 1965/ 1966/ 1967/ 1968/ 1969/ 
1951 1956 1961 1966 1967 1968 1969 1970 

4 441 4 707 7 201 12 598 13 304 13 722 15 973 18 667 

Hetzelfde geldt voor de totale aantallen studenten: 
29 736 29 642 40 727 64 409 71 260 77 896 84 776 93 302 

De uitgaven voor het wetenschappelijk onderwijs zijn, zowel 
absoluut als in percentages van de totale rijksuitgaven en van 
het nationaal inkomen, nog sneller gestegen: 

1950 1955 1960 1965 1966 1967 1968 1969 

in miljoenen guldens: 
50 112 288 899 1112 1334 

in % van de overheidsuitgaven voor onderwijs: 
9,0 9,9 14,4 20,7 22,4 23,7 

in % van de totale rijksuitgaven: 
0,9 1,4 3,0 5,4 5,9 6,5 

in % van het nationaal inkomen: 
0,3 0,4 0,7 1,4 1,6 1,8 

In deze bedragen is geen rekening gehouden met de belas-
tingfaciliteiten. 

In 1971 zal, bij een nationaal inkomen van rond 115,5 mld., 
de rijksbegroting rond 32,7 mld. bedragen. Voor de onder-
werpen van staatszorg wordt voor onderwijs en wetenschap-
pen rond 9, voor defensie rond 4,2, voor verkeer en waterstaat 
rond 3,4 en voor sociale voorzieningen rond 3,9 mld. ge-
vraagd. (Een belangrijk gedeelte van de nationale onderwijs-
uitgaven komt niet voor op de begroting van het onderwijs-
departement). 

5.2. Extrapolatie 
In 1.7 is aangetekend dat van 1950-1967 de gemiddelde 

groeipercentages van respectievelijk het nationaal inkomen, de 
totale overheidsuitgaven voor onderwijs en de ovcrheidsuit-
gaven voor wetenschappelijk onderwijs respectievelijk 9 pet., 
14,5 pet. en 21 pet. per jaar bedroegen. 

Als deze exponentiële ontwikkeling tot 1980 doorzet, geeft 
extrapolatie daarvan als uitkomst dat bij een nationaal in-
komen van 200 miljard ten behoeve van het wetenschappelijk 
onderwijs 15,9 miljard (8 pet. van het nationaal inkomen, 25 
pet. van de rijksbegroting, 49 pet. van de begroting voor 
onderwijs en wetenschappen) zal worden gevraagd. 

Extrapolatie ad absurdum leidt zelfs tot de gevolgtrekking 
dat in het jaar 1993 de gehele onderwijsbegroting (27 pet. van 
het nationale inkomen) en in het jaar 2000 het gehele natio-
nale inkomen aan wetenschappelijk onderwijs zullen worden 
besteed. 

De numerieke mogelijkheden tot voortzetting van de expo-
nentiële groei van de aantallen studenten zijn aanwezig. In 
1968 nam van rond 2,9 miljoen jonge mensen van 16 t / m 
25 jaar, 25,6 pet. deel aan volledig dagonderwijs, partieel 
onderwijs, leerlingstelsel of vormingswerk. 74.4 pet. van deze 
groep was „werkende jeugd" zonder deelneming aan onder-
wijs, leerlingstelsel of vormingswerk; 3,7 pet. was als student 
ingeschreven aan universiteit of hogeschool. 

Men moet uitgaan van „the often demonstrated fact that 
differences in intelligence between members of the same social 
class are very much greater than differences between the 
averages of different social classes"1) . 

Het streven van maatschappij, volksvertegenwoordiging en 
overheid naar externe democratisering van het onderwijs zal 
leiden tot snelle en versnelde aanspraak op dag- en partieel 
onderwijs: de mogelijkheid zonder zorg voor levensonderhoud 
talent te kunnen ontplooien en optimale begeleiding te krij"en. 

Het is noodzakelijk - mede om de numerieke en financiële 
uitkomst van herstructurering te kunnen ramen - tot meer 
verantwoorde prognose te komen dan werd verkregen door 
ruwe extrapolatie. Die berekening is mogelijk omdat de stu-
dentenbevolking van 1980 reeds nu op de scholen voor lager 
en voortgezet onderwijs is ingeschreven. 

5.3. Gevolgtrekkingen 
De gegevens uit de voorafgaande paragraaf geven inzicht 

in een ontwikkeling die in 1950 is begonnen en die zich tot 
1967 heeft voortgezet. Men mag aannemen dat uit de afreke-
ning van de uitgaven over 1968, 1969 en 1970 «een bedui-
dende vermindering van het groeipercentage zal blijken. 

Wij zijn van oordeel dat: 
- zowel op gronden van maatschappelijke rechtvaardigheid 

(„gelijke kansen voor iedereen") 
- als op gronden van economische noodzaak (prioriteiten 

van andere takken van onderwijs en van de overige vormen 
van overheidszorg) 
op korte termijn moet worden overgegaan tot 

- beperking van het aantal ingeschreven studenten en 
- verlaging van het produkt van cursusduur en „onderwijs-

dichtheid" bij het wetenschappelijk onderwijs. 

1) H. J. Eysenck, Uses and Abuses of Psychology, Penguin Books, 
p. 90 (1953). 
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6. Kiezen en delen 
Het geheel van beschouwingen en gevolgtrekkingen over-

ziende, komen wij in aansluiting aan de in 3.8 opgesomde 
gevolgtrekkingen, ten aanzien van inschrijvingsduur en cursus-
duur tenslotte tot de volgende voorstellen: 

- De inschrijvingsduur voor de propedeutische en voor de 
doctorale fase bedraagt telkens een jaar meer dan de cursus-
duur van elk van deze fasen (artikel 11 bis, tweede lid). 

- De cursusduur bedraagt in de propedeutische fase een 
jaar de in de doctorale fase drie jaar. Het academisch statuut 
kan bepalen dat voor één van de fasen de cursusduur met ten 
hoogste een jaar wordt verlengd. Als in een studierichting het 
getuigschrift van kandidaat kan worden behaald, bepaalt het 
academisch statuut op welk tijdstip zulks kan gebeuren (artikel 
24bis). 

- De „onderwijsdichtheid" blijft, in afwachting van nader 
onderzoek, ongewijzigd. 

In de toelichting op de artikelen (§ 10) zullen wij in het 
kort aangeven, welke wijzigingen wij, in aansluiting op deze 
beschouwingen, gevolgtrekkingen en voorstellen, in het aca-
demisch statuut zullen nastreven met betrekking tot examens 
en promoties. 

7. Het post-academisch onderwijs 
Wij hebben in § 3.8 gesteld dat post-academisch onderwijs 

een noodzakelijke uitbreiding en voortzetting zal moeten vor-
men van het universitair onderwijs in al zijn geledingen. 

Wij zien deze universitaire taak niet als „meer uitgebreid 
hoger onderwijs" aan „afgestudeerden". Naar ons inzicht om-
vat zij voornamelijk een bijdrage aan de dialoog tussen de 
universiteit en haar alumni. 

Een halve eeuw geleden was het nog mogelijk om in eigen 
studeerkamer, in „eenzaamheid en vrijheid", althans in eigen 
vak de ontwikkeling van de wetenschap bij te houden. Sinds-
dien groeiden alle wetenschappen snel en versneld. De weten-
schappelijke documentatie is voor de enkeling onoverzichtelijk. 
Alleen universitaire centra kunnen met de grootste inspanning 
enigermate volledig zijn en literatuur toegankelijk maken. 
Anderzijds kan de universiteit — die een haïve eeuw seleden 
nog leefde in een statistische maatschappij - van vele stormach-
tige ontwikkelingen het beste kennis krijgen door de voor-
lichting door haar alumni. 

Ook in de organisatie zal deze wederkerige verantwoorde-
lijkheid tot uitdrukking moeten komen. 

In het recente verleden zijn van verschillende kanten gedach-
ten naar voren gebracht over het post-academisch onderwijs. 
Zij hebben betrekking op benaming, doelstelling, organisatie, 
bekostiging en vormen van post-academisch onderwijs. Wij 
verwijzen naar rapporten en nota's van de werkgroep Braun 
van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers, van 
de senaatscommissies te Leiden (voorzitter: prof. Noach) en 
van de reeeringscommissaris. De Academische Raad heeft in 
1970 de Commissie algemene vraagstukken post-academisch 
onderwijs (voorzitter: prof. Diepenhorst) ingesteld. 

Omdat de gedachten over deze nieuwe universitaire taak zich 
nog aan het ontwikkelen zijn hebben wij ons in het aanhangige 
ontwerp van wet bepeTkt tot het leggen van de noodzakelijke 
fundamenten: de omschrijving van de universitaire taak (ar-
tikel 2, derde lid), de omschrijving van de doelstelling van post-
academisch onderwijs (artikel 143bis, eerste lid) alsook de 
beginselen met betrekking tot organisatie en financiering van 
dit onderwijs (artikel I43bis, leden 2 en 3). 

8. Numerieke en financiële uitkomsten van de voorgestelde 
herstructurering 

Het heeft oorspronkelijk in onze bedoeling gelegen op deze 
plaats een beschouwing te wijden aan de numerieke en finan-
ciële gevolgen van de voorgestelde herstructurering. In de 
memorie van toelichting bij het voorontwerp hebben wij, bij 

wijze van inleiding, een aanzet tot numerieke schattingen ge-
geven. Kennelijk hebben wij het exemplarisch karakter en de 
onvolledigheid daarvan toen onvoldoende onderstreept. Sinds-
dien is nl. naar ons oordeel de verwarring over met name de 
financieel-economische aspecten en over de plaats daarvan in 
het geheel van onze overwegingen vergroot. Wij zijn thans 
bevreesd dat de eerder exemplarisch verschafte cijfers — ten 
onrechte - als „harde" uitkomsten worden gezien. 

Wij stellen het, met het oog op zuiverheid in de oordeels-
vorming, op prijs de ideële argumenten voor onze voorstellen te 
onderscheiden en te scheiden van de kwantitatieve bestanddelen. 
Op de numerieke en financiële uitkomsten van de herstructu-
rering zullen wij in een afzonderlijke nota ingaan. 

De numerieke uitkomsten die de toelichting bij het vooront-
werp bevatte, trekken wij thans in en bewaren wij voor de 
genoemde nota. 

In deze nota zal verslag worden gedaan van gevolgde reken-
methode en van verwachte ramingen. In overleg met de rege-
ringscommissaris heeft in 1968 een werkgroep ad hoc (voor-
zitter: prof. dr. D. A. de Vries, T.H. Eindhoven) een reken-
model ontwikkeld naar aanleiding van diens eerste nota. De 
werkgroep is thans bezig haar rekenmethode en de daaraan 
ten grondslag liggende veronderstellingen af te stemmen op de 
wettelijke voorstellen. Uitgaande van deze methode, werkt het 
Centraal Plan Bureau aan de opstelling der ramingen. 

Om verdere speculaties over met name de financiële gevolgen 
zoveel mogelijk tegen te gaan en daarmee het evenwicht in de 
discussie te bevorderen, willen wij wèl thans een theoretische 
balans geven. Aan de „winstzijde" zal een kostenvermindering 
optreden als gevolg van de regeling van cursus- en inschrijvings-
duur. In het bijzonder kan erop worden gewezen dat besparing 
zal worden verkregen door zorgvuldiger gebruik van ten be-
hoeve van studenten getroffen voorzieningen op het terrein 
van sociale en fiscale wetgeving (kinderbijslag, -toelage en 
■aftrek). Daartegenover staat in elk geval: 

verhoging van investeringen in het hoger beroepsonderwijs 
om dit onderwijs in staat te stellen een complementaire functie 
naast het w.o. te gaan vervullen; 

aanvangsinvesteringen ten behoeve van het post-academisch 
onderwijs; 

kosten die het gevolg zijn van de post-doctorale voorberei-
ding op het verkrijgen van het research-getuigschrift; 

kosten die het gevolg zijn van de instelling van het assistent-
onderzoekerschap. 

Naast de zo juist genoemde aspecten, zullen in de aangekon-
digde nota beschouwingen van macro-economische aard worden 
gegeven. Daartoe rekenen wij onder meer de verhoging van de 
belastingopbrengst die het gevolg zal kunnen zijn van de gemid-
delde vervroeging van het ogenblik van „afstuderen", en de 
lasten die voortkomen uit de voorgestane wijze van bekostiging 
van het post-academisch onderwijs. 

9. Van voorontwerp naar wetsontwerp 

9.1. Discussie en adviezen 
Uit de opzet van wetsontwerp en bij voorbeeld toelichting 

blijkt, dat wij in grote lijnen het voorbereidend werk van de 
regeringscommissaris, prof. dr. K. Posthumus, en de theore-
tische grondslag, die hij daarvoor heeft ontworpen, volgen. 

Aan belangrijke kritische geluiden in de discussie werd daar-
enboven in het voorontwerp gehoor gegeven op het stuk van 
onder meer de kandidaatsdiploma's, de regeling van het assis-
tent-onderzoekerschap, de opzet van het post-academisch onder-
wijs en de samenhang van wetenschappelijk onderwijs en hoger 
beroepsonderwijs. De mogelijkheid het getuigschrift van kan-
didaat in de voorgestelde „structurering in de tijd" te hand-
haven, werd in afwijking van de voorstellen van prof. Post-
humus open gehouden om in een duidelijke markering te 
voorzien ten behoeve van traditioneel op de grondslag van be-
paalde kandidaatsprogramma's gevestigde studierichtingen van 
voornamelijk interdisciplinair karakter. De daartoe van vele 
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kanten, mede door een aantal secties van de Academische Raad, 
uitgeoefende aandrang kwam ons gerechtvaardigd voor. 

Eveneens op grond van de commentaren, die ons hadden 
bereikt, hebben wij er naar gestreefd al in het voorontwerp de 
vitale betekenis van het post-academisch onderwijs en van het 
assistent-onderzoekerschap in het geheel van onze voorstellen in 
het licht te stellen. Nadere bezinning heeft ons er toe gebracht 
de gedachten die hebben geleid tot de invoering van het assis-
tent-onderzoekerschap thans ruimere uitwerking te verlenen; 
verder hebben wij - eveneens in § 3.8 - een uitbouw van ar-
tikel 24, lid 5 (thans: vierde lid) ten behoeve van verdere be-
kwaming van jonge onderzoekers voorgesteld. 

Ten slotte kwam in de bij het voorontwerp gegeven over-
wegingen onder invloed van de laatste jaren in wijde kring ont-
stane inzichten een groeiend besef van het gewicht van de 
ontwikkeling van het tertiair onderwijs in de richting van „een-
heid in verscheidenheid" tot uitdrukking. 

Wij zijn grote dank verschuldigd zowel aan de instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs als aan de Academische Raad 
en de Onderwijsraad voor de wijze, waarop zij hebben mee-
gedacht en daardoor meegewerkt aan de totstandkoming van dit 
wetsontwerp. Deze dank richt zich vooral tot de Academische 
Raad en de Onderwijsraad die, ondanks de korte periode tussen 
de publikatie van het voorontwerp van wet en de indiening van 
dit wetsontwerp, er in geslaagd zijn waardevolle adviezen over 
de in het bedoelde voorontwerp gedane voorstellen uit te 
brengen. Van deze adviezen is, zoals uit het volgende blijkt, bij 
de opstelling van het ontwerp van wet in ruime mate gebruik 
gemaakt. Het verheugt ons dat wij ook van een aantal univer-
siteiten en hogescholen naar aanleiding van het voorontwerp 
nog concrete voorstellen hebben ontvangen. Dat niet alle in-
stellingen van de hun geboden gelegenheid tot het maken van 
reacties hebben gebruik gemaakt is, gezien de korte tijd die hun 
daartoe gegeven was, alleszins begrijpelijk. Niettemin hebben 
wij het verantwoord geacht de nog ontbrekende reacties niet af 
te wachten, maar het wetsontwerp nu in te dienen. 

In een bepaalde mate van bundeling hebben alle instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs hun mening kenbaar gemaakt 
bij monde van de Academische Raad. Deze heeft zijn opmer-
kingen naar aanleiding van het voorontwerp bij brief van 8 april 
1971 ter kennis gebracht en ook overigens daaraan bekendheid 
gegeven. 

Het advies van de Academische Raad, dat de grondbeginselen 
van de in het voorontwerp gegoten regeling ondersteunt, heeft 
op één punt zowel in de tekst van de voorstellen van wet als 
in de daarbij gegeven toelichting tot belangrijke wijzigingen 
geleid. Op andere punten bleek verduidelijking van onze oog-
merken noodzakelijk. 

De wijzigingen vloeien voort uit de door de raad geuite ver-
ontrusting dat het assistent-onderzoekerschap een sluitpost zou 
kunen gaan vormen. Van de ter ondersteuning van die vrees 
naar voren gebrachte beweegredenen hebben wij met zorgvul-
digheid studie gemaakt. Voorop gesteld zij, dat wij de voorstel-
len aangaande de post-doctorale voorbereiding in betrokkenheid 
tot wetenschappelijk onderzoek samen met die ten behoeve van 
het post-academisch onderwijs als sluitstukken van de herstruc-
turering beschouwen. De voorstellen tot structurering van het 
gebruik van onderwijs- en studentenvoorzieningen vinden daar-
in tegelijk afronding en verdediging. Alleen al het bestaan van 
de vrees, dat het beoogde sluitstuk sluitpost zou kunnen worden, 
liedde ons tot de gevolgtrekking dat met de aanvankelijk ont-
worpen regeling van het assistent-onderzoekerschap niet kon 
worden volstaan. Wij kiezen thans een bredere weg en stellen 
een veelvormige constructie voor ten bate van de in aansluiting 
op het doctoraal examen noodzakelijke gelegenheid zich verder 
te kunnen bekwamen tot en als wetenschappelijk onderzoeker. 
De nieuw gekozen oplossing is toegelicht in paragraaf 3.8. Ver-
der verwijzen wij naar hetgeen is aangetekend bij de toelichting 
op de artikelen 4, 24, 63 en 80. 

Een tweede belangrijk punt in het advies van de Academische 
Raad betreft de verhouding tussen wetenschappelijk onderwijs 
en hoger beroepsonderwijs. De raad vraagt ten eerste belem-
meringen weg te nemen „op het gebied van de toelating tot 

instellingen van hoger beroepsonderwijs". Wij stemmen er mee 
in dat de bestaande mogelijkheid van een numerus clausus in 
het hoger beroepsonderwijs, een hinderpaal vormt voor de ge-
wenste harmonisatie in het geheel van het tertiair onderwijs. 
Wij hebben het voornemen de regeling van de toelating tot het 
hoger beroepsonderwijs af te stemmen op het voor het weten-
schappelijk onderwijs geldende stelsel, met dien verstande dat 
het bestaande verschil in toegangswegen vanuit het voorafgaand 
onderwijs zal worden gehandhaafd. De mogelijkheid daartoe 
wordt in eerste aanleg geopend in het dezer dagen ingediende 
ontwerp van wet voorbereiding samenhang h.b.o.-w.o. 

Volgens artikel 4 van dat ontwerp kan mede worden afge-
weken van de thans ten aanzien van de inrichting van het 
(hoger beroeps)onderwijs geldende voorschriften, die bedoeld 
in artikel 27 van de W.V.O. daaronder begrepen. Het laatst-
genoemde artikel bevat de bepalingen aangaande de toelating, 
verwijdering en voorwaardelijke bevordering. 

De Academische Raad vraagt voorts om concrete voor-
zieningen ten behoeve van de overgang van studerenden van 
de instellingen van h.b.o. naar die van w.o., en omgekeerd. 
Zoals uiteengezet is in paragraaf 1.9, bevorderen wij op korte 
termijn een raamwet-tertiair onderwijs bekend te maken. De 
regeling van de tussentijdse doorstroming van studenten vormt 
daarbij een der hoofdzaken. Naar onze bevinding zal deze niet 
tot stand kunnen komen zonder ook de bestuurlijke en orga-
nisatorische omstandigheden in h.b.o. en w.o. daarbij te be-
trekken. In de vorige alinea werd een voorbeeld van de reper-
cussies in dat opzicht gegeven. Minstens even belangrijk als 
opheffing van de wettelijke mogelijkheid tot beperking van het 
aantal plaatsen van studenten is de feitelijke uitbreiding van 
voorzieningen in het h.b.o. In het beraad over de raamwet zijn 
de adviezen van de met de bestudering van de coördinatie 
belaste commissies van grote betekenis. Uit het dezer dagen 
openbaar te maken concept-rapport van de commissie-Schlös-
ser zal blijken met welke moeilijkheden rekening moet worden 
gehouden. 

Met de stelling dat de bedoelde voorzieningen vóór de her-
structurering van het wetenschappelijk onderwijs dienen te wor-
den getroffen, stemmen wij niet in. De voorgenomen herstruc-
turering betreft èn het wetsontwerp èn het h.b.o. Dat project 
geniet als zodanig prioriteit. De door de raad nog weer binnen 
het project aangegeven prioriteit komt ons niet dwingend voor. 
Integendeel, wij menen dat de met de herstructurering gelijk 
opgaande herprogrammering - met dien verstande dat succes in 
het laatste tevens voorwaarde voor het welslagen van het eerste 
proces is - zoveel van de faculteiten vraagt, dat daarmee snel 
een begin moet worden gemaakt. Hierbij kan niet worden tegen-
geworpen dat de herprogrammering op zich zelf afhankelijk is 
van het zicht op de concrete toekomstige verhouding tussen 
w.o. en h.b.o. De herprogrammering moet zich - binnen 
structurele grenzen - richten op optimale verwezenlijking 
van de doelstelling van het wetenschappelijk onderwijs. Het ligt 
niet in de bedoeling identiteit en doelstelling van dit onder-
wijs ooit op te offeren aan de ordening in een groter geheel 
van tertiair onderwijs. De herprogrammering van het w.o. is 
een autonoom proces. 

Evenmin valt aan de regeling van de representatieve en 
selectieve propedeuse een steekhoudend bezwaar te ontlenen. 
Ook wij vinden het een ongewenste toestand dat wie voor het 
propedeutisch examen is afgewezen, moeilijk nog op andere 
wijze voor deelneming aan dagonderwijs in aanmerking komt. 
Bij herhaling hebben wij medegedeeld daarin zo spoedig moge-
lijk verbetering te willen brengen door een betere coördinatie 
in het geheel van het tertiair onderwijs. Wij wijzen er echter op, 
dat de bewraakte toestand bestaat en niet ontstaat door de voor-
genomen herstructurering. Door het laatste wordt het selectie-
proces, dat - blijkens het tamelijk constante afvalpercentage 
van 40 vóór de doctoraalexamens - in ongeregelde vorm 
steeds heeft bestaan, geordend maar niet in gang gezet. Wij 
hebben ons uitgesproken over het selectieproces, allerminst over 
de graad en de mate van selectie. 

Wanneer wij spreken over selectie, denken wij geenszins aan 
een eenzijdige handeling vanwege de docent. In belangrijke 
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mate zal de student zelf door een betere ordening en door 
verbeterde representativiteit meer dan vroeger in staat zijn 
zich te „selecteren". Hij zal meer en doorgaans eerder inzicht 
krijgen in eigen aanleg en motivatie. Ook in sociaal opzicht 
vormt de voorgestelde regeling, die beoogt van de propedeuse 
een oriëntatiefase te maken in de ware zin van het woord, 
dan ook een verbetering die te gauw wordt onderschat. 

Nog op een ander punt is de sociale rechtvaardigheid in het 
geding. De Academische Raad meent dat discriminatie dreigt 
onder hen, die ten gevolge van de voorgestelde beperking van 
de inschrijvingsduur na verspeling van het recht op het gebruik 
van onderwijsvoorzieningen alleen nog als extraneï examens 
kunnen afleggen. Voortzetting van de studie na uitschrijving 
als student is afhankelijk van het bezit van eigen middelen, 
stelt de raad. De extraneus die er financieel beter voorstaat 
dan een andere, zou gemakkelijker particulier onderwijs, ge-
geven door ,,repetitoren", kunnen bekostigen en zich eerder 
met vrucht als toehoorder laten inschrijven. De raad doet in 
dit verband de aanbeveling de faciliteiten voor avondstudie 
uit te breiden. Nog afgezien van de werkelijke waarde van dit 
alternatief wijzen wij er op, dat inkomensverschillen en de 
gevolgen daarvan niet door de voorgestelde herstructurering 
worden veroorzaakt. Van discriminatie zouden wij kunnen 
worden beticht, wanneer wij het feitelijk recht op onderwijs-
en studentenvoorzieningen zouden laten fluctueren met de 
financiële capaciteit der onderwijsvragenden. Niet alleen wordt 
dat door ons niet bevorderd, de in die zin thans bestaande 
ongelijkheid wordt juist weggenomen. Tot nu toe geldt alleen 
voor studenten met een rijksstudietoelage en voor dienstplich-
tigen een koppeling tussen vorderingen in de studie en het 
feitelijk en continu gebruik van voorzieningen, en dat dan 
nog zonder algemeen geldende maatstaf. Ook kinderbijslag, 
■toelage en -aftrek komen echter ten laste van de gemeen-
schap; deze leiden tot op heden echter niet tot beperkingen in 
het recht op onderwijsvoorzieningen en op studentenvoorzie-
ningen als gesubsidieerde maaltijden en huisvesting. Die 
sociale ongelijkheid wordt door het ontwerp weggenomen. 

Aan een gevoel van teleurstelling kunnen wij ons niet geheel 
onttrekken, nu juist in verband met dit ontwerp van „drei-
gende discriminatie" gewag wordt gemaakt. 

Ongelijkheid in positie van individuele burgers, die op zich 
zelf niet met de hier besproken herstructurering te maken 
heeft, wordt aangevoerd om hun die voor overdag het recht 
op inschrijving hebben verspeeld, voor de avond weer in het 
bezit daarvan te brengen. De voorgestelde regeling zou daar-
mee worden ontkracht. Op dit punt hebben wij de Academische 
Raad niet kunnen volgen. 

Ten slotte geeft de raad dringend in overweging bij de 
vaststelling van de termijnen voor voltooiing van de herstruc-
turering rekening te houden met de andere taken, waarvoor 
het wetenschappelijk corps zich ziet gesteld. Naar onze mening 
geeft het bepaalde in het tweede lid van het ontwerp-artikel IV 
een redelijke waarborg tegen overbelasting van de bij de 
uitvoering betrokkenen. De daar genoemde termijn voor eerste 
toepassing van de wet is ruim. In de discrepantie in rechten 
van de studenten in faculteiten waar de wet reeds wordt toe-
gepast en studenten in studierichtingen waar dat niet het geval 
is, zal evenzeer een probleem schuil gaan. Het verschil mag 
niet te groot worden. Dat probleem hebben wij tegen het pro-
bleem van de krachtsinspanning afgewogen. Wij houden voor-
alsnog aan onze uit die weging getrokken conclusie vast. 

Vervolgens heeft op 19 april 1971 ook de Eerste Afdeling 
van de Onderwijsraad haar gevoelens over het voorontwerp 
naar voren gebracht. Wij geven gaarne gevolg aan haar verzoek 
dit advies openbaar te maken. De Afdeling onderschrijft in 
beginsel de kerngedachten die tot het treffen van de voorge-
nomen regeling aanleiding geven. Daarvan en van de overige 
opmerkingen in het advies hebben wij met aandacht kennis 
genomen. Deze hebben ons gesteund in het voornemen het 
ontwerp in zijn huidige vorm in te dienen. 

De Afdeling spreekt als haar mening uit dat in de toelichting 
op het voorontwerp onvoldoende inzicht in de financiële ge-
volgen is geboden. Mede onder invloed daarvan zijn wij er toe 

overgegaan in hoofdstuk 8 van de thans voorliggende memorie 
een schets te geven van de wijze waarop de balans zal moeten 
worden opgemaakt. Zoals daar is gezegd, zal zo spoedig 
mogelijk een nota worden uitgebracht, die geheel aan de 
kwalitatieve en financiële aspecten zal zijn gewijd. 

Het pleidooi van de Onderwijsraad een evenredige nadruk 
te leggen op het onderwijs naast het onderzoek in de post-
doctorale fase hebben wij opgevat als aandrang tot verbreding 
van de weg, die in het voorontwerp ten behoeve van de verdere 
voorbereiding op een betrekking als wetenschappelijk onder-
zoeker was uitgezet. Wij hebben daaraan gehoor gegeven in 
samenhang met de over dit onderwerp door de Academische 
Raad gemaakte opmerkingen, waarop eerder in deze paragraaf 
is ingegaan. 

Het advies bevat voorts een voorstel tot amendering van het 
ontwerp-artikel 24bls. Bij aanvaarding daarvan zou de cursus-
duur, die in de regel vier jaar zal moeten gaan bedragen, tot 
zes jaar kunnen worden uitgebreid. Tegen de achtergrond van 
hetgeen wij eerder opmerkten over de plaats van de post-
doctoraal en post-academisch geboden mogelijkheden bestaat 
naar ons oordeel aan een zo grote spreiding geen behoefte. 
Tevens zou het door ons voorgestelde beleid van beheersing 
van onderwijs en examenprocessen daardoor worden door-
kruist. Uit hetgeen wij in § 9.2 nog uiteenzetten over de ver-
houding tussen duur van de cursus en stapeling van de leerstof 
zal blijken, dat het betoog van de Eerste Afdeling ons op dit 
punt niet heeft aangesproken. 

In verband met het bepaalde in artikel llhis vraagt de 
Afdeling zich af of niet een beroepsrecht moet worden toege-
kend bij een zo onafhankelijk mogelijk opererende universi-
taire instantie aan een student die een door hem ingediend 
verzoek tot verlenging van de voor hem geldende inschrij-
vingsduur ziet afgewezen De bepaling van artikel 40 1) van de 
Wet universitaire bestuurshervorming 1970 wordt voor dat 
doel niet toereikend geacht. Naar de letter kunnen wij daar-
mede instemmen. Anderzijds wijzen wij er op dat met het 
beroepsrecht van studenten als leden van de universitaire 
gemeenschap in de praktijk hoegenaamd elke ervaring ont-
breekt. Wij menen, nu in deze wet voor het eerst de aanzet 
is geboden tot de formele behandeling van geschillen binnen de 
universitaire gemeenschap, eerst over praktische ervaring te 
moeten beschikken alvorens te kunnen beoordelen of en, zo ja, 
welke verfijning in de wettelijke regeling op dat punt zal 
moeten worden aangebracht. Op zich zelf spreekt hetgeen de 
Onderwijsraad over de bescherming van de rechten van stu-
denten opmerkt, ons bepaald aan. Met het oog daarop hebben 
wij van meet af aan er op aangestuurd de gronden voor een 
mogelijke afwijking van de ter zake van de inschrijvingsduur 
in te voeren regel in de wet zelf op te nemen. In het arti-
kel 77/;« is daarin op nauwkeurige wijze voorzien. De binding 
die daarvan ten opzichte van de beslissende instantie uitgaat, 
beschouwen wij vooralsnog als een deugdelijke waarborg. 

9.2. Nabeschouwing 
Wij hebben reeds eerder (1.1.) gesteld dat wettelijke maat-

regelen geen waarborgen kunnen geven voor vernieuwing van 
onderwijs en beoordeling. De structuren zijn „leeg"; zij kunnen 
worden vergeleken met rooilijnen, waarbinnen moet worden 
gebouwd, gewoond en gewerkt. Wij zijn er van overtuigd dat 
binnen de voorgestelde structuren de mogelijkheden niet 
kleiner zijn dan binnen de bestaande. 

De discussie rond de nota's van prof. Posthumus heeft zich 
veelal geconcentreerd op het - door ons overgenomen — be-
ginsel, dat de vaststelling van de cursusduur het primaat heeft 
boven de voortschrijdende stapeling van de leerstof. De argu-

i ) Art. 40 luidt als volgt: 
„Een student die bezwaar heeft tegen de behandeling tijdens het afleg-

gen van een tentamen of examen dan wel tegen de beoordeling van de 
examenresultaten, kan een schriftelijk en gemotiveerd beroep instellen bij 
de faculteitsraad, die ter behandeling van dat beroep een commissie in-
stelt. Deze commissie is bevoegd te bepalen dat het tentamen of het 
examen opnieuw wordt afgelegd onder door de commissie te stellen voor-
waarden". 
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mentatie werd vaak verbijzonderd tot de fixatie op vier jaar. 
Daardoor is een aantal andere, belangwekkende onderdelen 
uit het geheel van beschouwingen en voorstellen naar onze 
mening te veel in het gedrang gekomen. De externe factoren 
die wij in verband met de vaststelling van de cursusduur heb-
ben aangevoerd, zijn vaak verengd tot financiële overwegingen. 
Die verenging berust niet op een billijke opstelling in de dis-
cussie. 

Onder de externe factoren, die de structurering in de tijd 
bepalen, hebben wij de financieel geaarde alleen opgevoerd in 
relatie tot de permanente spanning tussen schaarse middelen 
en onbeperkte wensen. Bij de verdeling van schaarste behoort 
het gelijke recht op voorzieningen scherp te worden bewaakt. 
In verband met de koppeling van inschrijvingsduur aan onder-
wijs- en studentenvoorzieningen hebben wij daarop in 9.1 nog 
de aandacht gevestigd. Voor het overige hebben wij gewezen 
op de situatie in andere landen. In landen als Frankrijk, West-
Duitsland en Zweden wordt aan nieuwe structuren gewerkt en 
wel in dezelfde richting als hier. Bovendien heeft de norm van 
vier jaar aan universitaire onderwijsprogramma's in angelsak-
sische landen J) sinds jaar en dag ten grondslag gelegen. 

Uitdrukkelijk hebben wij bij de structurering in de tijd ge-
zorgd voor onderwijskundige waarborgen en bovenal rekening 
gehouden met onderwijskundige factoren. Wij hebben gewezen 
op de maatschappelijke evolutie, die leidt tot de behoefte aan 
geïnstitutionaliseerd „post-academisch onderwijs". De grond-
slagen daarvan hebben wij als een van de sluitstukken in dit 
wetsontwerp gelegd. Wij hebben er ook op gewezen dat dit 
onderwijs is verweven met de beroepsuitoefening, zodat in de 
vervulling van de doelstelling „voorbereiding tot het bekleden 
van maatschappelijke betrekkingen" een zekere verschuiving 
zal gaan optreden. De druk op het aaneengesloten universitair 
dagonderwijs zal wat dat aangaat kunnen afnemen. Bij de 
arbitrage inzake de cursusduur achten wij die onderwijskun-
dige overweging van het grootste belang. 

Onderwijskundig is ook hetgeen wij over „verschoolsing" 
hebben gezegd. Wij hebben opgemerkt dat van de voortgaande 
schaalvergroting in organisatorische zin verschoolsing het spon-
taan gevolg is. Wij merken daarbij thans nog op, dat van de 
organisatorische verschoolsing zich de voorschoo'sing in ge-
dragspatroon laat onderscheiden. „Schools" is de docent die 
kritiekloos reciteert, „schools" is de student die kritiekloos het 
hem opgelegde absorbeert. „Schoolsheid" in dier voege is niet 
gebonden aan enige school, maar aan de gedragingen van hen 
die de school bevolken. Van die soort van verschoolsing hoort 
het onderwijs van universiteit tot kleuterschool verstoken te 
zijn. Dat wij die verschoolsing door het wetsontwerp zouden 
stimuleren, vermogen wij niet in te zien. 

Door de vaststelling van een uniforme cursusduur maken 
wij nog geen uniforme programma's. Integendeel, wij dringen 
er op aan alle bestaande programma's door te lichten en op-
nieuw op te bouwen. Wij dringen er ook op aan de differen-
tiatie in mogelijke vakken-combinaties zo liberaal mogelijk te 
doen zijn. De herprogrammering biedt de sleutel tot het terug-
dringen van uniformiteit en verschoolsing. Als dit niet lukt, 
mag het niet worden toegeschreven aan de uniformering van 
structuren in de tijd. Het zou moeten worden toegeschreven 
aan tekorten in het gedrag van docent en student. 

Van mogelijkheden tot herprogrammering is ons inmiddels 
een aantal voorbeelden bekend geworden, die ons zeer aan-
spreken. De sectie wiskunde van de Academische Raad heeft 
de aanzet tot een zodanige herprogrammering geboden, dat de 
huidige leerstof tot vier-vijfde deel wordt teruggebracht. Na-
tuurüjk betekent dat niet, dat zonder meer een bepaalde 
periode in het traditionele programma werd weggekapt. Ver-

l) Belangwekkende, recente gegevens over de Verenigde Staten bevatten: 
- "Les Time, More Options", rapport en aanbevelingen van The Car-

negie Commission on Higher Education (voorzitter: Clark Kerr), januari 
1971; 

- Het rapport van een commissie voor hoger onderwijs (voorzitter Frank 
Newman), uitgebracht aan de Minister van Gezondheid, Opvoeding en 
Welzijn, maart 1971. 

mindering is onder meer bereikt door de vermaagschapping 
tussen hoofd- en bijvakken te herzien. Hetzelfde kan worden 
opgemerkt aan de hand van voorbeelden, die van de zijde der 
N.E.H, werden verstrekt. 

Het verwijt dat wij met onderwijskundige factoren in onze 
voorstellen geen rekening houden, bestrijden wij door samen-
vattend de volgende bewijzen van het tegendeel te geven: 

a. wij leiden de voorstelling van de cursusduur onder meer 
af uit de ontwikkeling rond het post-academisch onderwijs; 

b. wij handhaven de eenheid van wettelijke doelstellingen; 
c. wij nemen in de structuur een oriënterende beginfase op 

voor alle studierichtingen; 
d. wij nemen afstand van de te enge opvatting van studeren 

als zich voorbereiden op examens door afschaffing van het 
kandidaatsexamen als regel en door spreiding van beoor-
delingsmomenten; 

e. wij dringen bovenal aan op zodanige herprogrammering 
dat de differentiatie in keuzemogelijkheden voor de studenten 
wordt vergroot. 

In 5.2 is vastgesteld dat zowel de numerieke mogelijkheden 
als de motieven tot voortzetting van de exponentiële groei 
aanwezig zijn. Volgens Amerikaanse gegevens neemt in de 
U.S.A. een veel groter gedeelte van de leeftijdsgeneraties van 
16 toten met 25 jaar in volle dagtaak deel aan het curriculum. 
Indien die mogelijkheden ook in Nederland worden verwer-
kelijkt zal de voorgestelde herstructurering een onontbeerlijk 
middel zijn om aan de nieuwe behoefte aan tertiair onderwijs 
te voldoen. 

Wij herinneren er nog aan dat de vaak veronderstelde 
evenredigheid tussen onderwijsdichtheid en onderwijspeil (1.7) 
berust op verkeerde uitgangspunten en dat zij door experi-
menteel onderzoek niet wordt bevestigd. 

Wij zijn voornemens het - voor functionering zowel als 
voor financiering van het tertiaire onderwijs uiterst belangrijke 
- vraagstuk van de onderwijsdichtheid zo spoedig mogelijk 
meer diepgaand te beschouwen dan op dit ogenblik mogelijk is. 

9.3. Wijzigingen ten opzichte van het voorontwerp 
Aan het slot van 3.8 hebben wij onze gedachten gepreci-

seerd over de figuur van de assistent-onderzoeker en over de 
post-doctorale voorbereiding op het verkrijgen van het 
researchgetuigschrift. Dit heeft geleid tot de volgende wijzi-
gingen in de voorstellen van wet: artikelen 4 (definitie van 
studenten), 24, vijfde lid (thans vierde lid; researchgetuig-
schrift) en 80 (een nieuw derde lid over toekenning van 
speciale toelagen). De toelichting op de genoemde artikelen 
is dientengevolge gewijzigd en/of aangevuld. Ook de toe-
lichting op artikel 63, betreffende het assistentonderzoeker-
schap, is enigszins veranderd. 

Nieuw is het voorgestelde artikel 24, vierde lid, dat een 
voorziening bevat ten behoeve van „afzwaaiers". De toelich-
ting op dit artikel is in verband hiermee aangevuld. 

§ 8 van deze memorie (numerieke en financiële uitkomsten 
van de voorgestelde herstructurering) is geheel herschreven; 
in samenhang hiermee is de Nabeschouwing (9.2) belangrijk 
gewijzigd. Laatstgenoemde paragraaf bevat voorts een be-
schouwing over de externe en onderwijskundige factoren. Een 
nieuwe paragraaf (9.1) is gewijd aan de adviezen over het 
voorontwerp van wet van Academische Raad en Onderwijs-
raad. 

Wijzigingen, aanvullingen en verduidelijkingen zijn tenslotte 
aangebracht in de paragrafen 1.1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.9, 5.2, 5.3 
en 6 alsook in de toelichting op de artikelen llquater en 78. 

10. Artikelen 
Artikelen 2, 143bis. Wij zien het post-academisch onderwijs 

als een nieuwe fase van wetenschappelijk onderwijs en daarmee 
als een normale taak van de universiteiten en hogescholen 
(Artikel 2, lid 3). Het is voortgezet onderwijs en bovendien 
onderwijs in belangrijke mate verweven met de uitoefening 
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van een beroep. Deze aanduiding van de aard van het post-
academisch onderwijs houdt tevens een richtsnoer in voor de 
inrichting, de organisatie en de bekostiging van dit onderwijs. 
Zij is te beschouwen als het fundament, met het leggen waar-
van op het ogenblik moet worden volstaan, dat voldoende 
hecht moet zijn om deze universitaire taak tot ontwikkeling 
te brengen. 

De verwevenheid tussen post-academisch onderwijs en be-
roepsuitoefening komt in de omschrijving van de doelstelling 
naar voren (artikel I43bis, 1): er moet sprake zijn van ver-
wantschap tussen een te houden cursus en de vervulde betrek-
king. Het post-academisch onderwijs is niet bedoeld als een 
vorm van studium generale of van „adult education". Met 
betrekking tot de vraag voor wie het post-academisch onderwijs 
is bedoeld bevat de doelstelling een - ruim gesteld - antwoord: 
niet alleen voor afgestudeerde academici maar evenzeer voor 
hen die gelijksoortige of -waardige maatschappelijke posities 
innemen. De gedachten gaan hierbij in de eerste plaats uit 
naar afgestudeerden uit sectoren van het hoger beroepsonder-
wijs. Bij de universitaire afgestudeerden denken wij, in aan-
sluiting op het gestelde in 1.4, aan in beginsel allen die maat-
schappelijke betrekkingen bekleden waarvoor een wetenschap-
pelijke opleiding vereist is of dienstig kan zijn; daaronder zijn 
ook de wetenschapsbeoefenaren begrepen. 

De voorgestelde grondslagen voor organisatie en financiering 
houden nauw verband met elkaar. Over het organisatie-patroon 
van het post-academisch onderwijs zal de nadere regeling zich 
moeten uitspreken (lid 2). Samenwerking tussen de instellin-
gen van wetenschappelijk onderwijs, vooral in de Academische 
Raad, is geboden maar niet afdoende om de ontwikkeling 
van het post-academisch onderwijs vlot, doeltreffend en effi-
ciënt te laten verlopen. De verwevenheid van onderwijs met 
beroepsuitoefening dwingt de universiteiten tot samenwerking 
met derden, personen en instanties uit overheid, bedrijfsleven 
en vrije beroepen. Een belangrijke rol lijkt volgens ons hier 
te liggen voor de verenigingen van afgestudeerden. Verder, 
omdat het post-academisch onderwijs is bedoeld voor een 
ruimere kring van personen dan afgestudeerden van univer-
siteiten, is het denkbaar in de onderwijssector andere instel-
lineen te betrekken dan alleen de universiteiten. 

De universitaire taak ten aanzien van het post-academisch 
onderwijs draagt een wat ander karakter en is beperkter van 
omvang dan die ten opzichte van het „gewone" wetenschap-
pelijk onderwijs. De uitoefening van de nieuwe taak hanct in 
sterke mate af van gebleken behoefte in maatschappelijke 
sectoren. Als grondslag voor de financiering is daarom bepaald 
dat de deelnemer en niet de nationale gemeenschap deze 
onderwijsfase bekostigt. Wij stellen dus in dit verband een 
wezenlijk verschil voor ten opzichte van de bekostigingsmaat-
staf voor het gewone universitaire onderwijs. Niettemin kan 
een rijksbijdrage worden verleend (derde lid); wij achten 
hierbij terughoudendheid geboden. Als het Rijk een bijdrage 
verleent, zal deze voornamelijk betrekking hebben op de kos-
ten die aan het organiseren van cursussen zijn verbonden en 
geschieden in de vorm van inschakeling van personeel en 
beschikbaarstelling van gebouwen en apparatuur. 

Artikel 4. De definities van „cursusduur" en ,,inschrijvings-
duur" zijn behandeld in de paragrafen 3.1 t/m 3.4. Op de 
gevolgen die aan opneming van deze begrippen in het wets-
ontwerp zijn verbonden, zal hieronder bij de artikelen 2Abis, 
resp. llbis nader worden ingegaan. 

Artikelen 4.1 Wet universitaire bestuurshervorming '70 en 
V. Voor de omschrijving van „studenten" is aansluiting ge-
zocht bij de omschrijving in de Wet universitaire bestuursher-
vorming '70 (verder te noemen: WUB). Evenals in deze wet 
bepaalt dit ontwerp als voorwaarde voor inschrijving als stu-
dent: toegelaten zijn tot het afleggen van een der universitaire 
examens. Deze voorwaarde ontbreekt in de definitie van stu-
denten, zoals die thans luidt. De toelatingsregeling is vervat 
in de artikelen 26 en 27. 

Volgens wetsontwerp . . . . zal artikel 26 worden gewijzigd, 
in verband met de invoering van de Wet op het voortgezet 
onderwijs. In de eerste plaats heeft de bezitter van een v.w.o.-
diploma toegang tot de universitaire examens; dit recht geldt 
in de regel voor alle universitaire examens. Een inperking van 
deze regel doet zich voor, waar het eindexamenpakket van 
de v.w.o.-abituriënt niet aansluit op de vakken van het pro-
pedeutisch examen in de gekozen studierichting. In het acade-
misch statuut zal, volgens het wetsontwerp tot herziening van 
de toelatingsregeling, worden aangegeven, in welke gevallen 
en in welke vakken de bezitter van een v.w.o.-diploma zgn. 
voortentamens met gunstig gevolg moet hebben afgelegd, 
voordat hij aan het propedeutisch examen in de gekozen 
studierichting kan deelnemen. Desondanks is ook hij toege-
laten tot de universitaire examens. De definitie van „studen-
ten" is zodanig geformuleerd, dat zich voor hem geen belem-
mering voordoet zich als student in te schrijven. 

Bezitters van akten van bekwaamheid en van bepaalde 
diploma's hoger beroepsonderwijs zijn toegelaten tot de exa-
mens van de in de wet of het academisch statuut genoemde 
studierichtingen (artikel 27). Het inschrijvingsrecht als student 
is voor hen beperkt, nl. gebonden aan de examens tot het 
afleggen waarvan zij zijn toegelaten. Door middel van het 
toelatingsonderzoek kunnen zij het recht verwerven examens 
in andere studierichtingen af te leggen en daarmee het recht 
op inschrijving als student in die studierichting (artikel 29). 

Ten opzichte van de WUB bevat de voorgestelde definitie 
twee nieuwe elementen. In de eerste plaats zijn aan het 
inschrijvingsrecht grenzen gesteld. Bij de toelichting op artikel 
llbis gaan wij hierop nader in. Wij wijzen er thans reeds op, 
dat de regeling van de inschrijvingsduur volgens dit ontwerp 
consequenties heeft voor de vraag wie als student kunnen zijn 
ingeschreven en daarmefe ook voor de regeling volgens laatst-
genoemde wet van het actieve en passieve kiesrecht voor de 
universitaire bestuursorganen. 

Daarnaast is de definitie aangevuld ten behoeve van hen die 
zich voorbereiden op het verkrijgen van het researchgetuig-
schrift van artikel 24, vijfde lid. Zij worden voortaan als 
student in de zin der wet aangemerkt en verwerven daarmee 
het actieve en passieve kiesrecht voor de bedoelde organen. 

Volgens het wetsvoorstel vervalt de omschrijving van „stu-
denten" in artikel 1 van de WUB. In verband hiermee bevat 
artikel V een overgangsregeling ten behoeve van de universi-
taire m.o.-studenten met het oog op de regeling ten aanzien 
van het kiesrecht in die wet. Omdat zij niet zijn begrepen 
onder de studenten in de zin van dit ontwerp, zijn de voorge-
stelde bepalingen op de inschrijvingsduur op hen niet van 
toepassing. 

Artikelen 17, 18, 19, 24, 148, VII en VIII. In § 3.8 zijn 
wij tot de gevolgtrekking gekomen, dat in het „gewone" uni-
versitaire onderwijs de scanderingsmomenten van de beoor-
deling in het algemeen moeten worden beperkt tot twee: het 
propedeutisch en het doctoraal examen. Het baccalaureaats-
examen zal dus vervallen en in verband daarmee de titel 
baccalaureus. De voorgestelde wijziging van de aangegeven 
artikelen van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs voor-
ziet hierin. 

De artikelen V en VI bevatten de overgangsregeling, 
allereerst ten behoeve van hen die vóór de invoering van deze 
Wet het recht hebben verworven de baccalaureaatstitel te 
voeren: zij behouden uiteraard dat recht. 

Verder worden zij die zich thans voorbereiden of binnenkort 
willen gaan voorbereiden op het afleggen van een baccalau-
reaatsexamen, daartoe gedurende drie jaar na de invoering van 
deze wet in de gelegenheid gesteld. Indien zij voor dit examen 
slagen, verkrijgen zij het recht de titel van baccalaureus te 
voeren en behouden dat recht. Dit deel van de overgangs-
regeling is van toepassing op die studierichtingen waar tot 
dusver een baccalaureaatsexamen is ingesteld: scheikunde aan 
de gemeentelijke universiteit te Amsterdam, economische 
wetenschappen aan deze universiteit en aan de economische 
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hogescholen en de studierichtingen aan de technische hoge-
school in Enschede. 

Artikelen 23bis en 76. Op dit ogenblik bepaalt artikel 76 
de indeling van het cursusjaar. Wij achten het, met het 
Rectoren College dat voorstellen tot wijziging heeft gedaan, 
geen gelukkige bepaling, gezien de daar gebruikte term 
„studiejaar", de plaats van de bepaling (in de paragraaf over 
de studenten) en de inhoud van de bepaling. In verband met 
de voorgestelde regeling van de cursusduur is de bepaling 
naar een passende plaats overgebracht. Deze overplaatsing 
naar hoofdstuk 1 brengt met zich, dat zij als eis van deugde-
lijkheid voor de openbare en bijzondere universiteiten en 
hogescholen zal gelden. 

Voorts is de verwarrende bepaling over de vakanties ge-
schrapt. De indeling van het cursusjaar is daarmee primair 
een zaak van de instellingen geworden. Het bestuursreglement 
kan regels bevatten voor de indeling volgens een se- of tri-
mestersysteem en voor de vakantieperiodes. Om te voorkomen 
dat de indelingen per instelling hinderlijke verschillen ver-
tonen, kan het academisch statuut - zo nodig — nadere regels 
siellen. Vervanging van de term „studiejaar" door „cursusjaar" 
leidt tot wijziging van de artikelen 42.2; 43bis, 4; 66.1; 131 
onder c; 133.3; 138.1 en 143. 

Artikel 24 bevat de centrale bepaling ten aanzien van de 
promoties en de examens. De wettelijke regeling volstaat 
overigens met de noodzakelijke basisregels, waarvan de uitwer-
king aan het academisch statuut wordt opgedragen. 

Aan het begrip „examen" zijn vele facetten te onderkennen. 
Die facetten dienen onderscheiden te worden op straffe van 
begripsverwarring. In wezen is een examen een onderzoek 
naar de vooruitgang die een persoon heeft geboekt op een 
bepaald gebied ten opzichte van een vorig onderzoek. Andere 
vraagstukken kunnen aan deze neutrale omschrijving worden 
vastgehaakt, zoals: waarom wordt het onderzoek ingesteld, wie 
verricht de meting, op welke wijze en met welke maatstaven. 
Wij beperken ons hier tot de volgende opmerkingen: 

— Het hedendaags streven houdt beperking in van het aantal 
examens tot de strikt noodzakelijke; niet alleen zijn aan 
examens belangrijke onderwijskundige en/of maatschappelijke 
gevolgen verbonden, maar ook dienen die gevolgen richtsnoer 
te zijn bij beantwoording van de vraag, welke scanderings-
momenten zinvol zijn: 

— De regeling van de inrichting der examens in het acade-
misch statuut (artikelen 180 e.v.) sluit onvoldoende aan op 
onderwijskundige verlangens en ontwikkeling der wetenschap-
pelijke testmethoden. Niet de concentratie van de beoordeling, 
waarbij de prestaties op verschillende gebieden binnen een 
korte tijd moeten worden verricht, is wens en regel, maar het 
gespreide examen, waarbij de uiteindelijke beoordeling (nage-
noeg) geheel plaatsvindt op grond van prestaties die gedurende 
een langere tijd zijn geleverd en afzonderlijk zijn beoordeeld. 
Voorts is de mondelinge ondervraging geen regel meer; naast 
schriftelijke ondervraging zijn bovendien andere examen-
methoden in gebruik geraakt; 

— In aansluiting op het gestelde in § 1.3 zijn en blijven wij 
van oordeel, dat de uiteindelijke beoordeling van verrichte 
examenprestaties een uitsluitende taak is voor hen die daartoe 
gekwalificeerd zijn gedacht. Met de invoering van de WUB 70 
is de kring van hen die tot het afnemen van examens bevoegd 
zijn, hoogleraren en lectoren, uitgebreid met de wetenschap-
pelijke medewerkers in vaste dienst. 

In § 3.8 hebben wij de gevolgtrekking gemaakt, dat in de 
wettelijke structuur in het algemeen (slechts) twee examens 
moeten worden opgenomen: een propadeutisch en een docto-
raal examen. Bovendien is voor bepaalde gevallen handhaving 
van het kandidaatsdiploma gewenst. 

Het propedeutisch examen dient als afsluiting van de begin-
fase van het universitaire onderwijs. Hoewel het propedeutisch 
examen vooral van onderwijskundig belang is, kunnen - aan 
afwijzing daarvoor - grote maatschappelijke gevolgen voor 

de betrokkene verbonden zijn. Op dit vraagstuk zullen wij in 
de „raam"wet, aangekondigd in § 1.9, terugkomen. 

Handhaving van het getuigschrift van kandidaat is, althans 
voor het ogenblik, van belang in die gevallen waarin thans de 
toegang tot het doctoraal examen is gebouwd op verschillende 
kandidaatsexamens, d.w.z. op het kandidaatsexamen van ver-
schillende studierichtingen en van veelal verschillende facul-
teiten. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: algemene 
taalwetenschap, prehistorie, bedrijfskunde en wijsbegeerte. 
Handhaving van het getuigschrift betekent niet handhaving van 
een selectiedrempel; het gaat om het aanduiden van een 
aanknopingspunt ten behoeve van hen die binnen de univer-
siteit overstappen van de ene studierichting naar een andere 
met het oog op voortzetting van hun interdisciplinaire studie. 
Wij wijzen er verder op dat het kandidaatsexamen in de god-
geleerdheid toegang geeft tot de kerkelijke examens; deze 
mogelijkheid moet naar ons oordeel blijven bestaan. 

Na het doctoraal examen zullen de geslaagden door een van 
de drie uitgangen naar buiten gaan. Die uitgangen zijn: maat-
schappelijke loopbaan, voortgezette vorming voor bepaalde 
maatschappelijke beroepen en voortgezette vorming tot zelf-
standige beoefening der wetenschap. Over het universitaire 
beroepsonderwijs handelt artikel 32. In verband met de verdere 
vorming tot wetenschappelijk onderzoek is een aanvulling 
getroffen in artikel 24, vijfde lid; zij is toegelicht in § 3.8. 

Op de rechtsgevolgen, verbonden aan het zakken en slagen 
voor examens, zullen wij nader ingaan bij artikel 77. Bij nadere 
overweging kwam het ons gewenst voor een voorziening op te 
nemen, analoog aan artikel 31 Wet v.o., ten behoeve van hen 
die hun studie voortijdig beëindigen. 

Op deze plaats past de opmerking dat het academisch sta-
tuut als gevolg van het voorgestelde artikel 24, derde lid, 
ingrijpende wijziging zal ondergaan. Die veranderingen zullen 
vooreerst betrekking hebben op de regeling van de omvang van 
de examens (Titel III, Afdeling I) . Voor alle studierichtingen 
zal de omvang van het propedeutisch examen moeten worden 
vastgesteld. De bepalingen over hetgeen het kandidaatsexamen 
omvat zullen nagenoeg alle vervallen. Verder kunnen de uit-
komsten van de herstructurering gevolgen opleveren voor de 
bepalingen over de omvang van het doctoraal examen. Ook 
Afdeling II van deze titel, de inrichting der examens geheten, 
zal belangrijke wijzigingen ondergaan. Die veranderingen hou-
den ten dele verband met de hier voorgestelde examenbepa-
lingen en zijn voor een ander deel een gevolg van bepalingen 
in de WUB. Verder zullen wij veranderingen bevorderen, op 
grond waarvan spreiding van beoordelingsmomenten voorop 
komt te staan en variaties in de onderzoekmethoden worden 
vergroot. 

Ook zijn wij, met de regeringscommissaris, van mening dat 
de promotieregeling in het academisch statuut aan herziening 
toe is. (Titel V, artikelen 221 e.v.). Op het gebied van de 
promotie hebben zich nieuwe ontwikkelingen voorgedaan die 
voor opneming in de wettelijke regeling in aanmerking komen. 
Evenals bij de examens zullen verschillende wijzigingen een 
gevolg zijn van de WUB. In het kader van de herstructurering 
is bezinning nodig op de bedoeling van een proefschrift; 
voorop staat dat het proefschrift een bewijs van bekwaamheid 
is: de promovendus heeft getoond de wetenschap te kunnen 
beoefenen volgens daarvoor geldende maatstaven. Versprei-
ding van wetenschappelijke informatie is van groot belang; 
verschijning van het proefschrift in een grote oplage is één 
van de mogelijkheden daartoe. Een promotie op samenhan-
gende publikaties verdient erkenning. Bij de herziening van 
de promotieregeling zullen wij verder aandacht besteden aan 
het promoveren op grond van onderzoek in „teamverband" 
en op de promotieprocedure. 

Artikel 24bis is uitvoerig toegelicht in de paragrafen 3.4, 
3.6, 3.8 en 9.2. 

Volgens het tweede lid van dit artikel bepaalt het academisch 
statuut op welk ogenblik het getuigschrift van kandidaat kan 
worden behaald, indien volgens het gestelde in artikel 24, 
lid 3, in de desbetreffende studierichting dat diploma kan 
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worden verkregen. Bij het laatstgenoemde artikel hebben wij 
uiteengezet in welke gevallen handhaving van dit getuigschrift 
wenselijk is. Bepaling van het tijdstip in het onderhavige 
artikel achten wij noodzakelijk in verband met de regeling van 
de cursus- en van de inschrijvingsduur. 

Bij een interdisciplinaire studie valt de doctorale fase ervan 
aan twee of meer studierichtingen toe en wordt deze veelal 
verzorgd door twee of meer faculteiten. In dat geval rust op 
de betrokken faculteiten de taak gezamenlijk een onderwijs-
programma vast te stellen binnen de grenzen van de cursus-
duur. Met het bepalen van het tijdstip, waarop het getuigschrift 
kan worden behaald, is tevens beoogd aan te geven waar het 
aandeel van de ene faculteit in het onderwijsprogramma is 
voltooid en die van de volgende aanvangt. Omdat blijkens 
artikel llbis de inschrijvingsduur de cursusduur „volgt", is 
het bepaalde in het tweede lid tevens van belang voor de 
student. 

Artikel 29. Bij de nota naar aanleiding van het verslag op 
het wetsontwerp 10 937 hebben wij, tegemoetkomend aan een 
wens die van P.v.d.A.-zijde in het verslag op dit ontwerp naar 
voren is gebracht, te kennen gegeven de verruiming van de 
toelatingsmogelijkheid in dit ontwerp van wet te willen op-
nemen. Wij stellen voorop, dat het hier gaat om een mogelijk-
heid te worden toegelaten tot het afleggen van universitaire 
examens en niet, zoals ten aanzien van de bezitters van een 
der in artikelen 26 en 27 genoemde diploma's, om een recht. 
Die mogelijkheid is, na het behalen van het zgn. colloquium 
doctum, omgezet in een rerht. De veranderingen van het wets-
voorstel hebben ten opzichte van de huidige regeling betrek-
king op: wie voor het afleggen van het toelatingsonderzoek 
in aanmerking komen, de te volgen procedure en de inhoud 
van het colloquium. 

Hieronder maken wij onderscheid tussen hen die wel en 
hen die niet in het bezit zijn van een diploma van hoger be-
roepsonderwijs. Voor de laatstbedoelde categorie is de Ieef-
tijdsgrens van dertig jaar teruggebracht tot 25 jaar. De be-
zitters van enig h.b.o.-diploma zijn en blijven vrijgesteld van 
de leeftijdsbepaling. Het komt ons echter gewenst voor een 
ruimere uitleg mogelijk te maken van de term „school voor 
hoger beroepsonderwijs" in het huidige derde lid. Dit begrip 
wordt thans uitgelegd als school voor hoger beroepsonderwijs 
in de zin van de Wet voortgszet onderwijs, m.a.w. een h.b.o.-
school die onder onze departementen ressorteert. De vraag is 
gerezen of de „h.b.o.-regeling" zich niet moet kunnen uitstrek-
ken tot andere scholen en cursussen die met het hoger be-
roepsonderwijs - in de zin der wet - op één lijn kunnen wor-
den gesteld, b.v. de cursussen Gemeentelijke administratie II, 
verschillende opleidingen voor medisch en paramedisch per-
soneel en die opleidingen voor de geestelijke stand, waarvan 
het diploma geen toegang geeft tot het wetenschappelijk onder-
wijs (de „niet-erkende" gymnasia). Wij antwoorden, getuige 
het voorstel voor het derde lid, daarop bevestigend. Verder 
achten wij een verheldering nodig ten behoeve van hen die 
een in artikel 27 genoemd diploma bezit, maar examens wil 
afleggen in een andere studierichting dan in die, waartoe hij 
op grond van dat artikel is toegelaten. Het tweede lid voorziet 
hierin. 

Bij het bespreken van de procedure wijzen wij erop, dat de 
huidige redactie van het eerste lid de suggestie wekt, dat de 
minister over toelating beslist, nadat het colloquium doctum 
is afgelegd. Dit vermoeden wordt versterkt als men bedenkt 
dat deze bepaling is ontleend aan de Hoger-onderwijswet met 
dien verstande dat uit de oude regeling de woorden „in bij-
zondere gevallen" zijn geschrapt. Dit schrappen stond direct 
in verband met de opneming van het derde lid ten behoeve van 
de h.b.o.-abituriënten. 

Wij hebben geconstateerd, dat de toepassing van dit artikel 
afwijkt van de (weinig gelukkige) redactie ervan. Verzoek-
schriften om het colloquium af te leggen worden aan ons adres 
gericht. Ten departemente vindt een vooronderzoek plaats, op 
grond waarvan de betrokkene al dan niet toestemming krijgt 

zich aan het onderzoek te onderwerpen; het vooronderzoek 
heeft ten doel na te gaan of reële kansen op een succesvol 
deelnemen aan het colloquium aanwezig zijn. Veelal is dit 
vooronderzoek met betrekking tot h.b.o.-abituriënten van korte 
duur en leidt algemeen tot het verlenen van toestemming. 

Het huidige artikel beoogt, dat ook degene die niet aan de 
wettelijk vastgelegde toelatingseisen voldoet via een colloquium 
doctum toelating tot universitaire examens kan verkrijgen. Wij 
achten het tegen deze achtergrond wenselijk te komen tot een 
vereenvoudiging van de procedure en stellen voor dat de aan-
vrager zich voortaan rechtstreeks kan wenden tot de universi-
teit of hogeschool waaraan hij zijn studie zou willen aan-
vangen. 

Volgens de thans bestaande praktijk verkrijgt degene die het 
colloquium doctum met gunstig gevolg heeft afgelegd, het 
recht van toegang tot de examens in de gekozen studierichting, 
aan de universiteit of hogeschool waar het vooronderzoek met 
succes heeft plaatsgehad. Bij de technische hogescholen wordt 
het colloquium afgenomen door een gemeenschappelijke com-
missie; slagen voor het onderzoek geeft toelatingsrechten tot 
alle drie instellingen. Wij menen, met de technische hoge-
scholen, dat beperking van de toelating tot de instelling waar 
het colloquium doctum is afgelegd, niet juist is; de toelating 
dient te gelden tot een of meer bepaalde studierichting(en). 

Ten slotte kan, volgens het wetsvoorstel, bij het verrichten 
van het onderzoek bij h.b.o.-abituriënten worden volstaan met 
het toetsen van de geschiktheid voor de gekozen studie. Voor 
hen vervalt de eis van de algemene ontwikkeling als onderdeel 
van het onderzoek. 

Wij nemen aan dat onze voorstellen het aantal aanvragen 
voor een toelatingsonderzoek zal stimuleren. Op het ogenblik 
gaat het naar schatting om 800 aanvragen per jaar, waarvan 
rond 600 afkomstig zijn van bezitters van een einddiploma 
hoger beroepsonderwijs en ongeveer 200 van „bovendertig-
jarigen". De WUB bevat al de nodige voorzieningen voor de 
universiteiten. Het huidige tweede lid, dat bepaalt dat de 
senaat, na overleg met de belanghebbende zustersenaten, de 
eisen te stellen bij het toelatingsonderzoek vaststelt, is bij arti-
kel 49, lid 1 van de Wet universitaire bestuurshervorming 
1970 buiten werking gesteld; volgens artikel 8 van deze wet 
heeft de faculteitsraad die senaatstaak overgenomen. Gecon-
stateerd moet worden, dat aan de wettelijke opdracht aan de 
senaten slechts in enkele gevallen gevolg is gegeven. Onze voor-
stellen zullen de faculteiten in haar eigen belang de noodzaak 
van een goede coördinatie doen inzien. Die coördinatie betreft 
zowel de zusterfaculteiten als de verschillende faculteiten van 
één instelling. Artikel 8 van de WUB schrijft daarom enerzijds 
overleg voor in de desbetreffende sectie van de Academische 
Raad over de vast te stellen eisen en bepaalt anderzijds dat de 
vastgestelde eisen de goedkeuring behoeven van de universi-
teitsraad, het college van dekanen gehoord. Wij menen dat deze 
lijn in de Wet wetenschappelijk onderwijs kan worden door-
getrokken. 

Artikel 32 is toegelicht in § 3.8. 

Artikelen 59, 8 en 49 WUB. Artikel 59 van de wet is 
buiten werking gesteld bij artikel 49, lid 1, van de Wet univer-
sitaire bestuurshervorming '70. In artikel 8 van deze wet is 
het bepaalde in artikel 59 op aangepaste wijze opgevangen. 
De taken en bevoegdheden die oorspronkelijk de faculteit, d.i. 
het bestuurscollege van de gezamenlijke hoogleraren, uit-
oefende, liggen thans in handen van de faculteitsraad. 

Een van die taken is de vaststelling van een onderwijs-
programma voor elke studierichting met voor de fasen ervan 
de aanduiding van de cursusduur. Over het vast te stellen pro-
gramma is overleg met de betreffende sectie van de Acade-
mische Raad voorgeschreven. De vaststelling van de gehele 
cursusduur en van de fasen ervan behoeft de goedkeuring van 
de universiteitsraad, gehoord het college van dekanen. (Artikel 
8, vierde lid.) 

De voorgestelde regeling met betrekking tot de cursusduur 
maakt een aandeel van faculteits- en universiteitsraad in het 
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bepalen van die cursusduur overbodig. Op dezelfde grond kan 
de thans opgenomen term in artikel 59, lid 3: „de aanduiding 
van de studieduur, zoals deze in de regel het meest gewenst is" 
als overbodig en voorts als verwarrend worden gemist. 

Artikel 63. De wijziging van dit artikel houdt verband met 
de figuur van de assistent-onderzoeker (§ 3.8). Bij „weten-
schappelijk assistent" (eerste lid) moet allereerst worden ge-
dacht aan degene die zich na het doctoraal examen voorbereidt 
op een proefschrift. In de praktijk pleegt voor dit doel ten on-
rechte ook de rang van wetenschappelijk medewerker te 
worden gebruikt. Wij beogen met ons voorstel zowel de oor-
spronkelijke bedoeling beter te laten uitkomen alsook dit 
wezenlijk onderdeel van de herstructurering te onderstrepen. 
Daarom is het gewenst deze personeelscategorie afzonderlijk 
te noemen naast de andere wetenschappelijke assistenten, zoals 

, de assistenten in opleiding tot medisch specialist. 
Een deel van de assistent-onderzoekers zal, zoals tot dusver 

het geval is met promotie-assistenten, kunnen worden aan-
gesteld op formatieplaatsen die daartoe in de begroting aan 
faculteiten en subfaculteiten worden toegewezen. Het andere 
deel zal ten laste van een centraal beheerde begrotingspost 
worden toegewezen aan - universitaire en buitenuniversitaire — 
centra van onderzoek, waar wetenschappelijk werk van erkend 
hoog gehalte wordt verricht. 

Artikel 77. Ons voorstel is in de wettelijke regeling uitdruk-
kelijk onderscheid aan te brengen tussen studenten en toehoor-
ders. In de tekst van de Wet, zoals deze thans luidt, komt het 
begrip „toehoorder" niet voor. Dit onderscheid treedt al naar 
voren bij de inschrijving aan de universiteit en hogeschool; de 
zin van het onderscheid houdt verband met de ontworpen voor-
waarden voor de inschrijving en is gelegen in de rechtsgevolgen 
die aan de inschrijving zijn verbonden. 

Om als student ingeschreven te kunnen worden, moeten de 
volgende voorwaarden zijn vervuld: 

a. de bevoegdheid universitaire examens af te leggen; wij 
hebben dit bij de toelichting op de definitie „student" (artikel 
4) nader aangegeven; 

b. de grenzen van de inschrijvingsduur niet hebben over-
schreden (artikel 77bis); 

c. betaling van het verschuldigde collegegeld, tenzij vrijstel-
ling daarvan wordt genoten (artikel 78). 

Als aan deze eisen is voldaan, bestaat een inschrijvingsrecht. 
Voor de toehoorder geldt slechts de onder c genoemde voor-

waarde. Hij bezit geen recht op inschrijving, maar een mogelijk-
heid daartoe. Realisering van die mogelijkheid hangt af 
van de faculteit, waartoe de gekozen studierichting behoort: zij 
moet beoordelen of en in hoeverre het belang van het onder-
wijs de aanwezigheid van toehoorders toelaat (artikel llquater, 
eerste lid). 

Met betrekking tot de aan de inschrijving verbonden rechten 
onderscheiden wij onderwijs- en studentenvoorzieningen. De 
laatste kunnen weer worden gesplitst in die welke de inge-
schrevene rechtstreeks ten goede komen, zoals studietoelagen, 
kinderbijslag en kinderaftrek, en in indirecte voorzieningen als 
huisvesting en sportfaciliteiten. Voor de student staat het recht 
op deze voorzieningen opgesomd in artikel liter, dat dient ter 
vervanging van het bepaalde thans in artikel 77, lid 4; de toe-
hoorder komt slechts een beperkt recht op voorzieningen toe: 
op bepaalde onderwijsvoorzieningen (artikel llquater). 

Uit de ontworpen regeling blijkt intussen, dat de rector 
magnificus als het inschrijvend orgaan geen bestuursbevoegd-
heid ten aanzien van de inschrijving bezit. Hij volstaat met na 
te gaan of aan de wettelijke regels is voldaan. 

Artikel 77bis. Blijkens het wetsontwerp, „volgt" de in-
schrijvingsduur de cursusduur. De regeling van de cursusduur 
(artikel 24bis) voorziet in het ontstaan en bestaan van ten-
minste twee onderwijsfasen: de propedeutische en de doctorale 
fase. Normaliter is de inschrijvingsduur (van een fase) gelijk 

aan de cursusduur (van die fase), met maximaal een jaar 
extra. De cursusduur bedraagt in de propedeutische fase 1 jaar, 
de daarmee corresponderende inschrijvingsduur maximaal twee 
jaren; in de doctorale fase bedraagt de cursusduur drie, de 
inschrijvingsduur vier jaren. Gewoonlijk bedraagt dus de maxi-
male cursusduur vier en de maximale inschrijvingsduur 6 jaren. 
Dit maximum kan in beide gevallen nog een jaar meer be-
vatten, als nl. voor een bepaalde studierichting de cursusduur 
van een der fasen een jaar meer bedraagt. (Artikel 24bis, 1). 
Bepaling van de maximale termijn (voor alle fasen) is overi-
gens achterwege gelaten. 

De voorgestelde regeling houdt in, dat hij die na overschrij-
ding van de inschrijvingsduur en dus als niet-student voor het 
propedeutisch examen is geslaagd, het recht op inschrijving als 
student voor de daarop volgende onderwijsfase alsnog verkrijgt. 

Gedurende de inschrijvingsduur is het aan de student om te 
bepalen, of en in hoeverre hij aan de cursus van de corres-
ponderende fase deelneemt. Hij kan echter in het algemeen 
maar eenmaal deelnemen aan elk onderdeel van het onder-
wijsprogramma (tweede lid). 

Het derde en vierde lid regelen de gronden waarop ver-
lenging van de inschrijvingsduur wordt, resp. kan worden, ver-
leend. Is er sprake van overmacht of een verandering van 
studierichting gedurende de propedeutische fase, dan dient de 
faculteit toestemming te geven voor verlenging; in geval van de 
aanv/ezigheid van een persoonlijke omstandigheid is zij bevoegd 
een student een langere inschrijvingsduur toe te staan. Een 
geval van overmacht kan zich voordoen in de medische facul-
teit, waar op grond van de getroffen toelatingsregeling (Stb. 
1970, 348) een wachtlijst is ingesteld. Gaat het in het derde 
lid om onderwijskundige omstandigheden, het vierde lid ziet toe 
op persoonlijke, m.a.w. individueel-maatschappelijke omstan-
digheden. Die omstandigheden zijn niet limitatief opgesomd. 
Wij nemen aan dat de faculteiten geraken tot een wijze toe-
passing van het vierde lid. De ratio van de bepaling is intussen 
duidelijk: zij mag voor geschikte studenten geen dam opwerpen; 
studenten mogen anderzijds na hen komende studenten niet on-
nodig in de weg staan. 

Bij de behandeling van de definitie van „studenten" (artikel 
4) hebben wij aandacht geschonken aan de bezitter van een 
v.w.o.-diploma, wiens eindexamenpakket niet aansluit op de 
vakken van het propedeutisch examen. Hij zal, voordat hij zich 
aan dit examen kan onderwerpen, eerst een of meer zgn. voor-
tentamens moeten afleggen. Dit tast zijn recht op inschrijving 
als student niet aan. Anderzijds komt hij niet voor verlenging 
van de inschrijvingsduur in aanmerking, omdat een niet-aan-
sluitende vooropleiding geen onderwijskundige omstandigheid 
is, die in de beperkende opsomming van het derde lid voorkomt, 
noch als een persoonlijke omstandigheid kan worden aan-
gemerkt. 

De regeling van de inschrijvingsduur is niet van toepassing op 
universitaire m.o.-studenten en op hen die zich voorbereiden 
op het behalen van de researchaantekening. Voor de eerstbe-
doelden bevat het ontwerp een overgangsbepaling, de laatst-
bedoelden zijn geen studenten in de zin van het wetsontwerp; wij 
hebben dit bij de omschrijving van „studenten" nader toegelicht. 
Het bepaalde in het eerste lid leidt voorts tot de gevolgtrekking, 
dat de regels met betrekking tot de inschrijvingsduur eveneens 
niet van toepassing zijn op hen die zich voorbereiden op een 
universitair beroepsexamen (artikel 32) of op een aanvullend 
examen (artikel 265 jo. 193 academisch statuut); zij zijn 
echter wél studenten in de zin van dit ontwerp. 

Het vijfde lid komt overeen met hetgeen thans is bepaald 
in artikel 77, leden 6 en 7. 

Artikel 77ter geeft een opsomming van de rechten die aan 
de ingeschreven student toekomen. Deze materie is thans in 
artikel 77,4 geregeld. 

Vergelijking tussen de voorgestelde en de bestaande bepaling 
levert twee verschillen. Het huidige stelsel is zodanig ingericht, 
dat inschrijving aan een openbare universiteit of hogeschool 
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'toegang geeft tot alle openbare instellingen van wetenschappe-
lijk onderwijs. Ons voorstel betekent een breuk met dit stelsel. 
De inschrijving geschiedt per instelling en geldt voortaan voor 
die instelling. Deze wijziging vloeit voort uit de regeling van de 
inschrijvingsduur. In verband hiermee streven wij naar een 
zodanige wijziging van het Collegegeldenbesluit, dat een student 
die in eenzelfde cursusjaar gelijktijdig aan meer dan één in-
stelling ingeschreven wil worden, slechts het collegegeld is ver-
schuldigd aan die instelling, waar de eerste inschrijving plaats-
vindt. 

Een tweede verschil betreft het bepaalde onder c en hangt 
samen met de voorgestelde regeling van de inschrijving en 
van de inschrijvingsduur. 

Artikelen 77quater en 78. Onder „toehoorders" worden 
thans verstaan: personen „die anders dan ter voorbereiding 
van een examen (. . ) , enkele colleges en/of praktische oefe-
ningen wensen te volgen" (artikel 3 Collegegeldenbesluit). Uit 
de scherpere omlijning van het begrip „student" volgt, dat de 
categorie toehoorders in de toekomst aanzienlijk gevarieerder 
van samenstelling zal en groter in aantal kan zijn. Naast de hier-
voor bedoelde toehoorder-oude stijl zal zich de figuur van de 
extraneus-toehoorder voordoen. Als extraneus kan thans worden 
aangemerkt degene die zonder ingeschreven te zijn examens af-
legt en daartoe bevoegd is. Te verwachten valt dat een deel van 
de ex-studenten, nl. zij die niet binnen de gestelde inschrijvings-
termijn een examen nebben behaald, als extraneus pogen dat 
examen met gunstig gevolg af te leggen. Met name deze groep 
van personen is gebaat bij de mogelijkheid zich als toehoorder 
in te schrijven. De verschillen met betrekking tot de inschrij-
ving als student en als toehoorder hebben wij bij artikel 77 toe-
gelicht. 

Zo is het niet ondenkbaar, dat in de praktijk een toehoor-
der in even grote mate gebruik zal kunnen maken van de 
onderwijsvoorzieningen in de gekozen studierichting als een 
student. De voorgestelde wijziging van artikel 78, eerste lid, 
sluit op deze gedachte aan. De toehoorder is echter, anders dan 
de student, afhankelijk van de ruimte die de faculteit voor hem 
aanwezig acht. 

Vergelijking van het bepaalde in de artikelen liter en 77-
quater, lid 2, maakt duidelijk de verschillen in gevolgen die 
aan de inschrijving enerzijds als student en anderzijds als toe-
hoorder zijn verbonden. Met name kunnen de toehoorders 
geen gebruik maken van de studentenvoorzieningen; ook de 
regelingen met betrekking tot kinderbijslag en -aftrek zijn op 
hen niet van toepassing. 

Artikel 80. Twee overwegingen hebben ons gevoerd tot 
wijziging van het eerste lid. In de eerste plaats sluit de huidige 
formulering niet goed meer aan bij de thans geldende praktijk. 
Voorts kwam ons harmonisatie van de bepaling met die van 
artikel 121 van de Wet op het voortgezet onderwijs gewenst 
voor, gezien onze gevolgtrekkingen in § 1.9. 

Op het bepaalde in het derde lid zijn wij in 3.8 al ingegaan. 
De speciale toelage zien wij als een „prix d'excellence", zij kan 
verleend worden onafhankelijk van de toekenning van een 
rijksstudietoelage. 

Artkel 95. Volgens het wetsontwerp is de regeling van de 
inschrijvingsduur van toepassing op de bijzondere universitei-
ten en hogescholen. 

Artikel 126. De wijziging is een gevolg van de definitie van 
„studenten" in artikel 4. 

Artikel IV 
Het welslagen van de herstructurering die dit ontwerp na-

streeft, is afhankelijk van de uitkomsten van de herprogram-
mering. Om de herprogrammering in gang te zetten, dient deze 
wet na haar plaatsng in het Staatsblad zo spoedig mogelijk in 
werking te treden. Daadwerkelijke toepassing van deze wet 
kan pas plaats vinden als het werk van herprogrammering is 
voltooid. Er ligt dus een belangrijk tijdsverschil tussen in- en 
uitvoering. Anderzijds achten wij het noodzakelijk dat de marge 
tussen deze twee tijdstippen in zoveel mogelijk gevallen zo 
klein mogelijk blijft. Dit heeft ons ertoe geleid te kiezen voor 
algehele invoering en voor de mogelijkheid van toepassing per 
studierichting. 

De resultaten van de herprogrammering zullen ten dele, nl. 
wat de omvang van de examens betreft, opgenomen worden 
in het academisch statuut. De redactie van het tweede lid is ge-
bouwd op de veronderstelling dat bij studierichtingen, waar-
van de examenprogramma's in het statuut kunnen worden 
herzien, de herprogrammering gereed is gekomen. Immers, bij 
de herziening van de examenregeling in het statuut, vervuilen 
de secties van de Academische Raad een belangrijke, in feite 
zelfs de belangrijkste voorbereidende functie (artikel 24, vijfde 
lid). De secties hebben eveneens een taak bij de totstandkoming 
van de herprogrammering; de vaststelling van het onderwijs-
programma door de faculteitsraad geschiedt onder andere na 
overleg met de sectie wie zulks aangaat (artikel 8, derde lid, 
WUB). 

Denkbaar is voor daarvoor in aanmerking komende studie-
richtingen toepassing van deze wet en wijziging van de examen-
regeling in het statuut te laten samenvallen. 
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