
64ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 117 leden, te we-
ten: 

Aantjes, Van Aardenne, Abma, 
Van Amelsvoort, Andriessen, Bakker, 
Barendregt, Ter Beek, Beekmans, De 
Beer, Berger, Beuker, Beumer, De 
Boer, De Boois, Du Chatinier, Coppes, 
G. M. P. Cornelissen, P. A. M. Cornelis-
sen, Van Dam, Dankert, Dees, Van Dis, 
Van der Doef, Dolman, Dragstra, 
Drees, Drenth, Van Eisen, Epema-
Brugman, Evenhuis, Fiévez, Franssen, 
Gardeniers-Berendsen, Giebels, Gin-
jaar-Maas, Van Gorkum, Groensmit-
van der Kallen, Haas-Berger, Van Heel-
Kasteel, Van der Heem-Wagemakers, 
Van der Hek, Hermes, Hermsen, Honig 
van den Bossche, Van Houwelingen, 
Hutschemaekers, Jansen, Joekes, Jon-
geling, Jurgens, Kappeyne van de 
Coppello, Keja, K. A. Keuning, S. Keu-
ning. Knot, Kolthoff, Kombrink, Ko-
ning. De Koning (B.P.), Konings, De 
Koster, Kosto, Kraaijeveld-Wouters, 
Krosse, De Kwaadsteniet, Langedijk-de 
Jong, De Leeuw, Van Leeuwen, Van 
der Lek, Van Leijenhorst, Lückers-
Bergmans, Masman, Van der Mei, Na-
gel, Nooteboom, Nypels, Van Ooijen, 
Peijnenburg, Ploeg, Poppe, Rienks, 
Rietkerk, Roethof, Van Rossum, De 
Ruiter, Salomons, Van der Sanden, 
Van Schaik, Schakel, Scherpenhuizen, 
Van het Schip, W. Scholten, Schouten, 
Smit-Kroes, Van der Spek, Spinks, 
Stoffelen, Terlouw, Van Tnijn, Tilanus, 
Tolman, Veder-Smit, Vellenga, Ver-
brugh, Vermaat, Vondeling, Voortman, 
De Vries, Waltmans, Weijters, Wiegel, 
Wierenga, Wisselink, Ter Woorst, Wor 
rell en Van Zeil, 
en de heren De Gaay Fortman, Minis-
ter van Binnenlandse Zaken, Van Ke 
menade, Ministervan Onderwijs en 
Wetenschappen, Gruijters, Minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, Van der Stee, Minister van 
Landbouw en Visserij, Boersma, Mi 
nister van Sociale Zaken, mevrouw 
Vorrink, Ministervan Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne, de heren Klein, 
Staatssecretaris van Onderwijs en We 
tenschappen. Veerman, Staatssecre-

taris van Onderwijs en Wetenschap-
pen, Van Rooijen, Staatssecretaris van 
Financiën, en Van Dam, Staatssecre-
tarisvan Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 
Van Dijk, wegens familieomstandighe-
den; 
Portheine, wegens verblijf buitens-
lands; 
Koekoek, wegens ziekte, ook de ko-
mende weken; 
Imkamp, wegens ziekte; 
Voogd, wegens vergaderingen van 
de Raad van Europa. 

Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mee, dat van ons medelid de 
heer De Brauw de volgende brief is in-
gekomen : 

's-Gravenhage, 13 maart 1975. 

Hooggeachte voorzitter. 

Tot mijn grote leedwezen zie ik mij ge-
noodzaakt mijn lidmaatschap van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
vandaag te beëindigen. 

Ontwikkelingen binnen DS'70 hebben 
ertoe geleid dat een zodanig verschil 
van inzicht tussen de meeste leden en 
de voorzitter der fractie van DS'70 aan 
de dag is getreden, dat een verdere 
vruchtbare samenwerking naar mijn 
mening niet meer mogelijk is. 
Anders dan de laatste dagen in de me-
dia is uitgedragen, hecht ik er aan de 
Kamer te berichten dat een en ander 
niet is terug te voeren op een plotse-
ling opgekomen wens van die leden 
der fractie tot koersverandering over te 
gaan. 
Oorzaak van de breuk is gelegen in een 
verschil in interpretatie der politieke 
doelstellingen, waarop de fractie zich 
heeft te richten. 

Liever dan vanaf heden een fractie in 
gespletenheid te zien optreden, liever 
dan de gespletenheid te verhelpen ten 
koste van een de partij verscheurende 
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strijd, schep ik thans ruimte door terug 
te treden ten behoeve van die opvol-
ger op de lijst, die meent dat de DS'70-
f ractie onder leiding van zijn tegen-
woordige voorzitter een constructieve 
bijdrage aan de parlementaire besluit-
vorming zal kunnen leveren. 

Het afscheid nemen van de Kamer na 
slechts 2V* jaar valt mij zwaar. Het par-
lementaire debat had mijn intense be-
langstelling; nog meer zo de plaats 
van het parlement tegen de achter-
grond van de hedendaagse dynami-
sche maatschappelijke ontwikkelin-
gen. 

Ik had het vertrouwen dat mijn fractie 
binnenkort in de gelegenheid zou ver-
keren voorstellen te formuleren ter 
verzekering - ook in de toekomst - van 
het primaat van het parlement ener-
zijds en ter vergroting van de participa-
tie aan de besluitvorming door de be-
trokken maatschappelijke sectoren an-
derzijds. Het heeft niet zo mogen zijn. 

Een woord van oprechte dank is hier 
op zijn plaats aan het adres van al die 
collega's in de Kamer, waarmede ik in-
tensieve contacten mocht onderhou-
den. Vooral in de onderwijssfeer heb ik 
het samenspel met exponenten van de 
andere fracties bijzonder op prijs ge-
steld. 

Tot slot zij het mij vergund u te danken 
voor uw leiding, waarbij u de kunst 
verstond leden met kortstondige erva-
ring en de daarbij behorende over-
maat aan vuur subtiel, veelal met nau-
welijks waarneembare signalen op het 
rechte pad te houden. 

Een woord van afscheid laat ik achter-
wege. Ik hoop nog menigmaal 'achter 
de gordijnen' met oud-collega's te ver-
keren. 

Met gevoelens van hoogachting, 

Uwdw., 

(w.g.) M. L. de Brauw.' 

Van dit ontslag zal ik mededeling doen 
aan de Minister van Binnenlandse Za-
ken en aan de voorzitter van het Cen-
traal Stembureau. 
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Voorzitter 

Mede namens de Kamer wil ik ook de 
heer De Brauw danken voor zijn colle-
gialiteit. 

Ik deel verder aan de Kamer mee, dat 
zijn ingekomen de volgende brieven: 
een, van de Minister van Buitenlandse 
Zaken, ten geleide van de tekst van het 
Aanvullend Protocol bij de Overeen-
komst van 26 juli 1957 tussen de Oos-
tenrijkse Bondsregering enerzijds en 
de regeringen van de deelnemende 
Staten van de EGKS en de Hoge Auto-
riteit van de EGKS anderzijds, inzake 
het invoeren van directe internationale 
spoorwegtarieven voor doorvoer van 
kolen en staal over het grondgebied 
van de Republiek Oostenrijk; Brussel 
10 oktober 1974 (Trb. 1975,13), welk 
protocol niet de goedkeuring van de 
Staten-Generaal behoeft; 
een, van de Minister van Justitie, ten 
geleide van de tekst van de door de Mi-
nisterraad vastgestelde aanwijzingen 
bescherming persoonlijke levenssfeer 
geautomatiseerde persoonsregistra-
ties rijksoverheid. 

Deze brieven die niet zullen worden 
gedrukt, worden voor kennisgeving 
aangenomen; de bijgevoegde stukken 
liggen op de griffie ter inzage. 

De Voorzitter: Ten slotte deel ik aan de 
Kamer mee, dat is ingekomen een zeer 
groot aantal handtekeningen bij een 
actie tegen de studentenstops. 

dat hebben de ambtsvoorgangers van 
deze Minister al gedaan. Het is geen 
sprookje; het is eerder een sage. leder 
jaar sagen bij de begroting en dan 
kwam er een toezegging, maar verder 
zagen wij niets. 
De problematiek is kennelijk ons voor-
stellingsvermogen te buiten gegaan. 
Die moet van een andere orde zijn. 
Nou ja, andere orde, dat hebben wij 
dan ook altijd gesteld. 
Wij dachten dat de bezwaren zo een-
voudig waren en, in onze onschuld, de 
oplossing dus ook. Van de bezwaren 
noem ik vooral ook dat zo erg veel on-
derscheidingen in de bestuurlijke sec-
tor vallen. Dan krijgen ministers en 
burgemeesters, ruwweg de lintenknip-
pers, een onverknipt lintje, maar de la-
gere ambtenaren die in het bestuurlij-
ke werk meer van doen hebben met de 
keerzijde van de medaille, een medail-
le. 
Nu er al twaalf jaren gezwoegd wordt 
aan een herziening juist door deze 
ambtenaren die - ik citeer uit de Wet 
op de Orde van de Nederlandse Leeuw 
- 'bewijzen geven van beproefde va-
derlandsliefde, bijzondere ijver en 
trouw in het volbrengen van hun bur-
gerplichten of buitengewone be-
kwaamheid in wetenschappen en 
kunst', heb ik dat in de aandacht van 
de Minister willen brengen. 
Onze waardering kan ik heel simpel sa-
menvatten: Het is voor ons een groot 
kruis. 

tekst, maar dat men verklaringen moet 
verstaan naar de kennelijke bedoeling 
van degene die de verklaring heeft af-
gelegd. Ik versta de verklaring die de 
geachte afgevaardigde de heer Nagel 
zojuist heeft afgelegd zo, dat hij door 
zijn vraag zo te formuleren uiting heeft 
willen geven aan zijn misnoegen over 
het nog niet tot stand zijn gekomen 
van een herziening van het decoratie-
stelsel. 
Te dien aanzien mag ik herinneren aan 
datgene wat ik in deze Kamer in ant-
woord op een opmerking van de ge-
achte afgevaardigde de heer Stoffelen 
bij de eerste behandeling van mijn be-
groting heb gezegd, namelijk dat ik in 
mijn rangorde van prioriteiten het de-
coratiestelsel niet de eerste prioriteit 
vond. Ik mag er voorts aan herinneren 
dat de Minister-President eens op een 
persconferentie verklaard heeft: De 
aanpak van de lintjesregen staat wel 
op ons lijstje, maar het is niet het 
meest urgente probleem. 
Ik moet dan ook naar waarheid verkla-
ren dat ik de emoties rondom de her-
zien ing van het decoratiestelsel niet 
kan verstaan. Nochtans kan ik zeggen 
dat een wettelijke regeling tot herzie-
ning van het decoratiestelsel op mijn 
schrijftafel ligt en dat die naar de mi-
nisterraad kan worden gezonden zo-
dra ik van nog één collega een infor-
matie gekregen heb, die ik behoef. Die 
collega is niet de minst belangrijke col-
lega. 

De heer Nagel (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Kan de Minister meevoelen 
met de gedachte, dat recente en ko-
mende onderscheidingen iets van hun 
glans verliezen nu het gehele stelsel 
van decoraties steeds maar ter discus-
sie blijft staan? 

Minister DeGaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Naar mijn ervaring stelt 
slechts een zeer beperkt aantal men-
sen geen prijs op een Koninklijke on-
derscheiding. De overgrote meerder-
heid van degenen die in Nederland 
wonen stelt er veel prijs op. Ik mag zelf 
herhaaldelijk onderscheidingen uitrei-
ken. Ik heb er niets van gemerkt dat de 
onderscheiding door de gang van za-
ken van de afgelopen jaren voor de be-
trokkenen aan glans zou hebben inge-
boet. Ik kan ook uit eigen wetenschap 
spreken. Ik heb twee jaar geleden een 
onderscheiding gehad. Die had voor 
mij van haar glans niets verloren, hoe-
wel ik in gedachten houd wat Karl 
Barth heeft gezegd toen hij zijn laatste 
eredoctoraat kreeg - hij had er al twin-
tig - : het is wel aardig maar je moet 
het boven straks toch bij de garderobe 
afgeven. 

Deze liggen op de griffie ter inzage. 

De Voorzitter: De overige ingekomen 
stukken staan op een lijst, die op de ta-
fel van de griffier ter inzage ligt. Op die 
lijst heb ik ook voorstellen gedaan over 
de wijze van behandeling. Als aan het 
einde van.de vergadering daartegen 
geen bezwaren zijn ingekomen, neem 
ik aan, dat de Kamer zich met de voor-
stellen heeft verenigd. 

Aan de orde is de beantwoording van de 
door het lid Nagel, overeenkomstig ar-
tikel 107 van het Reglement van Orde, 
gestelde vraag aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken in verband met de 
komende 'lintjesregen'.2 

(Opgenomen aan het einde van deze 
weekeditie.) 

D 
De heer Nagel (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! er was eens heel lang gele-
den, een kamerlid, dat vroeg om een 
herziening van het decoratiestelsel. 
Mijnheer de Voorzitter! Wees gerust, 
ik ga geen sprookjes vertellen, want 

D 
Minister De Gaay Fortman: Mijnheer 
de Voorzitter! Ambtenaren komen na 
twaalf jaar getrouw arbeiden niet auto-
matisch voor een Koninklijke onder-
scheiding in aanmerking, zoals een be-
perkt aantal andere groepen dienaren 
van de Staat die wel krijgen. Zij moe-
ten volgens de te dezen gebruikelijke 
gedragslijn in het algemeen op een 
langere staat van dienst kunnen bogen 
en bovendien moeten hun verdiensten 
meer omvatten dan getrouwheid al-
leen. Het moeten ook verdiensten zijn 
die liggen buiten de door hen vervulde 
functie. 
Indien er bij mijn departement een 
ambtenaar zou zijn die gedurende 
twaalf jaar aan de herziening van het 
decoratiestelsel zou hebben gewerkt, 
hetgeen gelukkig niet het geval is, dan 
zou bij de komende algemene decora-
tiegelegenheid ter zake van dat feit al-
leen aan hem geen onderscheiding 
worden uitgereikt. 
In mijn vorige betrekking heb ik ge-
leerd dat men verklaringen niet alleen 
moet verstaan naar haar letterlijke 
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Voorzitter 

Aan de orde is de beantwoording van 
de door het lid De Boois, overeenkom-
stig artikel 107 van het Reglement van 
Orde, gestelde vragen aan de Minister 
van Volksgezondheid en Mil ieuhygië-
ne over het overbrengen naar Neder-
land van afval van Duitse metaalindus-
trieën.3 

(Opgenomen aan het einde van deze 
weekeditie) 

D 
Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! Het antwoord op de eerste vraag 
luidt bevestigend. Op 18 oktober 1974 
is bij een steenfabriek in Angeren een 
monster genomen door de rijkspolitie 
te water van uit Duitsland afkomstig 
afvalmateriaal, dat werd gebruikt voor 
ophoging van het fabrieksterrein. Het 
monster is ter controle gestuurd naar 
het Rijksinstituut voor de Volksgezond-
heid. Het is niet helemaal duidelijk, op 
grond waarvan de rijkspolitie tot deze 
stap kwam, hetgeen niet wegneemt 
dat het een uitstekende stap was. 
Op 20 december 1974 is onze inspec-
teur belast met het toezicht op de hy-
giëne van het mil ieu in Gelderland ge-
waarschuwd door hetzelfde Rijksinsti-
tuut voor de Volksgezondheid, dat het 
afvalmateriaal gebruikt voor opho-
ging van het terrein, schadelijke be-
standdelen bevatte, met name zware 
metalen, waarvan lood, koper en zink 
de belangrijkste waren. De inspecteur 
belast met het toezicht op de hygiëne 
van het milieu heeft contact opgeno-
men en er is een nader onderzoek in-
gesteld. Ter plaatse bleek dat een deel 
van het winterbed van de Rijn was in-
gedijkt en dat op dat ingedijkte stuk 
ophoging plaatsgevonden had tot aan 
de hoogte van de winterdijk, om een 
stuk grond te verkrijgen ten behoeve 
van de nabijgelegen steenfabriek. 
De afvalprodukten gebruikt voor deze 
ophoging zijn afkomstig uit Duitse on-
dernemingen. Dit afval komt tot stand 
wanneer zwavelzuur wordt bereid uit 
pi riet. Het is erg geschikt voor opho-
gen. Naar ik heb begrepen heeft het 
iets van cement. Het is enigszins ros-
sig gekleurd. Het heeft een buitenge-
woon hoge graad van verstuiving, die 
er in Duitsland toe heeft geleid dat er 
een verbod is uitgevaardigd om deze 
afvalstoffen in open wagens te vervoe-
ren. 

Door verschillende laboratoria zijn 
monsters genomen om de samenstel-
ling van dit produkt te bepalen en het 
RIV heeft een onderzoek ingesteld. De 
belangrijkste stoffen zijn koper, lood 

en zink, daarnaast zijn ook sporen aan- r. 
getroffen van kobalt, nikkel, chroom f 
en nog enkele andere zware metalen. f 
Volgens onze opgave liggen nog enke- t 
Ie honderdduizenden tonnen afval in I 
West-Duitsland op transport te wach- i 
ten. Deze opgave is afkomstig van de < 
handels- en transportonderneming die I 
opzicht heeft genomen de ophoging < 
op het fabrieksterrein bij Angeren I 
te vol tooien. Zij halen daartoe de stof- < 
fen op in Duitslanden storten die op i 
de aangewezen plaats. < 
Het gaat hierbij om een tweetal steen- < 
fabrieken, bij Angeren, in de gemeente < 
Bemmel, en ik meen dat de andere bij > 
Maurik ligt, beide in de provincie Gel- ; 
derland. Verder is nog sprake van een j 
soortgelijke storting in de omgeving j 
van Dordrecht. ( 
Op korte termi jn is er geen gevaar I 
voor besmett ing. Op lange termi jn kan \ 
het naar onze mening - het antwoord ( 
op die vraag is mede afhankelijk van I 
een nader onderzoek naar de bodem- i 
gesteldheid en de afdichtende lagen - ! 
niet geheel onschuldig zijn, met name I 
niet wanneer wi j denken aan in de na- i 
bi jheid gelegen waterwingebieden. i 
De moeili jkste vraag voor mij is vraag I 
5, of op korte termijn hieraan een eind i 
kan worden gemaakt. Wat is de situ- I 
atie in het wetteli jk stelsel zoals w i j dat i 
op dit moment - ikzeg dat met enige 
nadruk - hebben? Voor de ophoging is I 
de vereiste vergunning verkregen die | 
ingevolge de Rivierenwet noodzakelijk | 
is. Dat is ook begrijpelijk. Het doel van 
de Rivierenwet is niet op welke wijze 
dan ook mil ieuhygiënische maatsta- | 
ven aan te leggen en op grond daar- \ 
van al dan niet vergunningen te verle-
nen, het doel van de Rivierenwet is, bij 
voorbeeld, ervoor te zorgen dat de | 
doorstroming van de betrokken rivier , 
niet wordt gehinderd. Die vergunning 
was aanwezig. 
Gelet op de feitelijke situatie, omdi j -
king en binnen die omdijk ing opho-
ging, kan er geen sprake zijn van toe-
passelijkheid van de Wet verontreini-
ging oppervlaktewater. De provinciale 
verordening biedt geen uitkomst, 
evenmin als de gemeenteli jke politie-
verordeningen. 
Zal de Wet chemische afvalstoffen 
eenmaal in werking zijn, dan zal die , 
wet de mogeli jkheid bieden tot ingri j-
pen. De enige stap die gedaan kon 
worden, die is dan ook gedaan, was 
nagaan of het betrokken bedrijf behal-
ve de vergunning ingevolge de Rivie-
renwet, ook beschikte over een Hin-
derwetvergunning. Er was geen Hin-
derwetvergunning aanwezig en op 
grond daarvan is ongeveer half febru-
ari van dit jaar in Angeren en Maurik 

proces-verbaal opgemaakt tegen de 
fabrieken en tegen de leverancier van 
het ophoogmateriaal wegens het ont-
breken van een Hinderwetvergunning. 
Ik zal trachten naar mi jn beste weten 
antwoord te geven op vraag 6, hoewel 
die mij niet helemaal duidelijk is. Wij 
hebben getracht ons in te leven in een 
situatie, waarin iemand schade zou 
kunnen li jden. Op grond van wat ons 
op dit moment bekend is over de sa-
menstell ing van het materiaal en wat 
ermee wordt gedaan, is de enige ca-
suspositie, die wi j hebben kunnen be-
denken waarin sprake zou kunnen zijn 
van schade, wanneer door de aanwe-
zigheid van deze zware metalen in het 
grondwater waterwingebieden minder 
geschikt zouden worden voor de berei-
ding van drinkwater, zodat dan water-
leidingbedri jven, die verplicht zijn 
voor de drinkwatervoorziening te zor-
gen, eventueel schade zouden kunnen 
lijden. Wi j hebben geen situatie kun-
nen bedenken waarin een particulier 
schade lijdt. Wanneer het toch ge-
beurt, is mijns inziens het enige dat te 
overwegen valt een actie wegens on-
rechtmatige daad. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik hoop hier-
mee de zes vragen van mevrouw De 
Boois bevredigend te hebben beant-
woord. 

D 
Mevrouw De Boois (P.v.d.A.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik wi l enkele aan-
vullende vragen stellen. 
1. Berust in het algemeen het ontdek-
ken van dit soort ongewenst stor-
ten op toeval of zal op den duur een 
systematische controle plaatsvinden? 
2. Welke capaciteit hebben de betrok-
ken Duitse industrieën nog om in Ne-
derland meer kleigaten van hun afval 
te voorzien op de langere termijn? 
3. Zijn er provincies, waarin wel af-
doende verordeningen zijn die de stort 
van dit soort ongewenste materialen 
kunnen voorkomen? 
4. Wat is de behandeling in Duitsland 
van dit afvalmateriaal? Mag het daar 
gestort worden? 
5. Wil de Minister overleg met de 
Duitse autoriteiten voeren om te voor-
komen, dat dit afvalmateriaal in Ne-
derland wordt gestort? 

D 
Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! In antwoord op de eerste vraag 
merk ik op dat er op dit moment geen 
sprake kan zijn van een systematische 
controle. Ik wi l er wel de aandacht op 
vestigen, dat ik niet voor niets heb 
meegedeeld, dat in dit geval proces-
verbaal moest worden opgemaakt we-
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Vorrink 

gens het ontbreken van een hinder-
wetvergunning. De controle op de 
aanwezigheid van hinderwetvergun-
ningen gaat voort en zal geïntensi-
veerd worden. Ik ben alleen bang, dat 
men daarmee niet altijd geheel uit-
komt. 
Voorts vroeg mevrouw De Boois hoe-
veel capaciteit in Duitsland nog aan-
wezig is om kleigaten te dichten. Ik 
meen, dat zij nu op het verkeerde uit-
gangspunt zit. Het gaat er niet om, klei-
gaten te dichten. Het gaat erom, opho-
gingen tot stand te brengen tot uitbrei-
ding van een fabrieksterrein. Ik had 
aanvankelijk de indruk, dat het ging 
om door grindafgraving tot stand ge-
komen gaten op te vullen en totterrein-
sgalisering over te gaan. Ik begrijp uit 
de feitelijke situatie van beide fabriek-
jesin Gelderland, waarbij dezefabriek-
jes zelf in het winterbed al op een wat 
hoger gelegen niveau zijn gebracht, 
dat het de bedoeling is, een stuk be-
drijfsterrein er bij te krijgen en dat 
daartoe de ophoging dient. Er wordt 
onder andere gesproken over een par-
keerterrein en dat zou verklaren waar-
om die ophoging loopt tot aan de rand 
yan de winterdijk. 
Wat de capaciteit betreft, heb ik ge-
sproken over enkele honderdduizen-
den tonnen. Ik meen, dat de capaciteit 
igt in de orde van grootte van 700000 
a 800000 ton. Ik moet erop wijzen - ik 
neb dit in eerste instantie niet vermeld 
-dat voorzover onze inlichtingen 
strekken dit een aflopende zaak is in 
die zin, dat nieuwe methoden voor de 
aereiding van zwavelzuur zullen wor-
den aangegrepen, waardoor de afval-
stof, die thans ontstaat, niet meer tot 
stand zal worden gebracht. Dat neemt 
echter niet weg, dat er op dit moment 
nog een voorraad aanwezig is. 
De derde vraag kan ik op dit moment 
niet beantwoorden. Maandag hoorde 
k dat deze vragen zouden worden 
gesteld en wij hebben getracht zo snel 
nogelijk te werken. Een vergelijkend 
onderzoek van de provinciale verorde-
lingen is daarbij niette pas gekomen, 
k ben wel bereid dit alsnog te bezien, 
n ieder geval biedt de verordening 
/an de provincie Gelderland, waar het 
nu om gaat, geen uitkomst. 
Dp de volgende vraag, wat de Duitse 
nstanties doen met de verwerking van 
deze afvalstoffen, als niet iemand ze 
comt halen om in Nederland te gebrui-
;en, kan ik antwoorden dat de wijze 
/an afvalstoffenverwerking in Duits-
and nogal opmerkelijk verschilt van 
iie in Nederland, omdat men in Duits-
and wat sneller klaar staat met de za-
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ken onder de grond te werken. Ik heb 
de indruk gekregen dat dit met deze af-
valstoffen, als er geen koper voor aan-
wezig is, ook geschiedt. Ik herinner er-
aan dat ik zoeven heb gezegd dat daar-
bij dan aan het vervoer wel extra hoge 
eisen worden gesteld in verband met 
de verstuiving. 
Op de laatste vraag van mevrouw De 
Boois kan ik meedelen dat ik het opne-
men van contact over deze zaak met 
Duitsland een beetje moeilijk zou vin-
den. Als een particuliere handels- en 
transportonderneming in Nederland 
iets ziet in inkopen in Duitsland 
doen om bepaalde werken in Neder-
land tot stand te brengen - dat vervoer 
is vrij; Duitsland is evenals Nederland 
een EEG-land - dan zou ik er toch wel 
bezwaar tegen hebben om als het wa-
re op enigszins verwijtende toon met 
de Duitse autoriteiten over deze zaak 
te gaan spreken. Een Nederlander 
komt het gekochte weghalen ten einde 
het in Nederland te gaan gebruiken op 
verzoek van weer andere Nederlandse 
bedrijven die dat een uitstekende op-
lossing vinden om tot uitbreiding van 
hun bedrijfsterrein te komen. Voorlo-
pig zie ik geen noodzaak tot dit over-
leg. 

DeheerKonings(P.v.d.A-): Mijnheer 
de Voorzitter! Is door de Rijkswater-
staat onderzoek gedaan naar de sa-
menstelling van de stof die voor het 
ophogen werd gebruikt alvorens de 
ontheffing van de Rivierenwet werd 
verleend? 

Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! Neen. Ik meen dat ik dit zoeven 
duidelijk heb uiteengezet. Dat ligt hele-
maal niet op de weg van Rijkswater-
staat bij de vraag of een vergunning 
moet worden gegeven ingevolge de 
Rivierenwet, omdat deze wet zich met 
een volstrekt ander onderwerp bezig-
houdt. Als men plotseling andere ei-
sen zou gaan stellen bij de beoorde-
ling of al dan niet een vergunning 
moet worden verleend, zou men zich 
op een pad begeven dat mij niet in het 
minst aanspreekt. Naar onze mening 
behoort deze problematiek te worden 
opgelost binnen het kader van een wet 
chemische afvalstoffen. Men moet niet 
een wet gaan gebruiken voor een doel, 
waarvoor zij in het geheel niet is gege-
ven. 

De heer Nagel (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ligt het in het voornemen 
om in het kader van het proces-verbaal 
inzake de Hinderwet de storting onge-
daan te maken? 

Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! Dat is buitengewoon moeilijk. Ik 
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heb begrepen dat er beroep is inge-
steld tegen het feit dat er proces-ver-
baal is opgemaakt tegen het niet aan-
wezig zijn van een hinderwetvergun-
ning. Dat is de eerste stap die op dit 
moment kan worden gedaan. Ik zie 
niet, hoe men iets wat niet strafbaar is 
op het moment dat men het doet ach-
teraf strafbaar zou kunnen gaan ma-
ken om bij voorbeeld de zaak in de ou-
de toestand te herstellen. Als wordt 
gezegd dat een bedrijf een hinderwet-
vergunning moet hebben - men kan 
natuurlijk niet van twee wallen tegelijk 
eten - en wij gaan nu proces-verbaal 
opmaken omdat het bedrijf geen ver-
gunning heeft aangevraagd, zit er im-
pliciet in dat er een hinderwetvergun-
ning zou moeten worden opgesteld. In 
de eisen van die vergunning zou men 
moeten vastleggen, wat wel en wat 
niet mag. Ik zie op dit moment geen 
rechtsgrond om tezeggen: Nu gaan 
wij met terugwerkende kracht de zaak 
ongedaan maken. Dat lijkt mij een bui-
tengewoon moeilijke constructie. 

De heer Voortman (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Kan de Minister 
nog een nadere aanduiding geven van 
de gevolgen, die met name de koper-
vervuiling op langere termijn zou kun-
nen hebben voorde landbouw. 

Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! Daartoe ben ik niet in staat. Wij 
hebben ons onderzoek tot nu toe ge-
richt op de vraag welke potentieel ge-
vaarlijke stoffen zich bevinden in de 
door ons genomen monsters van af-
valstoffen. Op korte termijn zien wij in 
deze kwantiteiten geen gevaar. Op lan-
gere termijn zou, indien een en ander 
ongecontroleerd zou voortgaan, scha-
de voor het grondwater kunnen optre-
den en in dit geval is de mogelijkheid, 
dat schade voor de landbouw op-
treedt, ook niet uitgesloten. 

DeheerVanOoijen (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Bestaat er, gege-
ven het feit, dat er een intensieve con-
trole is op kleine hoeveelheden drugs 
aan de grens, ook controle op grote 
hoeveelheden afvalstoffen? 

Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik heb de indruk, dat de geachte af-
gevaardigde mij een beetje wil provo-
ceren. Hij zal hierin in het geheel niet 
slagen. 
Ik heb al getracht, uit te leggen, dat het 
naar mijn mening volstrekt onjuist zou 
zijn, als het ware met terugwerkende 
kracht iets strafbaar te verklaren. Daar 
voel ik niets voor. Ik geloof, dat het 
verstandig is om niet te proberen, de 
schuld te zoeken bij het grensverkeer. 
Dat is niet aan de orde. Het punt is, dat 
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iemand fabrieksterrein wi l ophogen 
met daarvoor in aanmerking komend 
materiaal en dat hij uit berichten heeft 
begrepen, dat dit materiaal in Duits-
land voor het grijpen ligt. Voor hetzelf-
de geld had dit materiaal in Nederland 
voor het grijpen kunnen l iggen. 
Deze zaak zou niet deugdelijk en dege-
lijk kunnen worden opgelost voordat 
zowel de Wet chemische afvalstoffen 
als de overige afvalstoffenwetten in 
werking zijn getreden. Dat is het pro-
bleem, mijnheer de Voorzitter. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Kan de Minister 
mededelen, of er voor deze werken ter 
verbetering van het terrein een ver-
gunning is afgegeven door de desbe-
treffende gemeenten in de zin van de 
bouwverordening? 

Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! Dat is mij niet bekend, ik weet het 
niet. 

De heer Worrell (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Is de Minister bereid, met 
haar ambtgenoot van Verkeer en Wa-
terstaat na te gaan, of op korte termijn 
een voorstel voor een ophogingswet 
dus een negatieve ontgrondingenwet 
- kan worden ingediend? 

Minister Vorrink: Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik denk van niet, omdat ik al heb 
gesteld dat volgens onze verwachtin-
gen bij het in werking treden van de 
Wet chemische afvalstoffen dergeli j-
ke acties overbodig zullen worden. Dit 
houdt in, dat overwogen kan worden, 
de desbetreffede provincies te verzoe-
ken - dit sluit aan op de vraag van me-
vrouw De Boois - door middel van het 
IPO of op andere wijze aandacht te 
schenken aan dit vraagstuk, zodat zij 
regelen hieromtrent kunnen opnemen 
in hun verordeningen. 
Dit is natuurli jk niet een kwestie, die 
even van vandaag op donderdag kan 
worden geregeld, maar deze procedu-
re kan wèl sneller verlopen dan het in 
werking treden van het gehele pakket 
maatregelen inzake de afvalstoffen. 

Aan de orde is de beantwoording van 
de door de leden Tolman en Wisselink, 
overeenkomstig artikel 107 van het 
Reglement van Orde, gestelde vragen 
aan de Ministervan Landbouw en Vis-
serij over de verwerking van de aan-
vragen voor de bijdrageregeling van 
particuliere cultuurtechnische wer-
ken.4 

(Opgenomen aan het einde van deze 
weekeditie) 

D 
Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Het antwoord op het eerste 
gedeelte van de eerste vraag luidt: ja. 
Dit blijkt ook uit het antwoord op het 
tweede gedeelte van deze vraag. Per 
ul t imo februari waren er in totaal 
18000 aanvragen bij de hoofdinge-
nieur-directeuren voorde landinrich-
t ing geregistreerd. Er waren er nog en-
kele duizenden onderweg van de dis-
trictbureauhouders naar de HID, zodat 
het in totaal meer is dan 20000. 
De verdeling per provincie is, afgerond 
in honderdtallen, de volgende: Gro-
ningen 1400, Friesland 1500, Drenthe 
1400, Overijssel 2900, Gelderland 
3300, Utrecht 600, Noord-Holland 
1400, Zuid-Holland 1700, Zeeland 700, 
Noord-Brabant 2100 en Limburg 900. 
Het antwoord op de tweede vraag 
lu idt : ja. 

Daarmee is de derde vraag niet rele-
vant meer. 
Het antwoord op de vierde vraag luidt 
als volgt: Ik ben bereid, hoewel de 
aanvrage in beginsel - gelet op het 
grote aantal - in volgorde van binnen-
komst worden behandeld, op verzoek 
aanvragen voor seizoengebonden wer-
ken voorrang te geven. De aanvragen 
moeten dan echter in een vroeg stadi-
um zijn binnengekomen, anders wordt 
het technisch-administratief heel 
moeilijk. 
Het antwoord op de vijfde vraag: De 
tot 1 maart ingediende aanvrage, on-
geveer 20000, komen overeen met een 
investeringsvolume van ongeveer 350 
min. Als al die werken in uitvoering ko-
men - er zullen er allicht nog wat afval-
len - komt dat overeen met ongeveer 
3500 manjaren. Men moet er daarbij 
rekening mee houden dat de ervaring 
leert, dat de boeren zelf ongeveer 20 % 
van het werk uitvoeren. 
Het antwoord op de zesde vraag: Naar 
de huidige verwachtingen beschik ik 
voor 1975 over voldoende middelen. 
Over de begroting 1976 wordt op dit 
punt overleg gevoerd. 

De heer Tolman (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de Minister 
voor zijn antwoord. Op vraag 2, of de 
aanvragen binnen een redelijketer-
mijn kunnen worden verwerkt, ant-
woordt de Minister volmondig 'ja'. 
Overigens is het nog de vraag wat de 
Minister onder een redelijke termijn 
verstaat. Ik zou dat graag van de Minis-
ter vernemen. Ik neem aan dat twee 
maanden een redelijke termijn kan 
worden geacht. 
Dit heeft ook betrekking op vraag 4, als 
het gaat om de selectie van seizoenge-
bonden werken. De Minister is goed 

genoeg thuis op het terrein van de land-
bouw om te weten, dat een aantal wer-
ken in het voorjaar moeten worden uit-
gevoerd. Als de Minister zegt dat deze 
in een vroeg stadium moeten worden 
aangemeld, veronderstel ik dat een 
voldoende selectie voor de seizoenge-
bonden werken kan plaatsvinden, zo-
dat deze werken ook in april of mei 
kunnen worden uitgevoerd. Wat dat 
betreft, zou ik graag een bevestiging 
van de Minister vernemen. 
Tenslotte mijn laatste aanvullende 
vraag: Is het juist dat ook de ppd haar 
goedkeuring aan de plannen zal moe-
ten geven? 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Een redelijke termijn voor 
de procedures die moeten worden ge-
voerd is ongeveer drie maanden. In 
verband daarmee heb ik al gezegd, dat 
de seizoengebonden werken in een 
vroeg stadium moeten zijn aange-
vraagd, wi l de voorrangsbehandeling 
zin hebben. 
De ppd heeft hiermee niets te maken. 
Wel behoeven een aantal plannen de 
instemming van de natuurbescher-
mingsconsulent. 

De heer Wisselink (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Is de Minister bereid, te 
bevorderen dat bij de hantering van de 
kostennormen ook rekening wordt ge-
houden met de verschillende omstan-
digheden in de diverse regio's? 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! De vraag is mi j volslagen 
onauidelijk. Er zijn bepaalde subsidie-
percentages voor de werken. Wanneer 
de werken in een bepaalde provincie 
duurder zijn, wordt de subsidie auto-
matisch hoger. Desubsidiepercenta-
ges worden niet regionaal gevarieerd. 

Mevrouw Langedijk-de Jong 
(P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! 
Geeft de regionale herkomst van de 
aanvragen voor particuliere cultuur-
technische werken en A 2-werken 
aanleiding tot herziening van het volg-
ordeschema voor de uitvoering van 
ruilverkavelingen? 

MinisterVan der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Tot deze conclusie zijn wi j 
in ieder geval tot op dit ogenblik zeker 
niet gekomen. 

De heer Voortman (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Wordt bij de beoorde-
ling van de aanvragen om subsidiëring 
van particuliere cultuur-technische 
werken ook het investeringseffect als 
criterium gehanteerd? 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is een van de punten 
waarmee rekening wordt gehouden. 
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Een investering moet uiteraard zinvol 
zijn. 

Mevrouw De Boois (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Is het nog verant-
woord om in een streek, waar veel par-
ticuliere cultuurtechnische werken 
worden uitgevoerd in een later stadi-
um nog een ruilverkaveling te doen 
plaatsvinden? 

Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Naar mijn stellige overtui-
ging is dit nog steeds verantwoord. 

De heer De Koning (B.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! De Minister heeft gezegd, 
dat een deel van de werken zal afval-
len. Welk deel zal naar zijn verwach-
ting afvallen? 

MinisterVan der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! De ervaring leert, dat van 
de ingediende aanvragen altijd zo'n 
10% tot 15 % wordt teruggetrokken, 
onder andere vanwege zoeven ge-
noemde criteria. Het is altijd een kwes-
tie van koffiedik kijken, ik schat het op 
een 20%. 

De heer Konings (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Worden de provinciale 
apparaten van Staatsbosbeheer zoda-
nig verzwaard, dat geen stagnatie ont-
staat in de beoordeling van de aanvra-
gen van particuliere cultuurtechnische 
werken voor het verlenen van natuur-
beschermingsbeschikkingen? 

MinisterVan der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zullen dat bezien, maar 
wij menen niet dat wij op dat punt 
moeilijkheden zullen ontmoeten. An-
ders had ik niet op eerdere vragen vol-
mondig 'ja' kunnen antwoorden. 

De heer Nagel (P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Is het de Minister bekend, 
waarom meer dan de helft van voor 
kavelruilovereenkomsten aangemel-
de oppervlakte uit Drenthe afkomstig 
is? 

MinisterVan der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! Dat komt, doordat de ruil-
verkavelingen daar op grote proble-
men stuiten. Men zoekt er naar andere 
mogelijkheden om tot oplossing van 
de bedrijfsproblemen te komen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 
Naturalisatie van Aipassa, Losia Chris 
tina Selfisina en 28 anderen (13 310); 
Naturalisatie van Daris, Willem en 23 
anderen (13 311); 
Naturalisatie van Bong, Kim Lin en 23 
anderen (13 312); 
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Naturalisatie van Bohmann, Rolf Otto 
en 25 anderen (13 313); 
Naturalisatie van Bachtsivandou, Des-
pina en 29 anderen (13 314); 
Naturalisatie van Bahr, Ludwig Gerar-
dus Wilhelmus en 26 anderen 
(13 315); 
Naturalisatie van Cheung, Mang Hoo 
en 27 anderen (13 327). 

De Voorzitter: Ik merk op, dat: 

in artikel 1, onder 13, van wetsontwerp 
13 310 in plaats van 'Vormerveer' 
moet worden gelezen: Wormerveer; 

in de tweede alinea van het formulier 
van afkondiging van wetsontwerp 
13 311 na 'horen' moet worden inge-
voegd: lezen; 

in artikel 1, onder 12, van wetsontwerp 
13 313 in plaats van 'Von der Kali' 
moet worden gelezen: von der Kalk; 

in artikel 1, onder 30, van wetsontwerp 
13 314 in plaats van 'Lapot, Miroslawa' 
moet worden gelezen: Lapot, Miro-
stawa. 

Deze verbeteringen zullen worden 
aangebracht. 

De wetsontwerpen worden zonder be-
raadslaging en, telkens na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder stenv 
ming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 
Wijziging van hoofdstuk VIII (Departe-
ment van Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1974 
(Uitgaven verband houdende met het 
extra werkgelegenheidsprogramma 
1973); 

Wijziging van hoofdstuk X (Departe-
ment van Defensie) van de rijksbegro-
ting voor het dienstjaar 1974 
(Uitgaven verband houdende met het 
extra werkgelegenheidsprogramma 
1973); 

Wijziging van hoofdstuk XI (Departe-
ment van Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening) van de rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1974; 

Wijziging van hoofdstuk XII (Departe-
ment van Verkeer en Waterstaat) van 
de rijksbegroting voor het dienstjaar 
1974 
(Uitgaven verband houdende met het 
extra werkgelegenheidsprogramma 
1973); 

Wijziging van hoofdstuk XIII (Departe 
ment van Economische Zaken) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 
1974 
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(Uitgaven verband houdende met het 
extra werkgelegenheidsprogramma 
1973 en in verband daarmede ver-
strekte voorschotten); 

Wijziging van hoofstuk XIV (Departe-
ment van Landbouw en Visserij) van 
de rijksbegroting voor het dienstjaar 
1974 
(Uitgaven verband houdende met het 
extra werkgelegenheidsprogramma 
1973); 

Wijziging van hoofdstuk XV (Departe-
ment van Sociale Zaken) van de rijks-
begroting voor het dienstjaar 1974 
(Kosten extra werk gelegen heidspro 
gramma 1973); 

Wijziging van hoofdstuk XVI (Departe-
ment van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijkk Werk) van de rijksbegro-
ting voor het dienstjaar 1974 
(Uitgaven verband houdende met het 
extra werkgelegenheidsprogramma 
1973); 

Wijziging van hoofdstuk XVII (Depar-
tement van Volksgezondheid en Mi-
lieuhygiëne) van de rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1974 
(Uitgaven verband houdende met het 
extra werkgelegenheidsprogramma 
1973); 

Wijziging van hoofdstuk XVIII (On-
voorziene uitgaven) van de rijksbegro-
ting voor het dienstjaar 1974 
(Uitgaven verband houdende met het 
extra werkgelegenheidsprogramma 
1973); 

Wijziging van de begroting van inkonv 
sten en uitgaven van het Rijkswegen-
fonds voor het dienstjaar 1974 
(Uitgaven verband houdende met het 
extra werkgelegenheidsprogramma 
1973)02 982). 

De Voorzitter: Ik merk op, dat in artikel 
III van wetsontwerp 12 982, nr. 22 in 
plaats van 'middelen een bedrage' moet 
worden gelezen: middelen een bijdra-
ge. 

Deze verbetering zal worden aange-
bracht. 

De wetsontwerpen worden zonder be-
raadslaging en, na goedkeuring van de 
onderdelen, zonder stemming aange-
nomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Wijziging van enige arti-
kelen van het Wetboek van Straf-
recht, het Wetboek van Strafvorde-
ring, de Luchtvaartrampenwet, de 
Wet op de economische delicten, de 
Advocatenwet, de Wet op de tand-
heelkundige inrichtingen, de Oorlogs-
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wet voor Nederland, de Noodwet 
rechtspleging en de Uitleveringswet 
(13 235). 

De Voorzitter: Ik merk op, dat in artikel 
II, onder K, in plaats van '539K' moet 
worden gelezen: 539k. 
In artikel IV, onder A, moet in plaats 
van 'In artikel I' worden gelezen: In ar-
tikeM. 

Deze verbeteringen zullen worden 
aangebracht. 

Het wetsontwerp wordt zonder be-
raadslaging en, na goedkeuring van de 
onderdelen, zonder stemming aange-
nomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Aanpassing van de 
School- en cursusgeldwet 1972 aan de 
wijziging van de structuur van het ta-
rief van de inkomstenbelasting 
(13 026). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
De heer Konings (P.v.d.A.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik spreek mede na-
mens D'66 en de P.P.R. De School- en 
cursusgeldwet 1972, waarvan wij nu 
een wijziging behandelen, werd in de 
Kamer behandeld op 17 oktober 1972. 
Op die dag diende het toenmalige lid 
van de fractie van D'66 een motie in, 
mede ondertekend door mijn fractie-
genoot Laban en de heer Aarden van 
de P.P.R. De tekst van deze motie luid-
de: 
'De Kamer, gehoord de beraadslagin-
gen over het ontwerp School- en cur-
susgeldwet 1972, spreekt als haar oor-
deel uit dat aan de leerplicht school 
geldvrijdom gebonden dient te zijn.'. 
Dit is nog steeds het standpunt van on-
ze fracties. 
Overigens lees ik in bijlage 4 van de 
memorie van toelichting van de begro-
ting voor 1975 van Onderwijs en We-
tenschappen bij de criteria voor de fa-
sering op blz. 29 onder punt 2: 'Leer-
plicht houdt schoolgeldvrijdom in.'. 
In punt 4 van de fasering staat: 
'Afschaffing van het schoolgeld voor 
het vierde leerjaar van het secundaire 
onderwijs in aansluiting op de voorge-
nomen invoering van een tienjarige 
leerplicht.'. 
Beide citaten lijken mij ondubbelzin-
nig. Uit deze citaten blijkt dat ook de 
Minister van mening is dat leerplicht 
en schoolgeldvrijdom hand in hand 
gaan. Daarom is het voor ons niet te 

verteren als de Minister met zijn colle-
ga Boersma in een brief aan de Kamer 
met betrekking tot de verlenging van 
de leerplicht tot tien jaar weliswaar tot 
de principe-uitspraak komt, dat leer-
plicht en schoolgeldvrijdom gekop-
peld zijn, maar daarnaast van mening 
is dat het onder de huidige omstandig-
heden niet verantwoord is, de vrijstel-
ling van schoolgeld gelijktijdig te doen 
ingaan. 
In eerder genoemde bijlage wordt be-
cijferd dat de inkomstenderving bij het 
afschaffen van het schoolgeld voor het 
vierde leerjaar van het voortgezet on-
derwijs 30,8 min. bedraagt. Wij zouden 
de Minister de suggestie willen doen, 
ter dekking van dit tekort, dat overi-
gens gelet op de meerjarencijfers een 
tijdelijk karakter heeft, een beroep op 
de werkgelegenheidspot te doen, te 
meer daar de werkgelegenheid een 
van de argumenten is om de leer-
plichtverlenging versneld in te voeren. 
Overigens wijst ook de mede-onderte-
kening van de heer Boersma in deze 
richting. 
Onze fracties zullen bij de behandeling 
van de wijziging van de Leerplichtwet 
een amendement indienen, waarin de 
door ons gewenste samenhang tussen 
leerplicht en schoolgeldvrijdom tot uit-
drukking wordt gebracht. 
Vervolgens wil ik enkele opmerkingen 
maken in het vlak van de fiscale aspec-
ten van schoolgeld en kinderaftrek. In 
dit wetsontwerp wordt voor de school-
geldheffing uitgegaan van de som der 
inkomens van man en vrouw. Wij vin-
den dat juist en stemmen met deze wij-
ziging van harte in. Ook direct samen-
hangend met studerende kinderen is 
de kinderaftrek. Hiervoor geldt echter 
alleen het inkomen van de man, terwijl 
bij het inkomen van de vrouw geen 
kinderaftrek wordt toegepast, afgezien 
van het geval van rolverwisseling. Ik 
begrijp dat deze materie de strekking 
van het nu aan de orde zijnde wetsont-
werp verre overschrijdt, maar ik meen 
dit aspect toch te moeten signaleren. 
Misschien kan de relatie tussen 
schoolgeld en kinderaftrek worden be-
trokken bij de studie over de fiscale po-
sitie van de gehuwde vrouw. 

D 
MinistervanKemenade: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik neem kennis van 
hetgeen de heer Konings heeft gezegd 
over de relatie tussen leerplicht en 
schoolgeldvrijdom. Ik meen dat wij on-
der andere over die problematiek nog 
uitvoerig van gedachten kunnen wis-
selen bij de behandeling van de wijzi-
ging van de Leerplichtwet, een behan-
deling die binnen afzienbare tijd in de-

ze Kamer verwacht mag worden. In dat 
kader kunnen wij beter over deze zaak 
van gedachten wisselen dan bij deze 
fiscaal-technische wijziging van de 
School- en cursusgeldwet. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
sloten. 

Het wetsontwerp wordt, na goedkeu-
ring van de onderdelen, zonder stem-
ming aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
verslag van een mondeling overleg 
over de bouw van een kantorenflat in 
Westraven te Utrecht (13 339). 

De beraadslaging wordt geopend. 

De Voorzitter: De Minister van Verkeer 
en Waterstaat laat zich bij de behande-
ling van dit verslag vervangen door de 
Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening. 

D 
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik excuseer mij voor mijn 
stem. Ik heb, geloof ik, in de afgelopen 
dagen wat te veel gesproken, waar-
door ik een beetje schor ben. 
Thans wil ik mede namens de fractie 
van D'66 enkele opmerkingen maken 
over de zaak-Westraven te Utrecht. Wij 
allen weten, waarom het daarbij gaat. 
Het betreft de bouwvan een rijkskan-
torenpand op een zeer geïsoleerd ter-
rein vlakbij het Amsterdam-Rijnkanaal 
en bij benzinetanks. Ik heb gehoord, 
dat men in de gemeente Rotterdam te-
genwoordig overweegt, op dit soort 
van haven-en industrieterreinen eros-
hotels of dergelijke centra te bouwen 
in plaats van woonwijken. In ieder ge-
val meen ik, dat het hoogst ongelukkig 
is, op het desbetreffende punt een ho-
ge kantoorflat te bouwen. Daarover 
wordt reeds jaren strijd gevoerd. Er is 
ook reeds een enkele keer in een ka-
mer- en een commissievergadering 
over gediscussieerd. Thans wil ik er al-
leen aan herinneren, dat de ligging on-
gelukkig is en dat er bepaald sprake 
van een stuk onveiligheid is. Hier-
bij denk ik zowel aan de ligging bij het 
Amsterdam-Rijnkanaal als aan een 
aantal benzinetanks in de omgeving 
ervan. De stichting van een dergelijk 
hoog flatgebouw levert daardoor een 
extra probleem op. Hierbij denk ik bij-
voorbeeld aan de ontruiming daarvan. 
Van de zijde van de bonden is het drin-
gende verzoek gedaan, te trachten in 
goed overleg te bereiken, dat het ge-
bouw, nu het eenmaal in aanbouw is, 
ten minste niet tot de oorspronkelijk 
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Drees 
geplande hoogte wordt opgetrokken, 
maar dat men de afbouw ervan be-
perkttot een redelijke omvang. Ik wil 
graag een motie ter zake hierbij op uw 
bureau deponeren, mijnheer de Voor-
zitter. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Drees, 
Nypels, Van der Lek, K. A. Keuning en 
S. Keuning wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
bouw van de rijkskantorenflat 'Westra-
ven'; 

overwegende, dat de situering van dit 
gebouw op een geïsoleerd gelegen in-
dustrieterrein nabij een grote opslag-
plaats van brandbare stoffen en nabij 
een intensief bevaren kanaal niet pas-
send is voor een kantorenflat met een 
hoge concentratie van mensen; 

overwegende, dat een bouwvergun-
ning geruime tijd geleden is afgege-
ven; 

overwegende, dat de bouw een aan-
vang heeft genomen; 

verzoekt de Regering om op basis van 
een bereidheid bij de overheid om de 
afbouw van de flat te beperken tot een 
redelijker hoogte - waardoor de veilig-
heid van het personeel wordt bevor-
derd - het overleg met de ambtenaren-
organisaties te heropenen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

D 
De heer De Beer (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Zou op dit moment naar 
het oordeel van de Kamer worden ge-
vraagd over het project-Westraven, als 
dat nog in voorbereiding zou zijn, dan 
zou ik, eerlijk gezegd, toch adviseren 
dat project nog eens te bekijken. Wij 
vinden het ontworpen gebouw met 
zijn hoogte in combinatie met de afge-
legen ligging bepaald geen verrijking 
van het stedelijk en landelijk silhouet. 
Wij menen ook, dat voorzichtiger 
had moeten wo.den omgesprongen 
met de toepassi ng van artikel 19 van 
de Wet ruimtelijke ordening. In dit sta-
dium gaat het daarom echter niet 
meer. De vraag, die op dit moment 
door de Kamer concreet moet worden 
beantwoord, luidt: Moet de bouw wor-
den stopgezet en moeten de betrokken 
ambtenaren elders worden gehuis-
vest, of moet die bouw misschien hal-
verwege stop worden gezet? Deze 
vraag beantwoord ik negatief. 

Van de zijde van de betrokken minis-
ters is tijdens een mondeling overleg 
betoogd, dat de huidige gedeconcen-
treerde huisvesting niet aanvaardbaar 
is, dat op redelijke termijn er geen an-
dere vestigingsplaats voor is te vinden 
en dat de bouw zelf niet anders dan 
met grote schade kan worden stopge-
zet of minder omvangrijk worden ge-
maakt. In dit verband is een bedrag 
van 10 a 15 min. genoemd. 
Het zou te ver voeren, thans op alle de-
tails uitvoerig in te gaan. Daarom wil ik 
volstaan met de opmerking, dat situ-
ering van de hoogbouw op 225 meter 
van de dichtstbijzijnde brandstoftank, 
op 90 meter van de rijksweg en op 30 
meter van het kanaal niet als bijzonder 
gevaarlijk kan worden gekwalificeerd. 
.De brandveiligheid van het gebouw is 
weldoordacht. Wij hebben dat als f rac-
tie heel diepgaand bekeken. Wij heb-
ben onder andere gekeken naar de 
eventuele brandgevaarlijkheid door 
kokers, de brandwerendheid van de 
muren in relatie tot de tijd om het ge-
bouw te ontruimen, enzovoorts. Alle 
gegevens, die wij daarover hadden, 
leidden tot genoemde conclusie. 
Verder staan op vele plaatsen in ons 
land gebouwen aan drukke wegen, 
waarover ook tankauto's rijden, en/of 
aan kanalen die druk bevaren worden. 
Het kanaal ter plaatse is vrijwel recht, 
hetgeen niet kan worden gezegd van 
talrijke situaties elders, waar gebou-
wen en huizen vlak aan kanaalbochten 
of havens liggen. Ook in die gevallen 
heeft nooit iemand over een onaan-
vaardbare situatie gesproken. 
De aanwezigheid van de brandstof-
tanks is inderdaad vrij uitzonderlijk, 
dat geven wij toe, maar ook hiervan 
moet worden gezegd dat de zojuist ge-
noemde afstand blijkens gedane me-
dedelingen waarborgt, dat, zo er al 
brand ontstaat, het geruime tijd zal du-
ren alvorens die hoogbouw gevaar 
loopt. 

Wij hebben, na uitvoerig kennis te 
hebben genomen van alle meningen, 
de overtuiging gekregen dat het me-
rendeel van de betrokken ambtenaren 
weliswaar inefficiënt, maar toch niet 
onplezierig is gehuisvest, verspreid in 
kleine groepjes. Wij hebben de indruk 
dat de werkelijke bezwaren deze zijn, 
dat men eigenlijk opziet tegen een zo 
geconcentreerde huisvesting in een 
kantoortoren. Dat nu is iets, wat wij ons 
levendig kunnen voorstellen. Ik moet 
eerlijk zeggen, dat ik persoonlijk ook zo 
zou reageren, als ik in die situatie ver-
keerde, maar dat is op zichzelf niet vol-
doende reden, althans voor mij als ka-
merlid, om te bepleiten dat die huis-
vesting niet doorgaat, mede gezien de 
vele miljoenen, die dat zou kosten. 

D 
De heer Van Houwelingen (A.R.P.): 
Mijnheer de Voorzitter! Het wordt 
langzamerhand een gewoonte, dat wij 
hier moeten spreken over zaken, waar-
over in het verleden al een beslissing 
is genomen, met het doel op die geno-
men beslissing terug te komen. Mede 
namens de fracties van K.V.P. en 
C.H.U. wil ik mijn bezorgdheid hier-
over uitspreken. Naar onze mening is 
dit alleen geoorloofd, indien zich nieu-
we, zwaarwegende feiten voordoen. 
Het is juist uiteen oogpunt van rechts-
zekerheid, dat èn parlement èn Rege-
ring de uiterste zorgvuldigheid dienen 
te betrachten bij dit soort zaken. 
Met betrekking tot de bouw van een 
kantorenflat in Westraven te Utrecht 
zien wij deze nieuwe en zwaarwegen-
de feiten, die aanleiding kunnen geven 
tot een terugkomen op een eenmaal 
genomen beslissing, niet. Wij betreu-
ren het dan ook dat na het mondeling 
overleg van 20 februari jl. deze discus-
sie vandaag hier moet worden voort-
gezet. Immers, in dit mondeling over-
leg is voldoende gebleken dat overleg 
over de situering heeft plaatsgevon-
den, hoewel je je niet helemaal aan de 
indruk kunt onttrekken, dat dit overleg 
niet geheel vlekkeloos is verlopen. Wij 
hebben er echter met instemming ken-
nis van genomen, dat de Minister van 
Binnenlandse Zaken heeft toegezegd 
omtrent de inspraakkwestie een circu-
laire aan de ministers te zullen ontwer-
pen. In deze circulaire zal tot uitdruk-
king worden gebracht, dat, voordat 
wordt overgegaan tot goedkeuring 
van een voorstel van de Rijksgebou-
wendienst ter. aanzien van nieuw-
bouw, ook wat de plaats van vestiging 
betreft dat voorstel eerst in de dienst-
commissie c.q. bijzondere commissie 
dient te worden behandeld. Ik zou in 
dit stadium alleen willen vragen, of de-
ze circulaire reeds is verzonden. 

D 
Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Wie 
de stukken van 1970 af leest, zal lang-
zamerhand toch uit het verleden moe-
ten gaan leren. Wanneer je ziet hoe de 
jmbtenaren in 1970 hun stem hebben 
moeten laten horen over de plannen 
voor de kantorenflat in Westraven, na-
melijk door gebruik te maken van 
ruimtelijke-ordeningsprocedures, 
vind je dat in 1975 heel onbegrijpelijk. 
Het is onbegrijpelijk dat bezwaren van 
mensen, die in die kantoren moeten 
werken, meegenomen moesten wor-
den in ruimtelijke-ordeningsprocedu-
res. Wij zijn van mening dat mensen 
moeten worden gehoord, dat zij in-
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Van der Heem-Wagemakers 

spraak moeten hebben met betrekking 
tot de vraag, in welke gebouwen en op 
welke plaats zij willen en zullen gaan 
werken. 
Ook zien wij dat de bewindslieden 
steeds afwijzend hebben gereageerd 
wanneer er acties uit de Kamer kwa-
men tot herziening van de plannen. De 
vraag dringt zich dan op: Hoe komt het 
dat de bewindslieden zich zo star en 
afwijzend opstellen? Komt dat soms 
omdat Westraven een zo groot en om-
vangrijk plan is, waarin al zoveel inves-
teringen en investerinkjeszijn gedaan, 
dat er gewoon niet meer teruggetre-
den kan worden? Kunnen daarom de 
bewindslieden niet meer open staan 
voor terechte bezwaren? 
De vraag laat zich dan stellen, of groot-
schalige plannen zoals Westraven zich 
nog wel verhouden met inspraak en 
medezeggenschap, zoals wij tegen-
woordig toch voorstaan. Grootschali-
ge plannen hebben een langdurige pe-
riode van voorbereiding. Tijdens die 
periode kunnen zich niet alleen nieuwe 
feiten voordoen, maar kan zich ook een 
ontwikkeling van ideeën en doeleinden 
voordoen, met name nieuwe ideeën 
over de vraag, wat prettig en doelmatig 
werken is. Het is opvallend dat in het 
mondelinge overleg de bewindslieden 
zich steeds weer beroepen op doelma-
tigheid en elementen als prettig wer-
ken, en gezellige behuizing, wat mis-
schien wel een andersoortige doelma-
tigheid is, namelijk een doelmatigheid 
gezien vanuit de werknemers, terzijde 
schuiven. 
Daarom zou ik de algemene vraag wil-
len stellen: Moeten wij, gezien het be-
lang van de inspraak van werknemers 
en van de bevolking en de mogelijk-
heid daarop flexibel in te gaan, niet toe 
naar meer kleinschalige projecten? 
Wat de motie van de heer Drees be-
treft, hebben wij aan de bewindslieden 
enige vragen. Wij zien ook wel in, dat 
niet alle problemen worden opgelost 
wanneer het gebouw niet wordt afge-
bouwd. Het is dan wel minder onvei-
lig, omdat er minder mensen bij be-
trokken zijn, maar nog steeds zijn er 
mensen bij betrokken. Wat gebeurt er 
als het gebouw wel afgemaakt wordt 
en het toch onbruikbaar blijkt, omdat 
mensen er niet kunnen of niet willen 
werken of omdat zij er zelfs niet kun-
nen komen, want de Nieuwegeinlijn is 
er pas over vijf jaar? Zou in dat geval 
afbouw niet een veel grotere financiële 
strop zijn ? Zou het ook niet een grote 
menselijke strop zijn en een menson-
waardige beslissing? 
Is de Regering bereid de financiële 
strop te nemen om mensen een meer 

menselijke arbeidsomgeving te ge-
ven? 

D 
De heer Van der Doef (P.v.d.A.):Mijn-
heer de Voorzitter! Het is niet voor het 
eerst dat de fractie van de Partij van de 
Arbeid zich met Westraven bezig-
houdt. Niet alleen heeft mijn collega 
Roethof daarover een reeks van jaren 
geleden vragen gesteld waaruit een 
zeer uitgesproken opvatting bleek, 
maar wij hebben nog enkele malen 
daarna geprobeerd ook de begroting 
op een zodanige wijze te amenderen, 
dat dit gebouw niet zou worden gere-
aliseerd. In die zin is er wat ons betreft 
sprake van een uiterst consistent be-
leid. 
Wij zijn heel blij met de mogelijkheid 
er hier over te praten, niet omdat wij 
het als een soort regel zouden willen 
zien dat in het verleden genomen be-
slissingen op ieder moment moeten 
kunnen worden teruggedraaid, maar 
omdat nu eigenlijk meer dan ooittevo-
ren vaststaat, wat de aard is van de be-
zwaren en hoe zwaar die wegen voor 
zeer grote delen van het personeel, dat 
in dit gebouw zal worden gehuisvest. 
Ik heb bij gelegenheid van het rnonde-
linge overleg deze bezwaren ge-
noemd. Zij zijn met name van psycho-
logische aard. Zij zijn niet weg te ne-
men met nieuwe informatie, nieuwe 
verklaringen, nieuwe exercities over 
wat nu wel en niet precies tot de geva-
ren behoort. Met name de mensen die 
weten dat zij te zijner tijd op de hogere 
etages gehuisvest zullen worden, heb-
ben dermate zwaarwegende, belang-
wekkende bezwaren van gevoelsmati-
ge aard, dat wij vinden dat daarmee 
onder deze omstandigheden terdege 
rekening moet worden gehouden. Zou 
met hen in het verleden tijdig overleg 
zijn gepleegd, zouden daarin hun be-
zwaren ook tijdig tot gelding zijn geko-
men, dan zou naar het mij voorkomt 
niet tot uitvoering zijn overgegaan. 
Realisering volgens de plannen van de 
Ministervan Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening betekent, dat en-
kele honderden ambtenaren volstrekt 
tegen hun gevoel van wat zij als amb-
tenaar hebben te aanvaarden worden 
gehuisvest. Dat zal voor langere tijd de 
goede werkzaamheid van hun dien-
sten in ernstige mate frustreren. In de 
tweede plaats zullen de mensen die in 
de gelegenheid zijn ontslag te nemen 
dat ook doen. Ik acht dat evenmin in 
het belang van de dienst. Wij zijn dan 
ook van mening, dat moet worden on-
derzocht, of het mogelijk is, dit ge-
bouw minder hoog te realiseren en, zo 
ja, dit ook te doen. Dit komt voldoende 

tot uitdrukking in de motie die collega 
Drees heeft ingediend. 
In het verslag van de vaste Commissie 
voor Landbouw en Visserij wordt na-
mens de Minister van Landbouw op-
gemerkt, dat de bouw van deze flat de 
volstrekte verantwoordelijkheid is van 
de Minister van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening. Bij het monde-
ling overleg heb ik nogal pertinent aan 
beide bewindslieden gevraagd, uitte 
spreken wie verantwoordelijk is en dit 
niet te gebruiken als argument om 
toch te kunnen doorgaan. Zij hebben 
in gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid dit probleem aan te pakken, 
Volkshuisvesting voor de bouw en 
Landbouw voor de omstreden huis-
vesting. De Ministervan Landbouw 
dient derhalve te kijken naar de aard 
van de bezwaren van de ambtenaren 
en naar iedere mogelijkheid, daaraan 
in redelijkheid tegemoet te komen. AI-
les afwegende, ook de budgettaire be-
zwaren, zijn wij van mening dat de mo-
tie-Drees, die wij steunen, kan worden 
uitgevoerd. 

D 
De heer Van het Schip (C.P.N.): Mijn-
heer de Voorzitter! Het heeft niet veel 
zin te gaan praten over de vraag welk 
besluit een aantal jaren geleden had 
moeten worden genomen. Het besluit 
wordt het best gekarakteriseerd door 
de opmerking van Minister Westerterp 
in het mondeling overleg, dat het zeker 
geen ideaal plan is. 
Uit de aangevoerde bezwaren wil ik er 
een lichten, omdat dit van betekenis is 
en omdat daarvoor ook een oplossing 
mogelijk is, namelijk de kwestie van het 
tankpark, waar benzine en andere 
brandbare stoffen worden opgesla-
gen. De vraag waarom het draait, ook 
in de motie-Drees, is: Afbouwen of af-
bouw staken. Gezegd wordt dat het 
laatste een schadepost van 10 min. gul-
den betekent. Er kan trouwens nog 
worden gediscussieerd over de vraag 
of het inderdaad 10 min. gulden is. 
Wordt de afbouw gestaakt, dan komt 
minder kantoorruimte beschikbaar. 
Waarom besluit de Regering niet tot 
verplaatsing van het tankpark? Dan kan 
de flat worden afgebouwd en worden 
tegemoet gekomen aan de gesigna-
leerde psychologische bezwaren. Voor 
ik een oordeel geef over de motie-
Drees verneem ik graag van de Rege-
ring wat zij denkt van afbouw van de 
flat en tegelijk verplaatsing van het te-
recht gewraakte tankpark. 

D 
Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Naar aanleiding van de opmer-
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Gruijters 
kingen van de heer Van der Doef stel ik 
vast dat de aanwezigheid van ons bei-
den - en dan ben ik ook nog aanwezig 
als plaatsvervanger van de heer Wes-
terterp-tot uitdrukking brengt dat hier 
sprake is van een gezamenlijke verant-
woordelijkheid. 
Toch liggen er accenten. Mijn collega 
van Landbouw en Visserij zal met na-
me spreken over de vraag of hij het 
juist acht om in het gebouw, waarover 
het nu gaat, enkele diensten, die onder 
zijn departement ressorteren, te huis-
vesten. Ik ga in op de technische be-
zwaren die zijn ingebracht. 
Ik kan mij geheel aansluiten bij het be-
toog dat de heer De Beer heeft gehou-
den. Evenals hij en zijn fractie heb ook 
ik de zaak nog eens technisch laten na-
gaan. Op die technische vragen is het 
antwoord reeds gegeven in de beant-
woording van de vragen van het ka-
merlid de heer Roethof, van 23 oktober 
1974, de vragen zijn an september. 
Daarin wordt zeer uitvoerig het ant-
woord gegeven op de vragen die de 
heer Drees en anderen hebben 
gesteld. 
De heer Drees zegt: Wij weten alle-
maal dat het gebouw geïsoleerd ligt. 
Misschien is de wetenschap die de 
heer Drees alleen heeft er een die wij 
dan vervolgens allen hebben. Ik weet 
dat het gebouw niet geïsoleerd is, 
want de verbindingen van het open-
baar vervoer zijn uitstekend, zowel als 
de bereikbaarheid voor het particulier 
vervoer. Men vindt dat ook in de be-
antwoording van de vragen van de 
heer Roethof. Inderdaad is de Nieuwe-
gein-lijn nog niet aangelegd. Door die 
aanleg krijgen wij er nog een extra ver-
binding bij, maar dat wil niet zeggen 
dat op het ogenblik de bereikbaarheid 
niet uitstekend is. 
Waar het gaat om de veiligheid verwijs 
ik opnieuw naar de beantwoording 
van genoemde vragen. Ik moet erop 
wijzen dat gedegen onderzoek uitwijst 
dat brand onwaarschijnlijk is, maar 
niettemin kan voorkomen. Ook in ge-
val van brand in een van de tanks loopt 
echter het gebouw geen gevaar. 
Vervolgens kan in het gebouw zelf 
brand ontstaan, als gevolg van oorza-
ken die niets te maken hebben met de 
daarbij gelegen tanks. In de antwoor-
den op de vragen staat welke uitvoeri-
ge voorzieningen daarvoor intern zijn 
getroffen, zoals wij dat trouwens voor 
elk gebouw doen. 
Wat betreft de ontruiming geven wij in 
de beantwoording van de vragen twee 
voorbeelden die vergelijkbaar zijn, in 
het ene geval een gebouw dat 900 ar-

beidsplaatsen kent: 7 minuten ontrui-
mingstijd en vervolgens een gebouw 
dat daarmee vergelijkbaar is: een tijd 
van 15 minuten. 

De heer Roethof (P.v.d.A.): Er staat na-
tuurlijkwel bij: bij grote geoefendheid 
en goede discipline en het is de vraag 
of die discipline er ook zal zijn in een 
panieksituatie. 

Minister Gruijters: Dat geef ik graag 
toe. Natuurlijk moet bij elk kantoorge-
bouwdat wij bouwen die vooronder-
stelling vervuld zijn. Het staat ook heel 
uitdrukkelijk in de beantwoording van 
de vragen, dat daarvoor geoefend 
moet worden. 
Aan de vandaag de dag in onze sa-
menleving gestelde en te stellen eisen, 
is op de twee punten - bereikbaarheid 
en veiligheid - alles gedaan. 
Er is ook kritiek geoefend op de in-
spraakprocedure in het verleden. Als 
men zou vragen of wij dat vandaag 
nog zo zouden doen, zou het antwoord 
neen zijn. Dat is ook gebleken uit de 
genoemde circulaire van de Minister 
van Binnenlandse Zaken. Ik weet ove-
rigens niet of die al gepubliceerd is. Ik 
zal het even nagaan; mocht het nog 
niet gebeurd zijn, dan moet het nu snel 
gebeuren. In die circulaire geeft de Mi-
nistervan Binnenlandse Zaken nieuwe 
richtlijnen voor het geval er van ver-
huizing of reorganisatie sprake is en 
daardoor nieuwe huisvesting voor 
ambtelijke diensten wordt verschaft. 
Om nu te zeggen dat, zoals mevrouw 
Van der Heem stelt, de Ministers te 
weinig soepel zijn, dat zij voor 'terech-
te' bezwaren geen oog hebben en dat 
zij daarover niet willen praten, gaat mij 
te ver. Dat is absoluut niet het geval. 
Wij zijn steeds bereid geweest erover 
te praten. Wij hebben echter het in-
zicht dat de bezwaren, die naar voren 
worden gebracht, niet 'terecht' zijn. 
Misschien zijn er wel bezwaren - de 
heer De Beer suggereerde dit ook even 
- die niet naar voren worden gebracht, 
maar wij kunnen natuurlijk alleen pra-
ten over bezwaren, die wel naar voren 
worden gebracht. Ik mag erop wijzen, 
dat het resultaat van inspraak niet al 
tijd kan zijn, dat de bezwaarden gelijk 
krijgen. Het resultaat van inspraak kan 
ook zijn, dat de bevoegde autoriteiten 
toch op hun standpunt blijven staan, 
omdat zij van mening zijn dat de be-
zwaren onvoldoende zijn onderbouwd 
en dat het beleid kan worden verwer-
kelijkt. Dat is hier het geval. Er is één 
ontbindende voorwaarde, namelijk als 
een van mijn collega's zou zeggen: 
Voor mij hoeft het niet meer. Datjs mij 
niet gezegd. Zolang zij dit niet zeggen, 
is er voor mij geen enkele reden, de 
bouw niet voort te zetten. 

De heer Van het Schip heeft een vraag 
gesteld, waarop ik niet heb gerekend. 
Tot mijn spijt kan ik die vraag dan ook 
niet beantwoorden. Hij zal mij dit wel 
willen vergeven. Ik wil hem wel toe-
heggen, dat ik wil nagaan wat de mo-
gelijkheden -technisch en financieel -
zijn om het tankpark te verplaatsen. Ik 
moet bij de afweging van de techni-
sche mogelijkheden en eventuele be-
zwaren, benevens kosten daaraan ver-
bonden, natuurlijk goed in de gaten 
houden, dat naar goed technisch in-
zicht de betrokken tanks geen gevaar 
opleveren voor het gebouw. Mocht an-
der technisch inzicht worden ver-
schaft, dan zullen wij daarnaar natuur-
lijk hebben te luisteren. Tot op dit mo-
ment zijn de gegevens echter niet zo-
danig, dat wij dat gevaar mogen ver-
onderstellen. Wij kunnen natuurlijk al-
leen tot verplaatsing overgaan, als de 
technische bezwaren en de kosten ge-
ring zijn. Ik waag wel te veronderstel-
len, dat dat laatste niet het geval zal 
zijn. Ik wil het, als de geachte afgevaar-
digde met die suggestie komt, wel on-
derzoeken. Hij zal dan even op het re-
sultaat moeten wachten. Ik ben het 
met hem eens, dat dit het afbouwen 
van het gebouwniet behoeft te storen. 

De heer Roethof (P.v.d.A.): De Minister 
had het over de tankers, maar verbe-
terde dit snel tot tanks. Het was mis-
schien een Freudiaanse verspreking, 
want de Minister zal het oordeel van de 
groepscommandant van de rijkspolitie 
te water hebben vernomen in verband 
met het gevaar van de steeds snellere 
en grotere tankers op het Amsterdam-
Rijnkanaal die vlak langs varen met 
explosieve stoffen. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zi:ter!-Er is wel gevaar voor aanvaring. 
Daaraan is het nodige gedaan. Het ka-
naal is ter plekke verbeterd. Op een rij-
weg is gevaar voor aanrijdingen en op 
een vaarweg is gevaar voor aanvarin-
gen. De vraag is echter niet of daar een 
aanvaring kan plaatsvinden, maar de 
vraag is of zo'n aanvaring gevaren op-
levert voor de ambtenaren in het be-
sproken gebouw. Het antwoord op die 
vraag is negatief. 
Ik meen de vragen, die behoren tot mijn 
ressort, te hebben beantwoord. Ik moet 
nog reageren op de motie van de heer 
Drees. De motivering vind ik, zoals ik al 
heb gezegd, onvoldoende. De weerleg-
ging ervan heb ik gegeven - en samen-
gevat - in de beantwoording van de 
vragen van de heer Roethof. Ik moet de 
Kamer aanneming van de motie ontra-
den op de motieven, genoemd door de 
heren De Beer en Van Houwelingen. Het 
is juist, dat men alleen tot herziening 
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van een eenmaal genomen besluit kan 
overgaan, als daarvoor zwaarwegende 
redenen zijn. Die zijn er niet. Er zijn 
zwaarwegende redenen om uit hoofde 
van huisvesting van diensten en kosten, 
met de bouw van het gebouw door te 
gaan. 

D 
Minister Van der Stee: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van der Doef heeft 
mij aangesproken op mijn verant-
woordeli jkheid in dezen. Collega Gruij-
ters heeft al betoogd, dat er een 
gemeenschappelijke verantwoorde-
lijkheid is. De Rijksgebouwendienst, 
ressorterende onder hem, bouwt en 
voorziet in technisch opzicht in een be-
hoefte. Het is aan ons departement, 
een program van eisen in te dienen en 
te zeggen, of datgene wat wi j aange-
boden krijgen ons een adequate huis-
vesting lijkt. 
De technische aspecten daarvan zijn 
voor rekening van de Minister van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning, die op vragen daaromtrent over-
tuigend heeft geantwoord. 
Vervolgens wi l ik iets zeggen naaraan-
leiding van de vraag of het kantoorge-
bouw voor mijn diensten acceptabel is. 
Hieromtrent heb ik veel informaties 
van het Ministerie van Volkshuisves-
ting en Ruimtelijke Ordening gekre-
gen; ik heb er ook zelf wat van gezien. 
Men moet in dit verband letten op de 
ligging van het gebouw en het nodige 
groen. Er komen recreatieve voorzie-
ningen, zoals een sportveld. Ook moet 
men letten op de moderne eisen waar-
aan het gebouw gaat voldoen. Er komt 
een kantine voor warme maalti jden, 
een crèche, een winkel voor eerste le-
vensbehoeften en een kapper. Vijf mi-
nuten lopen verderop komt een super-
markt en de voorzieningen van het 
openbaar vervoer zijn voldoende. 
Zelfs al zou dat niet het geval zijn, dan 
zouden wi j in mi jn ministerie dat op 
het ogenblik daarin zelf voorziet daar-
aan kunnen voldoen. Gelet op de af-
weging tegen alle andere mogeli jkhe-
den kom ik, wel enig begrip hebbend 
voor ambtenaren die uiteraard, als zij 
pleiten voor hun zaak, graag in de 
fraaiste, prettigste en gezelligste om-
geving wil len werken, tot de conclusie 
dat uitvoering geven aan hetgeen de 
heer Drees in zijn motie vraagt een 
zeer onverstandige zaak zou zijn. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Ziet de Minister de ambte-
naren als werknemers of als inwoners 
van Westraven? 

MinisterVan der Stee: Die zie ik alsbe-
woners. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Ook als inwoners? 

Minister Van der Stee: Ik ben van me-
ning dat deze bewoners, deze inwo-
ners hier een kantoormilieu kri jgen, 
waar miljoenen mensen in Nederland 
naar zouden snakken om in een der-
gelijke werkomgeving te leven. 

De heer Van der Doef (P.v.d.A.): Kan 
de Minister nog iets zeggen over zijn 
waardering van de uitspraken die de 
dienstcommissies hebben gedaan? Ik 
neem aan dat hij in het algemeen 
waarde hecht, niet alleen aan het feit 
dat zij wat zeggen, maar ook aan hun 
argumenten, hun overwegingen en de 
betekenis die nu zou kunnen worden 
gehecht aan de eenstemmigheid en de 
duidelijkheid van hun opvatt ingen. 
Daar is de Minister tot nu toe aan voor-
bijgegaan. 

MinisterVan der Stee: Ik heb al eerder 
betoogd dat er een afwegingsproces 
is. Er zijn bezwaren; die zie ik ook wel 
zitten. Ik zou ook nog wel durven zeg-
gen dat naar ik meen collega Wester-
terp in het overleg heeft gezegd: Als 
wi j nu nog eens zouden moeten begin-
nen, dan zou ik dit geheel ook niet de 
meest ideale oplossing vinden. Gelet 
op de afweging van deze bezwaren die 
naar voren zijn gekomen en de bezwa-
ren die op dit ogenblik bestaan - ik be-
hoef alleen maar te verwijzen naar het 
mondeling verslag om te zien welke 
problemen en moeili jkheden dit ge-
heel oproept - geloof ik dat dit een 
zeer zinnige zaak is. 

D 
De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l graag eerst ingaan op 
enkele opmerkingen van de heer Van 
Houwelingen over de continuïteit. Ik 
ben het tot op zekere hoogte met hem 
eens. Als men ons beleid inzake de 
wegenaanleg ziet, zowel in 1971 als in 
1972 en de jaren daarna, dan blijkt mij 
dat wi j niet voortdurend aandringen 
om ieder wegtracé of ieder plan te her-
zien. Dat gebeurt in bescheiden mate 
als nieuwe cijfers en nieuwe inzichten 
daartoe aanleiding geven. Juist dit ka-
binet is hevig bezig met ombuigingen. 
In dit verband wijs ik op de Ooster-
schelde, de Dollard en de Ooy om een 
paar projecten te noemen van de infra-
structuur. 
Ik meen dat er wel degelijk nieuwe in-
zichten zijn gerezen. Dat blijkt ook uit 
de nota's over de ruimtelijke ordening 
van Minister Gruijters. Deze toren is 
gebaseerd op planologische wensen 
van de provincie Utrecht, die aldaar 
graag een toren wilde hebben van 80 
m hoog. Daarover denken wi j nu totaal 
anders. 

Wat de beschouwingen over ontrui -
ming betreft bij een gevaarlijke situ-
atie, sluit ik mij aan bij de opmerkin-
gen van de heer Roethof, die heeft ge-
wezen op geoefendheid en discipline 
en de toename van de gevaren, vol -
gens allerlei deskundigen uit Utrecht, 
waarbi j ik vooral aan de tankers denk. 
Voorts w i l ik erop wijzen dat schuilkel-
ders ontbreken. Als men het gebouw 
heeft ontru imd omdat er een calami-
teit is, is het nog een groot probleem 
van het terrein weg te komen. 
De ambtenarenbonden zijn in het alge-
meen redelijke organisaties, zeker wat 
gebouwen betreft. Ik volg hun publika 
ties nogal de jaren door. Ik geloof, dat 
ik nog nooit zoiets heb meegemaakt 
als dit zeer gefundeerde en zeer uitge-
werkte pakket van hardnekkige kritiek 
van de ambtenarenbonden naar aan-
leiding van een dergelijk gebouw. Ik 
meen, dat een belangrijk gedeelte 
daarvan moet worden onderschreven. 
Ten slotte is het een afweging van be-
langen, een waarde-oordeel. Dit kabi-
net herziet plannen voor mil jarden, 
men denke daarbij aan de Ooster-
schelde. Ik meen, dat hierbij een her-
ziening van 10 min. voor deze groepen 
van ambtenaren een wi js besluit zou 
zijn. 

Minister Gruijters: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik kan kort zijn in mijn be-
antwoording. De heer Drees heeft nog 
eens zijn bezwaren onderstreept. Hij 
heeft die bezwaren echter niet groter 
gemaakt en ze ook niet verder toege-
licht. Hij heeft in ambtelijke publikaties 
of in publikaties van ambtenaren zeer 
veel kritiek op het gebouw gevonden. 
Dat is op zich zelf geen argument. Het 
gaat om de gefundeerdheid van die 
kritiek. Ik meen, dat op de twee be-
langrijke punten die kritiek is weerlegd, 
namelijk de bereikbaarheid en de vei-
l igheid. Het gaat om die twee punten. 
De heer Drees kan wel zeggen, dat het 
moeili jk is om in een onveil ige situatie 
weg te komen, maar de vraag moet lui-
den: Zal zo'n onveilige situatie zich 
voordoen in en om het gebouw? De 
aanwezigheid van tanks en van een 
vaarweg kan in dat verband slechts 
van betekenis zijn als door die twee ge-
gevens er gevaren zijn die het gebouw 
bedreigen. Daarover zijn de deskundi-
gen het eens, mijnheer de Voorzitter: 
dat is niet het geval. De deskundigen 
zijn het er wel over eens, dat zo'n tank 
in brand kan vliegen en dat er een aan-
varing kan plaatsvinden, maar dat is 
natuurlijk niet de zaak, die in het ge-
ding is. De vraag waarom het gaat, is 
of dergelijke fenomenen een bedrei-
ging vormen voor het gebouw. Welnu, 
dat is niet het geval. Men kan dan wel 
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zeggen, dat anderen kritiek hebben, 
dat zij blijven veronderstellen dat die 
gevaren er zijn, maar wij beroepen ons 
dan op het deskundige oordeel, dat 
vermeldt, dat die gevaren er niet zijn. 
Dat dan bij mij het vermoeden rijst, dat 
er misschien andere bezwaren zijn, die 
niet worden uitgesproken, kan men 
wel begrijpen. Ik kan echter alleen in-
gaan op bezwaren, die worden ge-
noemd. 
Samenvattend, mijnheer de Voorzitter, 
kan ik niet anders oordelen dan dat -
zeker na het betoog van mijn collega 
hier en gelet op het oordeel van de 
heer Westerterp - deze gebouwen aan 
goede eisen van huisvesting voldoen. 
Zij menen, dat de desbetreffende dien-
sten daar gehuisvest behoren te wor-
den en ik moet op technische gronden 
zeggen, dat het gebouw zal worden af-
gebouwd en ter beschikking zal wor-
den gesteld van de desbetreffende col-
lega's. 

De heer Van der Doef (P.v.d.A.): Wei-
licht kan de Minister nog even ingaan 
op een veronderstelling, die hij nu he-
den voor het eerst oppert, maar die 
ook tijdens het mondeling overleg aan 
de orde kwam. Deze veronderstelling, 
die door ons werd bestreden, is dat er 
andersoortige bezwaren zouden zijn, 
die in wezen de basis voor de bezwa-
ren vormen. Ik meen, dat wij daarover 
duidelijk moeten zijn. Als de Minister 
kennis draagt van deze kennelijk wèl 
uitgesproken bezwaren, laten wij er 
hier dan ook over praten of laten wij 
anders niets insinueren. Wij baseren 
ons tot nu toe op de bezwaren, die tot 
ons zijn gekomen en waaraan wij een 
bepaald gewicht toekennen. Dat wij 
van mening verschillen over dat ge-
wicht, lijkt mij correct en mogelijk, 
maar nu - vermeende bezwaren op-
roepen en daarover een oordeel ge-
ven, lijkt mij niet juist. 

Minister Gruijters: Mijnheer de Voor-
zitter! Wie goed heeft geluisterd, heeft 
van mij het volgende gehoord. 
Wanneer ik de bezwaren, die uitge-
sproken werden, verneem en de weer-
legging daarvan van deskundigen 
hoor, wanneer ik vervolgens zie, dat 
mensen, waarvan ik veronderstel dat 
zij verstandig zijn, blijven insisteren op 
hun bezwaren, dan komt bij mij het re-
delijke vermoeden op, dat er nog an-
dere bezwaren zijn. Ik ken ze niet en ik 
heb er ook geen oordeel over, maar ik 
spreek slechts het vermoeden uit en 
geef daarmee een hint aan degenen, 
die blijven insisteren, om zich via en-
quêtes op de hoogte te stellen. 

De heer Van der Doef (P.v.d.A.): Zou 
het vermoeden niet meer voor de hand 
liggen, dat de Minister wat minder 
waarde hecht en wat gemakkelijk voor-
bij gaat aan de door mij psychologisch 
genoemde bezwaren, die er zijn en die 
de Minister kennelijk niet kan verkla-
ren? Omdat hij ze niet kan verklaren en 
nog minder kan aanvaarden, bagatelli-
seert hij ze en stelt hij dat er waar-
schijnlijk wat anders achter zit. Ik vind, 
dat de Minister gehouden is - en dat 
geldt voor beide bewindslieden - om 
in ernst in te gaan op de bezwaren, die 
blijkbaar niet weg te rationaliseren 
zijn, niet in het ambtenarenoverleg en 
hier ook niet. 

Minister Gruijters: Ik kan alleen ingaan 
op bezwaren die ik ken. Geen mens is 
zonder psyche. De determinering 'psy-
chologische bezwaren' voegt aan het 
begrip 'bezwaren' niets toe. Vandaar 
dat ik daarop niet kan ingaan. 

De beraadslaging wordt gesloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van een mondeling overleg over de 
bouw van een kantorenflat in Westra-
ven te Utrecht (13 339) voor kennisge-
ving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik stel voor, te beslissen 
over de motie na de middagpauze, on-
middellijk na de stemmingen met be-
trekking tot het wetsontwerp Wijziging 
van de Huurwet, van de Wet jaarlijkse 
huurverhogingen, van de Wet van 18 
december 1969, Stb. 557, en van de 
Woningwet (13 239). 

Daartoe wordt besloten. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Verlenging en wijziging 
van de Machtigingswet inschrijving 
studenten (12 929). 

De algemene beraadslaging wordt ge-
opend. 

D 
DeheerTerWoorstfK.V.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Het is niet de eerste 
keer, en ik denk zeker ook niet de laat-
ste keer, dat wij in deze Kamer met el-
kaar van gedachten wisselen over een 
van de meest pijnlijke wetsontwerpen 
uit de parlementaire geschiedenis, dat 
betreffende de numerus fixus. IK mag 
mijn bijdrage vandaag wederom leve-
ren mede namens de fracties van de 
A.R.P. endeC.H.U. 
Wij vinden de numerus fixus mede 
daarom zo'n verschrikkelijke zaak, om-
dat de inperking van de vrijheid van 

studiekeuze zo diep ingrijpt in de toe-
komst en het verwachtingspatroon 
van vele jongeren. Het dramatische is 
bovendien, dat wij zitten te sleutelen 
en te reguleren aan het einde van het 
proces, aan de gevolgen van het pro-
ces. De oorzaken van het kwaad ne-
men wij daarmede helaas niet weg. 
Het door ons allen gewenste en nage-
streefde democratiseringsproces is ge-
lukkig volop op gang gekomen, met 
name op de voorafgaande niveaus. 
Echter, de aansluiting naar 'verder' is 
verstopt geraakt. Het kanaliseringspro-
ces is nog maar ten dele voltooid. 
Onze fracties hebben de invoering van 
de numerus fixus in 1972 geaccep-
teerd onder condities van tijdelijkheid 
en bijzondere omstandigheden. Wij 
zijn ook nu nog van mening dat de Re-
gering een instrumentarium ter be-
schikking moet hebben om onder be-
paalde omstandigheden waarin vraag 
naar en aanbod van onderwijscapaci-
teit niet met elkaar in overeenstem-
ming zijn tijdelijk te kunnen reguleren. 
Zo'n tijdelijke stroomlijning wordt 
door ons vanzelfsprekend geaccep-
teerd. 

Wij hebben er ook geen verschil van 
mening over met de bewindslieden, 
dat niet iedereen op elk door haar of 
hem gewenst tijdstip de studie van 
haar of zijn keuze ongelimiteerd moet 
kunnen volgen. Wat wij echter niet 
kunnen accepteren is, dat niet alle mid-
delen zijn aangewend om de mogelijk-
heden in het tertiair onderwijs opti-
maal te benutten. 
Wij zullen dan ook 'neen, tenzij' tegen 
de numerus fixus blijven zeggen, zo-
lang wij niet overtuigd zijn dat alles, 
maar dan ook alles is gedaan om in re-
delijkheid de oorzaken van het kwaad 
te bestrijden. De overtuiging dat alle 
mogelijkheden zijn benut hebben wij 
tot nu toe nog niet gekregen. Onze 
fracties sluiten de mogelijkheid niet 
uit, dat ook na een totale herstructure-
ring van het wetenschappelijk onder-
wijs en een optimale benutting van de 
beschikbare capaciteiten desondanks 
gebruik zal moeten worden gemaakt 
van 'een' reguleringsmechanisme. Op 
voorhand echter blijven wij erop ver-
trouwen, dat door een gezamenlijke 
krachtsinspanning van regering, parle-
ment en onderwijsveld de oorzaken 
van de numerus fixus kunnen worden 
bestreden. 
Reeds eerder heb ik namens de leden 
van onze fracties mogen zeggen dat 
wij niet ongelimiteerd ons nationale 
budget naar het tertiaire onderwijs kun 
nen overhevelen. Er zijn ook nog an-
dere prioriteiten in onze samenleving. 
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k heb ook gesteld, dat wij in het we-
:enschappelijk onderwijs naar andere 
onderwijsvormen en -methoden moe-
:en zoeken. Het voorbeeld, dat ik toen 
neb genoemd, betrof de overgang zo-
als in de gehele distributie van de 
:oonbankwinkel naar een zelfbedie-
lingssysteem. 
Het onderwijsproces is een maat-
schappelijk gebeuren. Het staat daar-
/an niet los, bevindt zich niet in een 
uchtledige. Het beïnvloedt niet alleen 
de omgeving, maar ondergaat ook de 
Deïnvloeding en beperkingen van die 
smgeving. Onze opgave is het om bin-
nen die beperkingen te woekeren met 
dat gegevene. Wij hebben dat laatste 
laar onze vaste overtuiging nog on-
/oldoende gedaan; wij bevinden ons 
nog in een proces, wij zijn nog op weg. 
Dnze fracties denken in de eerste 
olaats aan de herstructurering en her-
Drogrammering van het wetenschap-
Delijk onderwijs. Voor ons is dat een 
dichtbij liggend, concreet punt. Wij 
/erwachten daarvan evenals de be-
/vindslieden - dit blijkt uit de memorie 
/an toelichting - resultaten. Tijdelijke 
/erlenging is immers als een over-
jangsfase bedoeld in de verwachting, 
dat de te nemen maatregelen effect 
nullen sorteren. Wij zijn ervan over-
uigd, dat als alle betrokkenen zich ten 
/olie zullen inzetten, wij kans zullen 
:ien, het afschuwelijke kwaad van de 
jantasting van de studievrijheid en 
daarmee van de menselijke ontplooi-
ng samen op te lossen. 
Het zal de bewindslieden en de Kamer 
duidelijk zijn, dat onze fracties zich ver-
:etten tegen inbouwen op dit moment 
/an structurele elementen in deze tij-
delijke wet. Deze tijdelijkheid wordt zo-
wel in de overwegingen van het wets-
Dntwerp als in de memorie van toe-
ichting en de memorie van antwoord 
jitdrukkelijk vooropgesteld. Daarmee 
leeft de Kamer te maken, daarvan 
jaan wij dan ook uit. 
n dit opzicht is de memorie van ant-
voord een tweeslachtig stuk. Enerzijds 
vordt namelijk vooropgesteld detijde-
ijkheid van de wet, terwijl anderzijds 
wordt opgemerkt: 

De in het voorlopig verslag van vele 
ijden gestelde vraag, of de numerus 
ixus in een structureel kader moet 
vorden gezien, beantwoorden de on-
lergetekenden thans bevestigend.'. In 
ie nota naar aanleiding van het eind-
'erslag wordt een en ander nog wat 
larder gemaakt. Daarin wordt opge-
nerkt: 
De introductie in deze tijdelijke wetge-
ing van de vraag op de arbeidsmarkt 

zien wij als een eerste stap, die nadere 
uitwerking zal vinden in een nieuw 
systeem van hoger onderwijs.'. 
In de tweede helft van 1975 ontvangt 
de Kamer zoals aangekondigd een 
aantal beleidsnota's. De bewindslie-
den zeggen daarover: 
'Daarbij' - ik neem aan, dat daarmee 
de beleidsnota's worden bedoeld - 'zal 
worden uiteengezet, in hoeverre een 
numerus fixus een blijvende factor zal 
zijn in een ander stelsel van hoger on-
derwijs.'. 
Daarover gaan wij kennelijk te zijner 
tijd met elkaar discussiëren. Verderop 
stellen zij: 
'De ondergetekenden achten hetech-
ter niet gewenst, een blijvend karakter 
aan de Machtigingswet te geven. Eerst 
zal het beleid ten aanzien van detoe-
komstige ontwikkeling van het hoger 
onderwijs gestructureerd moeten wor-
den.'. 
Even verder op staat ten slotte: 
' . . . . verklaren de ondergetekenden, 
dat zij het van belang achten, dat na 
verloop van enige jaren met inachtne-
ming van de dan bekende omstandig-
heden opnieuw een discussie over de 
onderhavige problematiek tussen de 
Regering en de Staten-Generaal zal 
plaatsvinden.'. 
De bewindslieden nodigen de Kamer 
als het ware uit, het structurele ele-
ment van de arbeidsmarkt te amende-
ren. Wij hebben van dit aanbod dan 
ook gaarne gebruik gemaakt en een 
daartoe strekkend amendement inge-
diend. Onze fracties hebben daaraan te 
meer behoefte, nu ook in de nota werk-
gelegenheid - en derhalve in een veel 
bredere context dan alleen onderwijs -
hetzelfde element is ingevoerd. Het 
heeft ons ook bevreemd dat, alhoewel 
bijna alle fracties in het eindverslag 
blijk gaven van verwondering en/of af-
keuring van het invoeren van dit ele-
ment, de bewindslieden van onderwijs 
dit structurele element in een tijdelijke 
wet bleven verdedigen. !k onderschat 
de bewindslieden echt niet in het lo-
gisch kunnen denken. Wij zijn gaarne 
bereid, bij de behandeling van de be-
leidsnota's - intussen naar ik hoop 
voorzien van recenter cijfermateriaal -
over structurele elementen mee te 
denken en van gedachten te wisselen. 
Gezien de strekking van ons amende-
ment, kan ik eigenlijk zwijgen over de 
studie 'ontwikkelingslijnen in aanbod 
en behoefte van en aan academici tot 
1990.'. Ik wil echter nog wel een enkele 
wat meer fundamentele opmerking 
plaatsen. De bewindslieden achten de 
ramingen van het Centraal Planbureau 
voldoende betrouwbaar voor het door 
hen ontwikkelde beleid. Ik wil hier niet 

aan tornen. Zijn echter ook de premis-
sen waarop de ramingen berusten zo 
betrouwbaar? De bewindslieden 
schrijven in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag namelijk dat in 
1990 rekening wordt gehouden met 
een artsendichtheid van 2 per 1000 in-
woners; 'Bij deze dichtheid zullen vrij-
wel alle artsen in dienstverband werk-
zaam zijn.'. Verder staat er: 'Expliciet is 
met arbeidstijdverkorting rekening ge-
houden bij de studierichting genees-
kunde. Verondersteld is namelijk dat in 
1990 vrijwel alle medici in dienstver-
band werkzaam zijn.'. 
Mijn twijfels rijzen bij deze twee uit-
gangspunten. Zullen wel nagenoeg al-
le artsen in 1990 in dienstverband 
werkzaam zijn? Bovendien gaat de 
overgang van het vrije beroep naar het 
dienstverband slechts gepaard "ge-
zien de cijfers - met een arbeidstijdver-
korting van ongeveer 10%. Deze uit-
gangspunten lijken ons niet van realis-
me, maar misschien van hopen of een 
stuk idealisme te getuigen. 
De bewindslieden stellen: 'Omtrent de 
ramingen van de behoeften aan art-
sen, tandartsen en apothekers, heeft 
ambtelijk overleg plaatsgevonden met 
het ministerie van volksgezondheid en 
milieuhygiëne.'. Ik vind dit wel best en 
ook wel noodzakelijk. Waarom echter 
heeft er kennelijk geen overleg plaats-
gevonden met de collega-bewindslie-
den van dezelfde departementen? De 
bepaling van de gewenste artsendicht-
heid is toch een beleidsbeslissing? Ik 
kan mij ook voorstellen dat ook de col-
lega's van Volksgezondheid in deze 
Kamer behoefte hebben aan meespre-
ken in deze materie. 
Wij zouden graag een verduidelijking 
hebben op een punt. De bewindslie-
den stellen namelijk dat één van de 
doelstellingen van het regeringsbeleid 
is spreiding van kennis. Ik citeer: 
'In bijzonder met het laatste achten de 
ondergetekenden een in te stellen nu-
merus fixus voor dure studierichtingen 
in overeenstemming.'. Ik ben bang dat 
de bewindslieden tegelijkertijd willen 
blazen en toch het meel in de mond 
willen houden. Het lijkt mij te gemak-
kelijk om in dezen op de goedkopere 
studierichtingen te wijzen. Ik meen dat 
ook opleidingen in dure studierichtin-
gen bijdragen in de verspreiding van 
kennis en wel van verschillende ken-
nis. Het is toch niet de bedoeling om 
alle kennis op gelijk niveau, op het 
laagste niveau of van hetzelfde gehalte 
te doen zijn? Bovendien leidt beper-
king naar mijn mening tot elitevor-
ming voor bepaalde studierichtingen, 
tot grotere inkomens - en zelfs tot 
machtsongelijkheid. 
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Overigens lijkt mi j de opmerking van 
de bewindslieden in de nota naaraan-
leiding van het eindverslag niet lo-
gisch. Er wordt namelijk gesteld dat 
voor studierichtingen waarbi j aanzien-
lijke substitutiemogeli jkheden aanwe-
zig zijn, geen rekening zal behoeven te 
worden gehouden met bepaalde ont-
wikkelingen op de arbeidsmarkt. Ik 
meen dat de bewindslieden deze stel-
ling niet overeind kunnen houden, ten-
zij zij in een opleiding tot jurist, eco-
noom, socioloog, polit icoloog, enz, 
een zodanige flexibil i teit inbouwen dat 
men met dat diploma ook kan sollicite-
ren naar een baantje van vrachtwagen-
chauffeur of ongeschoold bouwvak-
ker. Indien over de gehele linie het 
aanbod erg groot wordt - zie het aan-
tal als werkloos ingeschreven acade-
mici - dan vrees ik dat w i j nu al zoeken 
naar argumenten om ook in dat ver-
band te kunnen ingri jpen. Mogelijk 
overtuigen de bewindslieden mi j ech-
ter door hun antwoord. 
Onze fracties zijn bereid, deze be-
windslieden te volgen in hun voorstel, 
deze wet drie jaar langer geldig te 
doen zijn, dus tot 1978, mits zij nu kun-
nen aantonen dat met ingang van dat 
nieuwe studiejaar de wet op de her-
structurering van het wetenschappelijk 
onderwijs zodanig zal zijn ingevoerd, 
dat zij een daadwerkelijke oplossing 
van de numerus f ixus biedt. Als zij 
daartoe niet in staat zijn - wi j betwijfe-
len in hoge mate, dat zij dat kunnen -
dan geven wi j de voorkeur aan een 
kortere loopti jd, namelijk een loopti jd 
van twee jaar. Wi j doen dat uit ernstige 
bezorgdheid omtrent het lot van vele 
jongeren. Deze problematiek mag Ka-
mer en bewindslieden geen dag met 
rust laten. Wi j moeten continu aan de 
oplossing ervan werken. 
Mijn collega's Van Leijenhorst en Ver-
maat zullen in het bijzonder ingaan op 
de toelatingsrechten van v.w.o.-diplo-
mabezitters en alles wat daarbij komt, 
alsmede op de selectiecriteria, de 
voorlichting op de v.w.o.-scholen, de 
plaatsingsproblematiek van studenten 
enz. Merkwaardig komt het op ons 
over, dat de bewindslieden een a-se-
lecte loting kiezen voor de v.w.o.-di-
plomabezitters. Ik vraag mi j af of er 
wel goed geluisterd is naar de praktijk 
van het onderwijsveld. Alleen het Lan-
delijk Overleg van Grondraden was 
duidelijk vóór een algehele loting. In 
de Academische Raad waren de me-
ningen zeer verdeeld. Men gebruikt 
daar overigens ook merkwaardige ar-
gumenten tegen een selectie, namelijk 
- ik citeer nu uit een brief van de Aca-
demische Raad van 18 februari 1975- : 

'dat een verhoging van het studieren-
dement door middel van een selectie-
methode tot gevolg zal hebben dat de 
onderwijslast in het tweede en latere 
cursusjaren zal toenemen door de ver-
grot ing van de doorstroom, zodat in 
het komend jaar de numerus fixus la-
ger zal moeten worden gesteld'. 
'Hoogst merkwaardig ' , zou heer Bom-
mel vroeger zeggen. Collega Vermaat 
zal ons standpunt ongetwij feld nog met 
nadere argumenten adstrueren. 
Ik kan niet nalaten, te reageren op een 
passage in de memorie van antwoord 
ten aanzien van de medische faculteit 
Maastricht. Daarin wordt medege-
deeld, dat 'deze achtste opleidingsmo-
gelijkheid in de geneeskunde in de eer-
ste plaats haar rechtvaardiging vindt in 
de nieuwe opzet van een studiepro-
gramma, in de betekenis voor de regio 
en in de samenhang met vormen van 
hoger beroepsonderwijs. '. 
Ik wi l de bewindslieden nog eens drin-
gend verzoeken, de toelichting op de 
nota, de gehele nota zelf en de corres-
pondentie daarover met de Kamer en 
de Handelingen nog eens door te le-
zen. Als ik niet zou reageren, dan zou 
het de indruk kunnen wekken dat ik 
geen waarde toeken aan hetgeen rond-
om deze nota is geschreven en in de-
ze Kamer is gezegd. Zo zouden achter-
af nieuwe motiveringen onder de no-
ta kunnen worden geschoven. 

Het lid Van der Mei vervangt het lid 
Vondeling op de voorzittersstoel. 

D 
De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): 
Mijnheer de Voorzitter! Volgens de 
taakverdeling van de fracties van de 
A.R.P., de K.V.P. en de C.H.U. zal ik 
vooral ingaan op de samenhang tus-
sen de problematiek in het voortgezet 
onderwijs en de problemen in het we-
tenschappeli jken hoger beroeps-
onderwijs. 
Naar onze mening zijn beide onder-
wijssectoren niet van elkaar los te den-
ken. Het voortgezet onderwi js is het 
toeleveringsbedrijf voor het hoger 
beroepsonderwijs en het wetenschap-
pelijk onderwijs. Ontwikkelingen in de 
ene sector hebben gevolgen in de an-
dere en omgekeerd. De numerus fixus-
ellende is niet alleen een zaak van het 
hoger beroepsonderwijs en het weten-
schappelijk onderwijs, ook het voort-
gezet onderwijs heeft er alles mee te 
maken. De ontwikkelingen in het 
voortgezet onderwijs zijn er zelfs mede 
de oorzaak van, dat er studentenstops 
en plaatsingscommissies zijn geko-
men. 

De vraag is daarom relevant, waarom 
Staatssecretaris Veerman het onder-
havige wetsontwerp niet mede heeft 
ondertekend. Wi j verheugen ons over 
zijn aanwezigheid bij de behandeling 
van het wetsontwerp, maar wi j achten 
deze aanwezigheid ook vanzelfspre-
kend. 
De externe democratisering heeft een 
opstuwing veroorzaakt naar hogere 
vormen van onderwijs. Wij juichen de 
vergrote deelname uiteraard toe. Het 
is een goede zaak, dat ook kinderen uit 
de lagere inkomensgroepen meer kan-
sen hebben gekregen om bij hun aard 
en aanleg aangepast onderwijs te krij-
gen. Het aanmoedigen om tot hogere 
onderwi jsvormen door te dringen, 
gaat nog door. Daar zeggen wi j ook 
geen kwaad van, maar waarom is er 
dan tussen voortgezet onderwijs, 
enerzijds en wetenschappelijke onder-
wijs en hoger beroepsonderwijs an-
derzijds ineens de breuklijn? Dan is het 
uit met de democratisering; dan ver-
andert het adagium 'gelijke kansen' in-
eens in 'gelijke lotingskansen'. Dat is 
inconsequent; dat komt als onwaar-
achtig over, speciaal bij degenen, die 
hiermee direct of indirect hebben te 
maken. De vraag is ons inziens nu zeer 
ter zake, wat de Regering met het 
voortgezet onderwijs wi l , met het 
h.a.v.o. en het v.w.o. De middenschool 
zit voorlopig achter de k im; daar heb-
ben wij geen hartzeer van, maar welke 
opvatt ing heeft de Regering over de 
huidige mammoet , hetsamenhangend 
geheel van onderwijsvoorzieningen, 
waarmee wi j momenteel moeten wer-
ken? Nu deze wet ongeveer zeven jaar 
werkt, kan men zich afvragen, of men 
het niet te veel heeft gezet op de kaart 
van de doorstroming. Let wel rik 
spreek hier geen negatief oordeel uit 
over de doorstroming, maar wanneer 
daarbij bepaalde bijverschijnselen op-
treden, zoals niveauverlaging, komt de 
doorstroming toch wel in een ander 
licht te staan. Die niveauverlaging 
wordt gesignaleerd in het onderwijs. Ik 
wi js hierbij ook op uitlatingen, die kort 
geleden zijn gedaan door de nieuwe 
voorzitter van de Academische Raad, 
de heer Brenninkmeijer. Mogelijk is er 
sprake van een samenhang in een zich 
automatisch voltrekkend proces tus-
sen enerzijds grotere deelname aan 
het onderwijs en anderzijds verlaging 
van het niveau. De Minister heeft 
daarover in de loop van deze week ook 
in de Eerste Kamer enige opmerkingen 
gemaakt. Wil len de bewindslieden eni-
ge niveauverlaging accepteren, bij 
voorbeeld, wanneer daar volgens hen 
andere gunstige factoren tegenover 
staan? Mag ik daarop een heel duide-
lijk antwoord vernemen? 
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Wanneer men die niveauverlaging niet 
zonder meer afwijst, betekenen de leu-
zen 'gelijke kansen' en 'spreiding van 
kennis' dan zoveel als minder kennis 
voor meer mensen. In de tweede 
plaats wijs ik erop, dat de civiele waar-
de van de diploma's erdoor geringer 
wordt, waardoor men wel moet door-
stromen om dezelfde trap op de maat-
schappelijke ladder te kunnen berei-
ken, die men bij het achterwege blij-
ven van de niveaudaling c.q. waarde-
vermindering van het diploma mis-
schien eerder had kunnen bereiken. 
Met andere woorden: er kan een dui-
delijk verband bestaan tussen ener-
zijds het eindniveau van de school en 
de maatschappelijke waardering daar-
van en anderzijds de drang tot door-
stromen. Zijn de bewindslieden het 
hiermee eens? 
Volgens ons staan wij hiermee voor 
een heel belangrijk vraagstuk, dat men 
niet langer kan laten liggen. 
In de derde plaats betekent de door-
stroming, die wordt verhevigd naar-
mate het peil daalt, een grote druk op 
het wetenschappelijke onderwijs, re-
spectievelijk het hoger beroepsonder-
wijs. Hiermee zitten wij midden in het 
numerus fixusdrama, waarmee de Ka-
mer nu weer enige dagen bezig is. Wij 
hopen, dat de bewindslieden het zo-
even gesignaleerde verband duidelijk 
onder ogen willen zien en dat zij be-
grijpen, dat oplossingen sec, dat wil 
zeggen: binnen de sector, waar deze 
ellende zich het duidelijkst manifes-
teert, niet tot de echte ontknoping 
leidt. Er moet meer gebeuren. Mag ik 
vragen, wat sinds de invoering van de 
Machtigingswet tot dusverre binnen 
de sector van het voortgezet onder-
wijs aan deze problematiek is ge-
daan? Indien dit onvoldoende is - en ik 
heb sterk het idee dat dit het geval is -
moet er wel heel spoedig werk van 
worden gemaakt. Wil de Staatssecre-
taris zijn voornemens op dit punt dui-
delijk kenbaar maken? 
Bij de laatste begrotingsbehandeling 
heb ik sterk aangedrongen op de in-
stelling van een nieuwe commissie 
v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. nu de commis-
sie-Geerars haar werk heeft voltooid. 
De Staatssecretaris heeft hierop posi-
tief gereageerd. Kan hij mededelen 
hoever hij hiermee nu is gekomen? 
Deze commissie zal zich naar mijn me-
ning ook diepgaand moeten bezighou-
den met de gehele aansluitingsproble-
matiek tussen voortgezet en hoger on-
derwijs. Een herbezinning op de plaats 
van het huidige voortgezette onder-
wijs mogen wij niet uit de weg gaan. 

Willen de bewindslieden zich voor dit 
korte-termijnwerk inzetten, intensie-
ver en krachtiger dan voor hun ideeën 
op langere termijn, die immers voorlo-
pig geen soelaas bieden voor de werke-
lijke problemen waarmede het onder-
wijs vandaag de dag te worstelen 
heeft? Deze herbezinning zou ertoe 
kunnen leiden dat er een andere out-
put ontstaat van het voorgezet onder-
wijs, hetgeen zijn betekenis kan heb-
ben voor de capaciteitsproblematiek 
bij het hoger onderwijs. 
Een punt dat in dit verband ook de 
aandacht verdient, is het examen-
vraagstuk. De vraag is, of de procedu-
res die hier worden gevolgd ook niet 
een bijdrage leveren tot een zekere ni-
veauverlaging. Ik denk aan het midde-
len van schoolonderzoeken - afronden 
naar boven - en dit herhaald met het 
schriftelijk examen. Is het juist dat bij 
de CITO-testen eerst wordt vastge-
steld, dat niet meer dan 15% van de 
leerlingen een onvoldoend cijfer mag 
halen? Bevorderen dergelijke zaken 
niet de verlaging van het examenpeil? 
Dit zijn ons inziens allemaal zaken, 
die in het kader van dit wetsontwerp 
de aandacht verdienen. 
Een probleem waar wij ook niet om-
heen kunnen, is het toelatingsrecht, te 
onderscheiden van detoelaatbaar-
heid. Naar het wetenschappelijk on-
derwijs bestaat een recht op toelating, 
naar het hoger beroepsonderwijs de 
toelaatbaarheid. De h.b.o.-instellingen 
kunnen duidelijke voorwaarden betref-
fende de toelating stellen. Met een 
v.w.o.-diploma op zak kan de universi-
teit of hogeschool de aspirant-student 
niet weigeren. De bewindslieden pas-
sen hier naar onze mening een mouw 
aan door te zeggen, dat men wel het 
recht heeft op toelating, maar niet tot 
elke studierichting. Met andere woor-
den: dit is een duidelijk geclausuleerd 
recht. Volgens ons wordt hier van de 
nood een deugd gemaakt. Stelt u zich 
eens voor, mijnheer de Voorzitter, dat 
iemand bouwkunde wil studeren, ter-
wijl ervoor alle technische weten-
schappen een stop bestaat. Sterker 
nog, stelt u zich voor, dat er voor hem 
of haar alleen de vrije toegang tot bij 
voorbeeld theologie of Sanskriet over-
blijft. Kan men dan nog in alle ernst 
van een recht op toelating tot het we-
tenschappelijk onderwijs spreken? De 
numerus fixus kan toch niet anders be-
tekenen dan een inperking van dattoe-
latingsrecht? 

Evenzo kan men zich afvragen, in hoe-
verre de omnivalentie nog wel wezen-
lijk inhoud heeft. Is deze ook niet zoda-
nig ingeperkt dat men nauwelijks nog 
van omnivalentie kan spreken?. Of wil-

len de bewindslieden dit begrip nog 
volop blijven hanteren? Zijn zij niet 
van mening dat er van de zijde van de 
universiteiten en hogescholen nood-
gedwongen steeds meer beperkingen 
worden opgelegd, dat dan het instel-
len van toelatingsexamens tot deze in-
stellingen logischerwijze in het ver-
lengde hiervan moet liggen, met ande-
re woorden dat het principieel weinig 
verschil uitmaakt op welke wijze men 
de inperking van het recht op de toela-
ting regelt, als men eenmaal zover is 
dat dit recht mag worden ingeperkt? 
Welke geargumenteerde weerstand 
kunnen de bewindslieden nog aan der-
gelijke toelatingsexamens bieden en 
in hoeverre willen zij dat? 
Het zal de bewindslieden bekend zijn, 
dat de numerus fixusproblematiek haar 
schaduwen achteruit werpt op het 
v.w.o. en het h.a.v.o. Er gaat een de-
moraliserend effect van uit. Er heerst 
onzekerheid bij de leerlingen omtrent 
hun toekomst. Schoolleiders en lera-
ren klagen, dat de numerus fixus on-
dermijnend werkt, wat de motivatie 
betreft. Integrale loting, te verstaan als 
gelijke lotingskans, stompt de positie-
ve prestatiedrang, dat wil zeggen je in-
spannen om jezelf te bewijzen, nog 
sterker af. De aansporing om goede 
prestaties te leveren, wordt de gehele 
schoolperiode nageleefd van klas 1 tot 
en met klas 6. Waarom zou dit dan bij 
de overgang van v.w.o. naar w.o. in 
een negatieve prestatiezucht moeten 
omslaan? 

Als het waar is dat hetgeen buiten het 
vakkenpakket ligt, een lamentabel be-
staan gaat leiden, houdt deze opmer-
king van de Staatssecretaris dan niet 
in een veroordeling van het kiezen van 
een vakkenpakket, met andere woor-
den: een veroordeling ook van de 
mammoetwet? Is de door de Staats-
secretaris bedoelde verschraling daar 
eigenlijk niet begonnen? 
Is het juist dat de propadeuse nog wei-
nig is ingespeeld op het wetenschap-
pelijk onderwijs? Men hoort dat deze 
nog te sterk zou zijn afgestemd op het 
oudev.h.m.o. 
Er bestaat ons inziens nog te veel 
onduidelijkheid over de gevolgen van 
een deficiënt vakkenpakket met betrek-
king tot inloting respectievelijk directe 
toelating. 
Wij zouden graag geïnformeerd wor-
den over de overlegstructuur die er be-
staat tussen het voortgezet onderwijs 
en het voortgezet hoger onderwijs. Er 
bestaat een commissie voor. Kan de 
Staatssecretaris ons over de werk-
zaamheden van die commissie uitvoe-
rig inlichten? 
Graag wil ik ook de Staatssecretaris 
herinneren aan een brief, die de 
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schooldecanen in 1972 naarde toen-
malige Minister De Brauw hebben ge-
stuurd. Minister De Brauw heeft toen 
de toezegging gedaan die aanslui-
t ingsproblematiek uitvoerig te bespre-
ken en ter zake tot een overlegstructuur 
te komen. Het blijkt dat op dit gebied 
nog niets is gerealiseerd. Geïsoleerd 
optreden lijkt ons zeer onjuist. Het is 
nodig dat het voortgezet onderwijs en 
het hoger onderwijs eikaars zorgen 
goed leren kennen en dat de coördina-
tie tussen deze twee sectoren wordt 
bevorderd. 

Nu weet de leerling van het v.w.o. 
vaak onvoldoende waar hij aan toe is. 
Dat is ook vaak te laat het geval. Het 
ontbreekt nog aan goede voorl icht ing. 
De numerus f ixus moet voor ons al-
leen gebaseerd worden op de aanwe-
zige capaciteit zoals die nu wordt aan-
getoond. Wordt, gelet op de huidige 
noodsituatie, wel alles geprobeerd om 
hier tot een oplossing te komen? Wij 
hebben nog onze twijfels, als wi j letten 
op de ernst van de situatie van de nu-
merus-fixusproblematiek met betrek-
king tot alle betrokkenen. Ik denk bij 
voorbeeld aan het oplossen van de 
ruimtecapaciteit. Is het mogelijk dat 
ook bepaalde practicumlokalen van 
het voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs worden gebruikt om daar-
mee bepaalde ruimteproblemen op te 
lossen? 

Betekent toekenning van extra forma-
tieplaatsen ook een evenredige capaci-
teitsuitbreiding voor de toe te laten 
studenten? Ziet de Staatssecretaris 
daar ook voldoende op toe? 
Wat heeft de affiliatie met grotere zie-
kenhuizen tot nog toe opgeleverd? Wij 
hebben de indruk dat op dit terrein 
nog veel te weinig is geprobeerd. 
Waardoor loopt deze zaak zo stroef? 
De methodebepaling voor de capaci-
teitsberekening is ons inziens erg 
ondoorzichtig. Is deze niet te veel ge-
baseerd op het aantal formatieplaat-
sen? Er gaan geruchten dat er een 
touwtrekkerij is wat betreft het aantal 
formatieplaatsen tussen Regering en 
wetenschappelijk onderwijs. Als dit 
het geval is, worden de leerlingen 
daarvan de dupe. In 'De Volkskrant' 
van 12 oktober 1974 lezen w i j : 'Univer-
siteit verschuilt zich achter studenten-
stop'. Welke invloed hebben de be-
windslieden reëel op adequate vast-
stelling van de capaciteit? Hebben zij 
voldoende greep op deze zaak? 
Wij achten de opvang van de uitgelote 
studenten nog onvoldoende. Er is op 
dit gebied veel ellende. Worden deze 
studenten wel voldoende uit hun isole-

ment gehaald? Er bestaan goede initi-
atieven van een paar instell ingen, on-
der andere in Nijmegen. Er komt een 
voorl ichtingsbrochure van de Centrale 
Plaatsingscommissie en de Academi-
sche Raad. Wi j waarderen dit positief. 
Wij hopen dat dit zal bijdragen tot be-
tere voorl icht ing, opvang en verwij-
zing van betrokkenen. 
Bovendien wijs ik op slechte resultaten 
van de zogenaamde parkeerstuden-
ten, met name van hen die als eerste 
keuze medicijnen hadden. Er is veel 
overf low naar de biologie. Zeer velen 
hiervan blijken echter af te vallen. Dat 
geeft nieuwe problemen. Daardoor 
kunnen degenen die als eerste keus bi-
ologie hebben soms niet worden ge-
plaatst. De ene studierichting moet 
niet de problematiek van de andere 
opvangen. 

Wij wijzen op de tragiek van de een-
maal uitgelote studenten met in het 
vooruitzicht de mogeli jkheid dat zij bij 
hernieuwde loting afvallen. Onze frac-
tie is van mening, dat studenten die 
voor de tweede keer loten een grotere 
kans moeten hebben. Tweemaal uitge-
lote studenten moeten naar onze me-
ning daarna gewoon worden toegela-
ten. 
Wij leggen sterke nadruk op de tijde-
lijkheid van deze wet. Wat is tot nog 
toe werkeli jk gedaan om die tijdelijk-
heid inhoud te geven? Van nu af aan 
moet intensief worden gewerkt aan 
een samenhangend onderwijsbeleid. 
Deze zaak moet niet alleen worden be-
keken in het kader van het h.b.o. en het 
w.o. Ook het v.o. zal er duidelijk bij 
moeten worden betrokken. Ook de 
examenproblematiek vormt hiervan 
een onderdeel. De commissie v.w.o.-
h.a.v.o.-m.a.v.o. en de commissie 
v.o.-h.o. moeten hieraan aandacht be-
steden. Tevens dient de zaak op korte 
termijn te worden bekeken binnen de 
herstructurering van het hoger onder-
wijs, waarvan de herstructurering van 
het w.o. een onderdeel vormt. 
Wij zijn niet ongevoelig voor zaken als 
maatschappelijke behoefte, hoe deze 
dan ook is vast te stellen. De discussie 
over dit onderwerp dient in ander ver-
band aan de orde te komen. Thans 
hebben wi j te maken met een tijdelijke 
wet, gebaseerd op de thans aanwezige 
capaciteit. Daarvoor moet thans zo 
spoedig mogelijk een adequate oplos-
sing worden gezocht. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De vergadering wordt te 13.15 uur ge-
schorst en te 14.30 uur hervat. 

Voorzitter: Vondeling 

De Voorzitter: Ik stel nader aan de Ka-
mer voor - in verband met de omstan-
digheid dat de Ministervan Financiën 
dinsdag 18 maart a.s. de hele dag in 
Brussel aanwezig moet zijn - de be-
handeling van Hoofdstuk IX B (Finan-
ciën) en de daarbij behorende onder-
werpen te doen plaatsvinden op 
woensdag 19 maart a.s. 
Ook stel ik voor de stemmingen over 
wetsontwerp 12 929 (Verlenging en 
wijziging Machtigingswet inschrijving 
studenten) te doen houden bij de aan-
vang van de vergadering van woens-
dag 19 maart a.s. 

Overeenkomstig de voorstellen van de 
Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat ik de bijzondere commissie 
voor de Huisvesting der Kamer 
(11 107) heb benoemd. 

Deze commissie heeft 24 leden en 18 
plaatsvervangende leden, en is sa-
mengesteld als volgt: 

Leden: 
Kleisterlee, Abma, Van het Schip, Ko-
ning, Van der Lek, Verbrugh, Bremen, 
Haas-Berger, Kappeyne van de Cop-
pello, De Ruiter, Van Aardenne, Wisse-
link. Van Dam, Schouten, Van der San-
den, Van Veenendaal-van Meggelen, 
Honig van den Bossche, Poppe, Beu-
ker, Salomons, Kombrink, Noote-
boom, Van Heel-Kasteel en Van der 
Heem-Wagemakers; 
Plaatsvervangende leden: 
Hermsen, Dragstra, Jongeling, Baren-
dregt, Joekes, Rienks, Keja, Tolman, 
De Kwaadsteniet, Beumer, Du Chati-
nier, Drees, Drenth, De Boois, De Vries, 
Beekmans, G. M. P. Cornelissen en 
Jurgens. 

De constitutie van deze commissie zal 
plaatsvinden op dinsdag 18 maart 
1975, te 13.30 uur. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Wij-
ziging van de Huurwet, van de Wet 
jaarlijkse huurverhogingen, van de 
Wet van 18 december 1969, Stb. 557, 
en van de Woningwet (13 293). 

Het amendement-Dragstra c.s. (stuk 
nr. 13) wordt bij zitten en opstaan ver-
worpen. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat de 
aanwezige leden van de fracties van de 
C.P.N, en de P.S.P. vóór dit amende-
ment hebben gestemd. 
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'oorzitter 

Vrtikel VI wordt zonder stemming aan-
lenomen. 

)e Voorzitter: De aanwezige leden 
an de fracties van de C.P.N, en de 
i.G.P. zal aantekening worden 
erleend, dat zij geacht wensen te wor-
en tegen dit artikel te hebben ge-
temd. 

>e beweegreden wordt zonder be-
aadslaging en zonder stemming aan-
enomen. 

•e Voorzitter: Ik geef nu de gelegen-
eid tot het afleggen van stemverkla-
ngen. 

] 
>e heer Dragstra (C.P.N.): Mijnheer de 
'oorzitter! Onze ernstige bedenkingen 
3gen dit wetsontwerp, die zich met 
ame richten op de verhoging van het 
ercentage van 6 naar 8, zijn nog ver-
terkt door de duidelijke bevestiging 
an de Staatssecretaris, dat het wets-
ntwerp moet dienen als een belang-
ijke opstap om in de nabije toekomst, 
; komen tot nog hogere percentages 
an d ie8 %, een wens, die met name 
oor Cornelissen hier is geuit. Op 
rond van onze stell ingname hierte-
en, stemmen wi j tegen het wets-
ntwerp. 

] 

e heer Jongeling (G.P.V.): Mijnheer 
e Voorzitter! Mijn fractie is bepaald 
iet gelukkig met dit wetsontwerp, dat 
e vri jwel algemeen als noodzakelijk 
rkende huurharmonisatie weer een 
lar uitstelt. De huurverhoging van 8% 
:aat niet in de juiste verhouding tot 
e jaarlijkse inflatie en in verband 
aarmee tot de sti jging van bouw- en 
nderhoudskosten. Het is geen econo-
lisch bepaald, maar een politiek afge-
ïikt percentage, dat bovendien door 
3 invoering per 1 jul i in plaats van per 
april in feite overeen vol jaar bere-
3nd neerkomt op slechts 6 % tot april 
376. Gezien het feit, dat de Regering 
3n complex van maatregelen, nodig 
Dor een aanvaardbare werking van 
3 huurharmonisatie, niet gereeed 
aeft en ook de gemeenten niet t i jdig 
aar kunnen komen, zullen wi j dit 
etsontwerp thans noodgedwongen 
loeten aanvaarden, waarbij de 8 % 
srhoging door ons niet wordt gezien 
s een ook voor de verdere toekomst 
ndend vastgelegd percentage. Wij 
illen dus niet tegen het wetsontwerp 
emmen. 

3heerDeBeer(V.V.D.): Mijnheer de 
Dorzitter! De fractie van de V.V.D. zal 

tegen het wetsontwerp stemmen. Ten 
eerste omdat de huurharmonisatie op-
nieuw voor een jaar buiten werking 
wordt gesteld en ten tweede omdat 
het in het wetsontwerp uitgestippelde 
huurbeleid naar ons inzicht ertoe zal 
kunnen leiden, dat de woningproduk-
tie nóg meer zal verslechteren. 

Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 

De Voorzitter: De aanwezige leden 
van de fracties van de C.P.N., de P.S.P. 
en de V.V.D. zal aantekening worden 
verleend, dat zij geacht wensen te wor-
den tegen het wetsontwerp te hebben 
gestemd. 

Aan de orde is de stemming over de 
motie-Drees c.s. over de bouw van een 
kantorenflat in Westraven te Utrecht 
(13 339, nr. 2). 

De Voorzitter: Ik geef de gelegenheid 
tot het afleggen van stemverklaringen. 

De heer Van het Schip (C.P.N.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Wij zagen een com-
p rom is inde a fbouwen gelijkti jdige 
verplaatsing van het tankpark. Het ant-
woord van de bewindsman heeft ons 
niet het minste houvast gegeven. 
Daarom achten wi j het het beste, de 
bouw te beperken, zoals wordt voor-
gesteld in de motie. Wij zullen dus 
vóór de motie stemmen. 

De motie wordt met 55 tegen 49 stern-
men aangenomen. 

Voor hebben gestemd de leden Van 
Gorkum, Haas-Berger, Van der Heem-
Wagemakers, Van der Hek, Honig van 
den Bossche, Jansen, K. A. Keuning, S. 
Keuning, Knot, Kolthoff, Kombrink, De 
Koning (B.P.), Konings, Kosto, De 
Leeuw, Van der Lek, Masman, Nagel, 
Nooteboom, Nypels, Van Ooijen, Pop-
pe, Rienks, Roethof, De Ruiter, Salo-
mons, Van het Schip, Van der Spek, 
Spinks, Stoffelen, Terlouw, Van Thi jn, 
Vellenga, Voortman, De Vries, Walt-
mans, Wierenga, Worrel l , Bakker, Ba-
rendregt, Ter Beek, Beekmans, Berger, 
De Boois, Coppes, Dankert, Van der 
Doef, Dolman, Dragstra, Drees, 
Drenth, Epema-Brugman, Franssen, 
Giebels en de Voorzitter. 

Tegen hebben gestemd de leden 
Groensmit-van der Kallen, Van Heel-
Kasteel, Hermes, Van Houwelingen, 
Hutschemaekers, Jongel ing, Kappeyne 
van de Coppello, De Koster, Kraaije-
veld-Wouters, Krosse, De Kwaadste-
niet, Van Leeuwen, Van der Mei, Peij-
nenburg, Ploeg, Rietkerk, Van Rossum, 

Van der Sanden, Schakel, Scherpen-
huizen, W. Scholten, Schouten, Tila-
nus, Tolman, Veder-Smit, Verbrugh, 
Vermaat, Weijters, Wisselink, Ter 
Woorst, Van Zeil, Aantjes, Van Aarden-
ne, Abma, Andriessen, De Beer, Beu-
mer, De Boer, Du Chatinier, G. M. P. 
Cornelissen, P. A. M. Cornelissen, Van 
Dam, Dees, Van Dis, Van Eisen, Even-
huis, Fiévez, Gardeniers-Berendsen en 
Ginjaar-Maas. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
het lid Drees, die het heeft gevraagd. 

De heer Drees (DS'70): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l één vraag richten tot 
de aanwezige bewindsman van Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
namelijk of het kabinet de motie zal uit-
voeren. 

De Voorzitter: De geachte afgevaar-
digde de heer Drees heropent nu de 
beraadslaging, maar door de stem-
ming is het debat afgesloten, want het 
verslag is al voor kennisgeving aange-
nomen. 

De heer Scholten (C.H.U.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik herinner mij een zeer re-
cent voorbeeld, waar de heer Bakker 
het initiatief heeft genomen bij wijze 
van interruptie, waarbij het wel is toe-
gestaan. 

De Voorzitter: Dat is mogelijk, maar ik 
heb daar persoonlijk geen herinnerin-
gen aan. Dit onderwerp is nu door de 
stemming afgesloten. Wil men met be-
trekking tot de vraag, wat de Regering 
dan zou doen een vraag stellen, dan 
zal daarvoor ruimte op de agenda 
moeten komen. Ik acht het niet juist 
dat nu te doen en ik meen zeker te we-
ten dat wat ik zoeven zei vast gebruik 
is. 

D L heer Aantjes (A.R.P.): Ik wil er op 
wijzen, dat wel aan een Minister kan 
worden gevraagd, zich uit te laten over 
een beleidsonderwerp dat onder de 
Staatssecretaris ressorteert. De heer 
Drees kan echter niet aan de Staatsse-
cretaris vragen, een uitspraak te doen 
over een onderwerp dat niet tot zijn 
portefeuille behoort. 

De heer Drees (DS'70): Staatsrechtelijk 
kan een Minister alles delegeren aan 
een Staatssecretaris als hij dat wi l en ik 
nam aan dat dit kennelijk was gebeurd, 
gezien de aanwezigheid van de Staats-
secretaris. 

De heer Aantjes (A.R.P.): Dat zal hij 
dan toch wel eerst moeten doen. 

De Voorzitter: Dat is een zaak die het 
beleid betreft, maar het gaat nu over 
de procedure. Ik stel mij voor dat er 
geen wereldramp gebeurt, als het drie 
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Voorzitter 

dagen zou duren voor er antwoord 
komt. In ieder geval meen ik dat een 
heropening van de beraadslaging nu 
niet op zijn plaats is. 

De heer Van Thijn (P.v.d.A.): Mis-
schien is de meest praktische procedu-
re dat u, mijnheer de Voorzitter, bij de 
Regering informeert wat het antwoord 
op deze vraag zou zijn en dat de Rege-
ring ons schriftelijk meedeelt hoe men 
tegenover deze motie staat. Dan kan 
de Kamer alsnog beslissen of zij daar-
over een discussie wil hebben. 

De Voorzitter: Ik neem aan dat de Re-
gering eventueel uit eigen beweging 
wel aan de Kamer zal meedelen wat zij 
doet. Ik kan er eventueel ook aan herin-
neren. Ik ga ervan uit dat de Regering 
uiterlijk dinsdag aan de Kamer zal 
meedelen, wat zij doet na de beslissing 
die de Kamer nu heeft genomen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp Ver-
lenging en wijziging van de Machti-
gingswet inschrijving studenten 
(12 929). 

De algemene beraadslaging wordt 
hervat. 

D 
De heer Vermaat (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou willen beginnen met 
een verontschuldiging aan de schrijver 
van het boek Animal Farm, omdat ik 
een variant zou willen gebruiken op 
een van de meest bekende zinnen uit 
dat boek en wel de volgende: Alle ge-
diplomeerden zijn gelijk, maar sommi-
gen zijn meer gelijk. 
Uit dit motto boven mijn bijdrage aan 
het debat over wetsontwerp 12 929 is 
duidelijk dat ik vooral, gezien de werk-
verdeling met mijn collega's, zal spre-
ken over het voorgestelde lotingssy-
steem als selectiemedium. Ik kan ove-
rigens misschien beter 'tegen' dan 
'over' zeggen. 
Het is zonder meer duidelijk, dat over 
de wijze van selectie nogal wat 
pro'sen contra's bestaan. Veelal rea-
geert men ook emotioneel en dat is 
zeer begrijpelijk omdat het belangrijke 
momenten betreft voor het leven van 
degenen, die zich aan deze selectie 
moeten onderwerpen. Niet ten on-
rechte, stelt de memorie van toelich-
ting dat er zware eisen gesteld beho 
ren te worden aan de selectiemethode, 
juist gelet op dit ingrijpende karakter. 
Mijnheer de Voorzitter! Het doet ove-
rigens wat vreemd aan, dat de memo-

rie van toelichting na enkele bezwaren 
te hebben uiteengezet tegen alterna-
tieve selectiemethoden, zonder veel 
omslag komt tot een eindoordeel pro 
loting met gelijke kansen, onverschil-
lig wie of wat. Er staat dan wel, dat alle 
aspecten worden afgewogen, maar dit 
blijkt eerlijk gezegd niet zozeer uit de 
memorie van toelichting zelf, zeker niet 
wanneer men bedenkt, dat alle genoem-
de adviezen in de memorie van toelich-
ting zich uitspraken voor een andere 
methode dan die welke de bewindslie-
den voorstaan. 
Logisch gezien is er bovendien sprake 
van een nogal magere adstructie van 
de zijde van de bewindslieden. Die ad-
structie behoort toch in de eerste 
plaatste liggen bij de bewindslieden 
omdat men - bezien vanuit een oog-
punt van continuïteit - anders beter 
zou kunnen aansluiten bij het gangba-
re systeem. 
In een Gronings rapport vond ik de op-
merking, dat de nu voorgestelde me-
thode van a-selectie loting in ieder ge-
val de charme heeft van de pretentie-
loosheid. Anderen noemen het trekken 
van het blinde lot eerder eenvoudig-
weg domme loting en ook dom kan 
wel eens charmant zijn, zij het, dat het 
dan meestal gaat om uitspraken uit de 
kindermond. 
De fracties, namens welke ik spreek, 
die van de K.V.P., de A.R.P. en de 
C.H.U., zijn tot de conclusie gekomen, 
dat zij geen voorstanders zijn van het 
door de bewindslieden voorgestelde 
systeem maar van het systeem van ge-
wone loting. Ik mag hieraan een op-
merking van terminologische aard toe-
voegen. De bewindslieden spreken 
vrijwel voortdu rend van de term i nte-
grale loting, terwijl zij voorstellen een 
lotingssysteem van gelijke kansen en 
naar mijn indruk kan men beter spre-
ken van a-selecte loting ten opzichte 
van bijvoorbeeld gewogen loting. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Vooral om-
dat ik de Staatssecretaris bevestigend 
zie knikken, wil ik zeggen, dat ik meen-
de, dat met integrale loting werd be-
doeld een loting over alle studenten en 
niet alleen vanaf een bepaald cijfer. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Zelfs al loot 
men over alle studenten, dan kan men 
nog verschillende methodieken gebrui-
ken. Een daarvan is die van de bewinds-
lieden, gericht op onderling gelijke kan-
sen, maar er zijn vele varianten, die al-
le integrale loting kunnen zijn. Er zijn 
varianten, die hiervan afwijken. 
Vervolgens enkele pro's en contra's in 
globale zin. Ik heb al gesteld, dat er op 
dit terrein tal van tegenstrijdige me-
ningen zijn. Het lijkt mij duidelijk, dat 

het hierbij ook niet om een zwart-wit-
kwestie gaat. Het gaat om de noodzaak 
zoveel mogelijk af te wegen. Bij elke 
plus is er een min en bij elke min zal er 
wel een plusje zijn. 
Ik herinner aan de behandeling van het 
voorstel betreffende de numerus fixus 
en selectiemethode in 1972. Toen 
sprak namens dezelfde fracties mijn 
collega Ter Woorst en hij drong aan op 
een onderzoek naar het opzetten van 
een verantwoorde en gefundeerde se-
lectiemethode. Op dat moment was 
men hiermee nog niet zover. Er was 
een studie aan de gang bij het research-
instituut voor toegepaste psycho-
logie in Amsterdam. Onze vraag is nu 
niet, of er wat uit is gekomen. Datwe-
ten we, nl. nog niet zoveel. Wij vragen, 
of de bewindslieden het niet hoog tijd 
vinden dat er op dit terrein met snel-
heid en voortvarendheid verder wordt 
gewandeld. Elke keuze, die wij nu ma-
ken, is een gebrekkige keuze, hoe het 
oordeel ook uitvalt, en het zal daarom 
ook een tijdelijke keuze moeten zijn, 
ook al geldt die keuze voor een aantal 
jaren. Wij vinden niet dat je het ene 
jaar het ene systeem en het andere 
jaar weer het andere systeem kunt 
hanteren, gelet op de noodzakelijke 
continuïteit voor de betrokkenen. Ge-
zien de aard van de problematiek is het 
een tijdelijke keuze, zeker als wij kijken 
naar alle veranderingen, die nog 
steeds doorgaan, in het v.w.o., het 
w.o. en het h.b.o. 

Een andere verzwarende factor bij het 
afwegingsproces is toch wel de be-
schikbare tijd. Dat geldt misschien niet 
zozeer voor het onderdeel waarover ik 
nu spreek, al zijn daarover de laatste 
maanden nogal wat nieuwe informa-
ties gekomen. Dit wetsontwerp, even-
als hét vorige en de novelle die wij tus-
sendoor hebben gehad, wordt geken-
merkt door een zeer krap tijdschema. 
Dat is een reden te meer om ook wat 
dit betreft te pleiten voor een tijdelijke, 
voorlopige keuze van de selectieme-
thodiek. 
Er is een groot aantal selectiemetho-
den te bedenken: Selectie in het w.o. 
zelf, een ingangs- of toelatingsexamen 
voor het wetenschappelijk onderwijs, 
het huidige stelsel, het voorstel van de 
bewindslieden en een gewogen lo-
tingsmethodiek. Ik ben niet uitputtend, 

- maar dit zijn toch al een vijftal voorbeel-
• den. 

Op welke wijze moet de beste selectie-
methode worden geselecteerd? Hoe 
kom je tot de keuze van het keuzecrite-
rium? Als wij de situatie goed zien, is 
zij in ons land als volgt. Er is sprake 
van een over-aanbod van adspirant-
studenten in een beperkt aantal studie-
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Vermaat 

richtingen, maar het is niet incidenteel 
en het is ook bepaald een omvangrijk 
over-aanbod zodat gegeven de huidi-
ge beperkte onderwijscapaciteit een 
groep van die adspirant-studenten niet 
kan worden toegelaten. Hoe moet het 
al dan niet toelaten dan plaatsvinden? 
Welke doelstellingen en eisen kan men 
stellen? 
Naar de mening van onze fracties 
moet een selectiemiddel zodanig zijn, 
dat er zo weinig mogelijk wordt gedis-
crimineerd, ofwel dat er zo weinig mo-
gelijk tegen rechtsgevoelens van de 
betrokkenen in wordt gegaan, waarbij 
tevens zo weinig mogelijk adspirant-
studenten moeten worden teleurge-
steld. Wij wensen dus rechtvaardig-
heid en doelmatigheid beide. 
Er is ook geen éénduidige afleiding van 
de algemene doelstelling naar één spe-
cifiek selectiemiddel. Immers, in de eer-
ste plaats zal het rechtsgevoel van de 
mensen veelal onderling tegenstrijdig 
zijn. In de tweede plaats zal tot op zeke-
re hoogte een conflict bestaan tussen 
deze rechtvaardigheidsgevoelens en de 
doelmatigheid, tussen de aanvaard-
baarheid en de absolute doelmatigheid. 
In de derde plaats is er ook een concur-
rentie tussen de verschillende jaargan-
gen onderling. Hoe groter men bijvoor-
beeld de herlotingskans maakt, des te 
lager is de kans voor degenen die voor 
de eerste maal komen. 
Ook de zes doeleinden of criteria die 
worden genoemd door de Werk-
groep-selectie o.l.v. prof. Wiegersma 
zijn naar onze mening uitwerkingen 
van de algemene doelstellingen zoals 
wij die hebben geformuleerd. Ik geef 
ze weer met een trefwoord: aanvaard-
baarheid, billijkheid, validiteit, objecti-
viteit, doelmatigheid en doorzichtig-
heid. Ook deze zes wat meer gedetail-
leerde doeleinden kunnen onderling 
tegenstrijdig zijn. Het eindresultaat, 
het advies van de werkgroep, was dan 
ook noch overduidelijk noch ééndui-
dig. 

Dat soort knopen moeten in de politiek 
worden doorgehakt. Regering en par-
lement moeten ze doorhakken. Zij 
moeten hun verantwoordelijkheid niet 
ontlopen, zoals bepaalde adviserende 
lichamen nog wel eens de schijn wek-
ken te doen. 
De eerste keuze die moet worden ge-
maakt is die tussen enerzijds de nume-
rus fixus en anderzijds het systeem 
van de wachtlijsten. Dat is een duide-
lijk verschillende keuze die men maakt, 
een belangrijke keuze die ook van in-
vloed is op het kiezen van een selectie-
criterium. Wij zijn met de bewindslie-

den van oordeel dat het systeem van 
wachtlijsten niet moet worden geko-
zen, vooral niet gezien de grote kans 
op een zeer omvangrijk stuwmeer van 
wachtenden. Dat zou niet zijn in het 
belang van de navolgende jaargan-
gen. Bovendien is er geen sprake van 
een absolute numerus fixus, doch 
slechts voor bepaalde studierichtin-
gen. 
Gegeven de keuze vóór de numerus 
fixus is de eerste mogelijkheid, binnen 
het wetenschappelijk onderwijs zelf te 
selecteren. Onderwijskundig is dat on-
getwijfeld ook de beste methode. Zelf-
selectie is de beste methode van selec-
tie. Helaas kan dit in de huidige om-
standigheden niet de oplossing geven 
voor het probleem dat wij thans ken-
nen. Zowel psychologisch alsfinanci-
eel is een dergelijke methode niet aan-
vaardbaar, noch voor de overheid, 
noch voor de betrokkenen zelf. Een an-
dere mogelijkheid is een toelatings-
examen in te stellen voor de ingang 
naar het wetenschappelijk onderwijs. 
Gezien de praktijk in andere landen en 
gezien de toenemende problemen 
rond het eindexamen van het v.w.o. zit 
de kans er duidelijk in, dat wij in de 
toekomst die richting zullen opgaan, 
althans zullen kunnen opgaan. Op dit 
moment achten wij de tijd nog niet rijp 
om deze keuze te maken. De numerus 
fixus is immers voor een beperkt aan-
tal faculteiten van belang. Bovendien 
zou het voor de betrokkenen een 
enorm zware psychologische last be-
tekenen, als zij na het v.w.o.-examen 
nog een toelatingsexamen in de zo-
mermaanden moeten doen. 
Mij resteren een - althans in hoofdlij-
nen - drietal methoden, die qua lo-
gisch karakter nogal dicht bij elkaar lig-
gen: Het huidige systeem, het systeem 
van gewogen loting en het systeem 
van a-selecte integrale loting. Een van 
de bezwaren tegen het huidige systeem 
is, dat bij de 7V2 een bijzonder scherpe 
cesuur wordt gelegd. Er is een groot 
verschil wat de inlotingskans betreft bij 
een eindexamencijfervan gemiddeld 
7,51 - namelijk een kans van 100% - en 
bij 7,49, waarbij de kans soms tot bene-
den de 50% kan terugzakken. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Als de trein 
om 7.49 uur vertrekt en men komt om 
7.51 uur op het station aan, dan mist 
men hem echter helemaal. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Ja, maar de 
relevantie van het voorbeeld ontgaat 
mij. Als de heer Verbrugh deze rele-
vantie kan aantonen, ben ik bereid, zijn 
voorbeeld wat zwaarder te laten we-
gen. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Het leven 
zit vol met scherpe scheidingen, daar-
aan ontkomt men niet. Als men bij 
voorbeeld met een auto, die langer is 
dan vier meter, op een veerpont wil, 
dan komt men in een ander tarief. Dat 
is een kwestie van een enkele centime-
ter! 

De heer Vermaat (A.R.P.): Dat is stellig 
het geval. Ik pleit er dan ook niet voor, 
elke discontinuïteit weg te nemen -
dat zal de heer Verbrugh straks wel be-
merken - , maar het bezwaar van één 
discontinuïteit is, dat zij zo groot is. 
Daarom pleiten wij ervoor, dit grote 
verschil te ondervangen door een aan-
tal van dit soort discontinuïteiten 
in te bouwen. Het bezwaar van de 
scherpe cesuur is evenmin wezenlijk te 
ondervangen door de grens dan maar 
naar bij voorbeeld 7,0 te verleggen, zo-
als de Onderwijsraad heeft geadvi-
seerd. In wezen blijft hetzelfde pro-
bleem bestaan, zij het misschien voor 
een andere groep van adspirant-stu-
denten. 
Naar onze mening is het ook geen op-
lossing, te zeggen, dat de beste 20% of 
25% - of welk percentage dan ook -
zonder meer wordt toegelaten. Dan is 
immers eveneens sprake van een 
scherpe cesuur, terwijl men bovendien 
niet tevoren weet, waar deze komt te 
liggen. Daarbij komt dus dat deze ce-
suur op de cijferschaal variabel wordt. 
Ons bezwaar tegen het huidige 
systeem is vooral gelegen in de scher-
pe sprong in de toelatingskans en niet 
gericht tegen het feit, dat bij het selec-
tiesysteem rekening wordt gehouden 
met verschillen in bijvoorbeeld eind-
examencijfers. Wij zijn dan ook een 
andere mening toegedaan dan de be-
windslieden, die zich op het standpunt 
hebben gesteld, dat het onrechtvaar-
dig is, rekening te houden met eind-
examencijfers, wanneer het gaat om 
de selectie bij numerus fixus. 
Ik vind het standpunt en de motivering 
van de bewindslieden echter tamelijk 
curieus. Als je de stukken goed analy-
seert, hebben de bewindslieden twee 
verschillende opstellingen. De eerste 
opstelling is de meest geharnaste. Wij 
vinden haar nog niet in de memorie 
van toelichting, maar pas later. Zij lijkt 
ook de meest belijnde, principiële. De-
ze opstelling is als volgt: Er is een 
kwantitatief tekort aan plaatsen, er is 
een groot aantal toelatingsgerechtlg-
den, namelijk allen met een v.w.o.-di-
ploma en zij, die daaraan gelijk zijn 
gesteld. De enige eerlijke selectie in 
een dusdanig kwantitatief tekort is ie-
dereen dezelfde kans te geven om 
daarbij kwalitatieve oordelen te ont-
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gaan. Voorwaar, ogenschijnlijk een 
zeer principiële aanpak! Op dit mo-
ment wil ik er al aan toevoegen, dat de 
tegenstelling tussen kwalitatief en 
kwantitatief naar mijn mening groten-
deels schijn is. Er zijn ook op andere 
punten kwantitatieve tekorten; ik wijs 
hier OD de benzinedistributie. Het geldt 
trouwens voor elke verdeling van fi-
nanciële middelen die beperkt zijn. 
Men gaat daarbij al zeer spoedig over 
op andere overwegingen dan alleen 
maar het blote feit van aantallen. 
Een tweede opstelling van de be-
windslieden die men wel in de memo-
rie van toelichting kan terugvinden, is 
veel minder belijnd. Men oppert een 
aantal gebreken van andere alternatie-
ve selectiemethoden, men uit twijfels 
aan de voorspelbaarheid, aan de vali-
diteit van de voorspellers en men stelt 
dat de gewogen loting desnoods wel 
aanvaardbaar is, mits die kansverschil-
len maar niet al te groot worden. Ik 
wijs erop dat 'te groot' uiteraard een 
subjectief begrip is. 
De fracties van de K.V.P., A.R.P. en 
C.H.U. zijn wel voorstanders van ge-
wogen loting, als een aanvaardbaar 
correctief op de bezwaren van het hui-
dige systeem. Wij zouden dan ook in 
negatieve zin willen reageren op beide 
verdedigingslijnen van de bewindslie-
den. Het lijkt er in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag op dat de be-
windslieden vasthouden aan de stel-
ling dat de machtigingswet artikel 26 
van de Wet op het wetenschappelijk 
onderwijs in feite niet doorkruist. Naar 
hun mening blijft een v.w.o.-diploma 
én een noodzakelijke én een voldoen-
de voorwaarde voor de toelating tot 
het onderwijs en examens in het we-
tenschappelijk onderwijs. Naar onze 
mening komt dit standpunt te zeer op 
gespannen voet met de feiten. Voor de 
studierichtingen waar het om gaat, 
geldt een andere toelatingsregeling 
dan voor de overige studierichtingen. 
Men moet niet alleen over zo'n diplo-
ma beschikken, maar men moet ook 
beschikken overeen inschrijvingsbe-
wijs. In feite wordt er een streep gezet 
door de kracht van artikel 26 als een 
voldoende voorwaarde, het is hoog-
stens een noodzakelijke voorwaarde. 
Men probeert deze fictie ook vast te 
houden door te opteren voor a-selecte 
loting. 

Een ander aspect hierbij is het feit dat 
de normale wettelijke regeling het 
v.w.o.-diploma opvat als een voldoen-
de voorwaarde en daarbij een indeling 
maakt in wel geslaagd zijn en niet ge-
slaagd zijn en op grond daarvan het 

wel bevoegd zijn en het niet bevoegd 
zijn tot inschrijving op het weten-
schappelijk onderwijs en eigenlijk ook 
daarbij suggererend, wel capabel zijn 
en niet capabel zijn. Deze laatste sug-
gestie is naar onze mening in dezen be-
paald ongenuanceerd. Er is veeleer 
sprake van een vloeiende lijn tussen of 
niet erg geschikt en aan de andere kant 
wel geschikt en zeer geschikt. Boven-
dien speelt bij deze zaak een rol dat, 
wanneer men wordt afgewezen bij het 
eindexamen v.w.o.,men een heel goe-
de herkansing heeft. Men kan het im-
mers over doen of een herexamen krij-
gen, terwijl dit wezenlijk anders ligt bij 
de voorgestelde selectie bij de nume-
rus fixus. Het nog eens meeloten is 
toch van een heel andere aard dan het 
op grond van eigen capaciteiten nog-
maals opkomen voor een v.w.o.-exa-
men. 
Nu deze machtigingswet inschrijving 
studenten in feite de traditionele wer-
king van artikel 26 doorkruist, is het 
ook zeer de vraag of het alleen afgaan 
op het v.w.o.-diploma als zodanig de 
enige relevante basis mag zijn voor de 
keuze van de selectiemethode. Wij be-
antwoorden deze vraag inderdaad ont-
kennend. 
Er is nog een ander element dat bij de-
ze hele meningsvorming een rol 
speelt, een argument van politiek-psy-
chologische aard, namelijk de uit-
spraak van gelijke kansen voor ieder-
een. Zit achter die uitspraak de opstel-
ling zoals men die bijvoorbeeld bij het 
LOG aantreft, namelijk dat deze nume-
rus fixus een politiek zo schandalige 
zaak is dat de keuze van het selectiecri-
terium, door die iedereen elk jaar dui-
delijk voor ogen te stellen, een even 
schandalige zaak moet zijn. Al hebben 
wij begrip voor de situatie waarin deze 
kwestie de betrokkenen soms brengt, 
het zou toch geen verantwoorde han-
delwijze zijn om zonder meer langs elk 
verstandig argument heen te gaan. Is 
het misschien de extra zorg voor de 
leerlingen die komen uit sociaal lagere 
milieus? Naar onze mening mag daar-
van geen sprake zijn. Ik zal straks op dit 
punt nog terugkomen. Is het wellicht 
de redenering dat ieder mens gelijk is 
of behoort te zijn en dat er daarom 
geen inlotingskansverschil mag zijn? 
Ook hier is enigszins sprake van een 
fictie, want al is ieder mens ten diepste 
gelijkwaardig, daarmede is nog niet 
gezegd dat de een en de ander identiek 
zijn. Anderzijds zou deze uitspraak alle 
andere relevante factoren afwijzen. 
Aan dat laatste hebben wij geen be-
hoefte. 
Wij achten drie gronden aanwezig om 
rekening te houden met de gebleken 

verschillen in capaciteiten van mensen 
met een v.w.o.-diploma. In de eerste 
plaats is er het verschil in studierende-
ment, dus de verwachte gemiddelde 
doorstromingssnelheid, die niet voor 
iedere deelgroep gelijk is. De verschil-
len variëren per studierichting. Voor 
de juridische studierichting is het ver-
schil het kleinst, voor andere is het 
groter. Procentueel is er ook variatie in 
de verschillen, namelijk van 5% tot 
30%. Toch is dit een duidelijke factor. 
Deze factor is te meer relevant, omdat 
het juist de argumentatie vanuit de be-
perkte onderwijscapaciteit is, die tot 
de numerus fixus leidt. Zouden dan de 
factoren, die de onderwijscapaciteit 
zelf beïnvloeden, niet een rol mogen 
spelen bij de keuze, wie men wel of 
niet toelaat of bij de bepaling van de 
kansen, waarmede men het selectie-
proces ingaat? 
De tweede factor is het rechtsgevoel 
van de betrokkenen. Men ervaart het 
zeer duidelijk als onredelijk, wanneer 
op geen enkele wijze rekening wordt 
gehouden met gebleken kwaliteitsver-
schillen in de v.w.o.-periode. 
In de derde plaats gaat het ook om het 
betrokken vakgebied zelf. De betrok-
ken wetenschappen hebben immers 
niet alleen behoefte aan goede be-
roepsbeoefenaars in het algemeen -
wie bepaalt dat? Volgens Prof. Van 
Heek selecteert het beroep zelf - maar 
ook aan bepaalde functies, met name 
op het gebied van het onderzoek, die 
doorgaans wel samenhangen met be-
paalde eigenschappen die te maken 
hebben met het intelligentieniveau, 
met name het abstractievermogen. 
Een verband daarmede is voor de 
hand liggend. 
Met name op grond van deze overwe-
gingèn zijn wij van mening, dat a-se-
lectie loting niet op voorhand kan wor-
den gezien als de minst slechte metho-
de. Wij vinden dat het op enigerlei wij-
ze bij die loting rekening houden met 
de gebleken studiecapaciteiten de keu-
ze van het selectiecriterium verbetert. 
Al wordt het daarmede niet het perfec-
te systeem; next best is altijd nog be-
ter dan helemaal niet goed. 
Er zijn enkele kanttekeningen te plaat-
sen bij de keuze van een gewogen lo-
ting. Daartegen zijn wel wat bezwaren 
aan te voeren. In de eerste plaats 
wordt er gezegd, dat het rekening nou-
den met cijfers bij de selectie een ver-
schralende werking op het v.w.o. zelf 
zou hebben. Men zou zich namelijk op 
de eindexamenvakken concentreren. 
In wezen is een dergelijke opmerking, 
voor zover zij juist is, een negatief oor-
deel over het gehele cijfersysteem dat 
wij kennen, ook op de universiteit. 
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over de Mammoetwet als zodanig -
hierin is een duidelijke accentuering 
van examenvakken gekomen - en in 
de derde plaats over elk specialisme 
zelf, als men het zeer principieel wil 
bekijken. 
Overigens is het de vraag, of er eigen-
lijk ook geen reden is, binnen het 
v.w.o. wat motiverende prikkels te ge-
ven. Bovendien is a-selecte loting bij 
een numerus fixus bepaald als demoti-
verend op te vatten. 
Het tweede bezwaar, dat men wel te-
gen gewogen selectie hoort aanvoe-
ren, is dat het baseren van de selectie 
op onder meer het schoolonderzoek 
onjuist is, omdat dit onvoldoende ver-
geïijkingsmogelijkheden zou bieden. 
Als deze stelling ten diepste waar is, 
dan zou eigenlijk het gehele v.w.o.-di-
ploma afgeschaft moeten worden. 
Wat stelt het dan immers in wezen nog 
voor? Dat zou met recht pleiten voor 
een ingangsselectie bij het wets-
ontwerp. 
Het derde bezwaar is dat men zegt dat 
het rekening houden met de resultaten 
van het v.w.o. maatschappelijk onge-
wenst is, omdat leerlingen uit een so-
ciaal laag milieu lagere cijfers zouden 
behalen. Wat is hiervan waar en wat is 
hiervan schijn? Het laatste is immers 
zeer de vraag. Als men kijkt naar de re-
sultaten van leerlingen uit wat men 
noemt een sociaal laag milieu, dan 
constateert men, dat er geenszins 
sprake van slechtere resultaten is in 
het w.o. Het tegendeel is eerder het ge-
val. 
Is deze factor in feite niet veel bepalen-
der voor de keuze, die men na de lage-
re school maakt tussen de vormen van 
voortgezet onderwijs? Komen mensen 
met een bepaalde intelligentie, die 
achterop raken, niet grotendeels te-
recht bij vormen van l.b.o., m.a.v.o. en 
h.a.v.o.? Mag het bovendien wel een 
rol spelen tot en met de laatste klas 
van het v.w.o. en dan ineens niet 
meer? Naar onze mening is dan ook 
geen sprake van een bezwaar. Wel -
nogmaals verwijs ik naar ons verzoek, 
te komen tot een gefundeerder en ook 
completere selectiemethode - zal men 
meer rekening moeten kunnen nou-
den met allerlei persoonlijke eigen-
schappen en factoren, ten einde de 
factoren, die tijdens het v.w.o. een rol 
hebben gespeeld, te kunnen laten 
meespelen? Het is naar onze mening 
onvoldoende om het als voldoende 
bezwaar aan te voeren tegen het 
enigszins rekening houden met resul-
taten tijdens het v.w.o. 

Thans kom ik op een kanttekening, die 
met name door de bewindslieden re-
gelmatig wordt gemaakt, namelijk, dat 
al is er enig verschil in studierende-
ment - dit is maar één van de drie over-
wegingen - dit nog niet moet leiden 
tot grote verschillen in de lotingskan-
sen. Ik heb al gevraagd: Wat is groot, 
wat is te groot en wat is te klein? Het 
gaat hierbij om een tamelijk subjectief 
oordeel. Laat In elk geval duidelijk zijn, 
dat het niet leidt tot het ontkennen van 
deze factor als zodanig. Deze factor 
wordt daarmee wel erkend. Men kan 
zich bovendien afvragen, of de cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek, waarmee de bewindslieden 
werken, namelijk de cijfers, waarbij het 
gaat om het behalen van een kandi-
daatsexamen na acht jaar - dat is nog-
al wat - de enige bepalende factor 
moeten vormen. Er zijn ook duidelijke 
verschillen in studiesnelheid. Wanneer 
wij de cijfers, die wij hebben ontvan-
gen in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag, bestuderen, constateren 
wij dat een extra rendementsverschil 
van ongeveer 10% kan optreden. 
Het expliciet rekening willen houden 
met de factor v.w.o.-resultaten wordt 
onzes inziens opgevat als een neven-
doelstelling en niet als de hoofddoel-
stelling en de bepalende factor. Im-
mers, het zou in dat geval onvermijde-
lijk zijn, de besliskunde te volgen. Wij 
zouden dan uitkomen op het systeem, 
dat men de adspirant-kandidaten rang-
schikt naar de beste naar de slechtste en 
dat men alleen de allerbeste, voor zo-
ver er plaatsen zijn, selecteert. Dat is 
een soort variant, maar nog een 
veel hardere dan de huidige methode, 
die wordt toegepast. Wij pleiten daar 
niet voor. Het is volgens ons een ne-
vendoeleind, maar wij willen er wel 
duidelijk rekening mee houden. 
Twee andere voordelen van het 
systeem van gewogen loting zijn aan-
wezig. Het sluit in de eerste plaats toch 
beter aan bij de methoden, toegepast 
in andere Europese landen. In de tweede 
plaats geeft het systeem als zodanig 
ook de openingsmogelijkheid, andere 
relevante factoren op te nemen. 
Voorts rijst bij mij de vraag: Met welke 
factoren zal het systeem van gewogen 
loting rekening moeten houden? Op 
welke wijze en op welke technische 
manier kan het het best worden ver-
werkt? In de eerste plaats wil ik ingaan 
op de vraag, hoe men zich zo'n gewo-
gen lotingsproces technisch gezien 
moet voorstellen. De grondgedachte 
lijkt mij tamelijk eenvoudig; in plaats 
van de twee rubrieken, die wij in de 
huidige methode kennen, - namelijk 

degenen boven 7'/2 en die beneden 71/2, 
afgezien van allerlei uitzonderingen 
- , zal men kunnen komen tot een aan-
tal basisrubrieken, een aantal catego 
rieën in de orde van grootte van zes, 
vijf a zeven. Alle adspirant-studenten 
worden daarbij op éénduidige wijze in-
gedeeld. Dan moet men - aanstonds 
zal ik hierover nog iets meer zeggen -
a priori bepalen de kansverhoudingen 
- ik spreek niet van: de kansen; men 
kan het niet tevoren zeggen - voor de 
verschillende deelgroepen. Wanneer 
men dan het totale aantal per deel-
groep en het totale aantal open plaat-
sen aan de universiteiten kent, is het 
heel eenvoudig om de kans per deel-
groep te bepalen en ook de loting te 
verrichten, niet op een zodanige ma-
nier dat men 12h lot of iets dergelijks 
krijgt, maar zodanig dat de lotingsse-
lectie per deelgroep als zodanig wordt 
uitgevoerd. Als men dit zou doen, heb-
ben wij nog wel de vraag: Hoe moet 
men dan de extra of de opengevallen 
plaatsen toedelen? Moet er worden 
aangevuld uit de desbetreffende deel-
groep of moet men een nieuwe verde-
lingsronde toepassen? Dat is een se-
cundaire vraag, waarover ik ook heel 
graag met de bewindslieden wil dis-
cussiëren. 

De eerste twee vragen zijn dus: Welke 
factoren gebruikt men en in welke ma-
te laat men deze een rol spelen? Onze 
gedachten zijn in de eerste plaats uitge-
gaan naar het gemiddelde eindexa-
mencijfer, zoals dat wordt behaald bij 
het v.w.o.-diploma. Ik heb al gezegd, 
dat men zich dan een indeling in een 
aantal rubrieken kan voorstellen, bij 
voorbeeld de groep met minder dan 
6 V2, de groep 6 Va tot 7, de groep 
van 7 tot 7 V2, de groep van 7 V2 tot 8 
enzovoorts. Welke kansverhoudingen 
zou men daarbij dan moeten aanbren-
gen? Dat is uiteraard een zaak van on-
derlinge discussie. Ik wil wel een indi-
catie geven van de invalshoek, die wij 
hebben gekozen. Ik zal niet alle ver-
schillende getallen noemen, maar ik 
wil om de gedachten te bepalen een 
drietal punten, dus een tweetal ver-
houdingen aangeven. Wanneer men 
aan de groep van 7 tot 7 V2 een bepaal-
de eenheid toekent, zou men kunnen 
denken aan 2/3 eenheid voor de groep 
met minder dan 6 Vs en aan I V2 een-
heid voor de groep tussen de 8 en 8 V2. 

De tweede factor, die naar onze me-
ning een rol zou kunnen spelen, is de 
leeftijd. Uit het onderzoek van het CBS 
is heel duidelijk gebleken, dat de aan-
vangsleeftijd bij het gaan studeren 
naast het cijfergemiddelde een van de 
meest relevante factoren is voor het 
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studierendement. Het is wel een tame-
lijk gecompliceerde factor. Er kunnen 
meerdere oorzaken aanwezig zijn. Het 
kan zijn, dat men een aantal malen 
heeft gedoubleerd, dat men bij het 
v.w.o. niet zo goed was en daarom la-
ter is begonnen aan de studie. Het kan 
zijn, dat men eenvoudig ziek is ge-
weest. Het kan ook zijn, dat men een 
bepaalde omweg heeft gevolgd in het 
voortgezet onderwijs of dat men eerst 
in militaire dienst is gegaan. Daarom 
zouden wij de leeftijdsfactor wel kun-
nen aanvaarden als een aanvullende 
factor, met name wanneer het gaat om 
het aantal malen dat men gedoubleerd 
heeft. Men zou zich kunnen voorstel-
len dat al degenen, die twee of meer 
malen gedoubleerd hebben in de laat-
stedrieof vier jaren van het v.w.o., 
een wat lagere kans krijgen, bij voor-
beeld een rubriek lager worden inge-
deeld, en dat daarbij een hardheids-
clausule wordt gemaakt voor diege-
nen, die duidelijk kunnen aantonen dat 
zij een tijd ziek zijn geweest. 
Een andere factor kunnen wij ook niet 
helemaal vergeten, namelijk: Mag ie-
mand van bijvoorbeeld 55 jaar ook 
deelnemen aan het lotingsproces? Is 
het inderdaad verantwoord, dat ie-
mand van 55 jaar - ik heb maar een ge-
tal gekozen - inderdaad een plaats vult 
ten koste van iemand uit de generatie 
van 18,19 of 20 jaar? Is dat maatschap-
pelijk voldoende te rechtvaardigen? 
Wij vinden dit een bijzonder moeilijke 
vraag. Het is misschien heel gemakke-
lijk om te zeggen: Bij 60 jaar is het 
neen en bij 55 jaar zal het misschien 
ook wel neen zijn, maar waar ligt dan 
de grens? Is dat bij 35 jaar, bij 40 jaar, 
bij 32 jaar? Wij zouden daarover ook 
graag in dit debat met de bewindslie-
den van gedachten wisselen. 
De derde factor die wij willen noemen, 
is de mate van deficiëntie van het vak-
kenpakket. Is het in dezelfde zin recht-
vaardig om een plaats te laten bezet-
ten door iemand met bijvoorbeeld een 
grote deficiëntie in zijn vooropleiding, 
iemand van wie men misschien weet 
dat hij het hele of nagenoeg het hele 
jaar moet besteden aan het inhalen 
van de achterstand die hij aan het be-
gin heeft? Is dat inderdaad een recht-
vaardige zaak? Wat zal men in dat ge-
val moeten doen? Zou hij niet mogen 
meedoen, zou hij misschien eerst zijn 
vakkenpakket moeten aanvullen? Zou 
hij misschien, net als degenen die in 
militaire dienst zijn, eerst een scha-
duwlot moeten krijgen of zou hij - en 
onze voorkeur gaat in die richting - bij 
het hebben van een grote deficiëntie 
een verlaagde kans moeten hebben? 

Dan rest mij nog een gering aantal 
vragen. Wij hebben nu een indicatie 
gegeven in welke richting onze ge-
dachten gaan bij het kiezen van selec-
tiemethoden. Wij staan voor de vraag 
in hoeverre een dergelijke keuze ook 
haar neerslag zou moeten hebben in 
de wet, of dat het voldoende zou zijn 
dat wij hieraan bijvoorbeeld in de 
vorm van een motie uitdrukking ge-
ven. Dan rijst de vraag, hoe de be-
windslieden tegenover de inhoud van 
zo'n motie staan. Welke garanties 
heeft de Kamer dan eventueel, dat 
haar verlangen gehonoreerd wordt? 
Nog wezenlijker, deze belangrijke zaak 
behoort eigenlijk te worden vastge-
legd, te rusten in de wet zelf. 
Een tweede probleem dat ik zou willen 
noemen is dat van degenen die weer 
loten, terwijl zij al eens zijn uitgeloot. 
Wij hebben in het verleden de motie-
Van Leijenhorst gesteund, maar toen 
ging het om een heel bepaalde situ-
atie. Zo is die ook in het huidige 
systeem gekomen. Zoals de fracties 
van de A.R.P. en de K.V.P. het debat in-
gaan, zijn zij niet geneigd te pleiten 
voor een aanmerkelijk grotere kans 
voor degenen die uitgeloot zijn. Het 
moet mij van het hart dat, wanneer 
sommigen in de samenleving zeggen: 
Als men uitloot, akkoord, maar dan 
moet men in het volgende jaar 
automatisch geplaatst worden, dit eer-
lijk gezegd het scheppen van een fata 
morgana is en heel wat anders dan het 
geven van een verantwoord en realis-
tisch politiek advies. 
Nog een laatste vraag. Wij hebben er 
in het mondeling overleg al over ge-
sproken. Wat is de ruimte die beschik-
baar wordt gehouden voor de toepas-
sing van de hardheidsclausule? Is er al 
iets meer te zeggen over de (eventueel 
negatieve) criteria die daarvoor van 
toepassing zullen zijn? 

D 
Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mijn-
heer de Voorzitter! Vandaag hebben 
wij de zoveelste aflevering van het 
steeds weerkerend treurspel: detijde-
lijke beperking in de toelating van stu-
denten tot het wetenschappelijk on-
derwijs. Sinds 1966 wordt over dit on-
derwerp in dit huis gesproken: de 
voorstellen ten aanzien van de metho-
de van selectie veranderen voortdu-
rend, het probleem wordt echter geen 
stap dichter naar de oplossing ge-
bracht. De maatregelen worden nog 
steeds als tijdelijk gepresenteerd; ze 
krijgen echter meer en meer het ka rak-
ter van blijvertjes. 
De presentatie die dit kabinet aan deze 
aflevering van het treurspel geeft, is 

vooreen niet-wiskundige nauwelijks 
te bevatten. Zij is kil en koel. Immers, 
wie de stukken behorende bij dit wets-
ontwerp bestudeert, kan zich niet aan 
de indruk onttrekken dat de Staats-
secretaris denkt in getallen, formules 
en grafieken. Als natuurwetenschap-
per hoort de Staatssecretaris echter te 
weten dat formules en grafieken een 
fysische betekenis hebben. In dit geval 
gaat het om mensen, die na hard ploe-
teren tot de ontdekking komen dat de 
weg naar de verlangde toekomst ver-
sperd is. Te weinig blijkt uit de stukken 
dat wij bezig zijn met de toekomst en 
het levensgeluk van jonge mensen. 
Dat een dergelijke technocratische 
aanpak op velen een koele, afstandelij-
ke indruk maakt, kan als vanzelfspre-
kend worden aangenomen. Al dege-
nen die vergeefs op de poorten der 
universiteiten kloppen interesseert het 
weinig of zij passen in formules en 
grafieken; wat hen interesseert is het 
antwoord op de voor hen klemmende 
vraag hoe hun toekomst er nu uitzat 
zien, wat zij kunnen doen om die toe-
komst gestalte te geven en welk beleid 
zij op dit vlak van de daarvoor verant-
woordelijke bewindslieden mogen 
verwachten. Wij zijn zeer benieuwd te 
vernemen wat de bewindslieden zich 
hebben voorgenomen, op dit terrein 
van het beleid te gaan doen. 
Eén conclusie dient reeds getrokken te 
worden: onderwijs is een samenhan-
gend geheel. Een ingreep op een deel-
gebied heeft repercussies op het gehe-
le terrein. De Mammoetwet was een 
ingreep op het deelgebied voortgezet 
onderwijs. De gevolgen van de gewen-
ste doorstroming naar het v.w.o. open-
baren zich nu bij het w.o. 
Veel meer leerlingen dan vroeger blij-
ken in staat te zijn het v.w.o.-diploma te 
behalen. Als dit alleen maar leerlingen 
zijn die beschikken over talenten die 
vroeger verborgen zouden zijn geble-
ven, doch dankzij de mammoetwet ge-
signaleerd zijn, zouden wij deze grote-
re stroom naar het v.w.o. toejuichen. 
Wij kunnen ons echter niet onttrekken 
aan de indruk, dat de drempel tussen 
voortgezet onderwijs en tertiair onder-
wijs verlaagd is door: reductie van het 
aantal vakken, de wijze van examine-
ren en het 6-jarige Atheneum in plaats 
van 5-jarige h.b.s. Als veel mensen 
hierdoor een v.w.o.-diploma halen, ter-
wijl ze onvoldoende capaciteiten heb-
ben om een wetenschappelijke studie 
met succes te voltooien, achten wij dit 
een onjuiste situatie. Dit betekent niet 
alleen slechts overlast voor onze in-
stellingen voor w.o. Het betekent ook 
dat bij mensen een valse hoop aange-
wakkerd is. Dat laatste wordt door ons 
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hoogst bedenkelijk gevonden. Eigen-
lijk zou de betekenis van het v.w.o.-di-
ploma moeten zijn, dat de bezitter 
daarvan, als hij of zij zich behoorli jk in-
spannen w i l , in staat moet zijn een we-
tenschappelijke studie met succes te 
beëindigen. Daarom vinden wi j dat het 
v.w.o.-onderwijs moeili jker moet wor-
den, dat w i l zeggen breder, maar ook 
dat het beter afgestemd dient te zijn op 
de aansluiting met het tertiair onder-
wijs. Samengevat: als grote aantal-
len v.w.o."gediplomeerden struikelen 
in het w.o. heeft de mammoetwet op 
dit punt gefaald, doordat aan het 
v.w.o.-diploma niet de waarde gehecht 
kan worden die het blijkens de bedoe-
ling van de wet had moeten hebben. 
De bewindsman heeft daar mevrouw 
Van Someren aan de overkant ook 
reeds over horen spreken. En intussen 
staan duizenden aspirant-studenten 
met het v.w.o.-diploma in de hand, 
welk diploma echter niet inwisselbaar 
blijkt te zijn tegen een toegangsbewijs 
tot de door hen gewenste studierich-
t ing. De vragen die dan beantwoord 
moeten worden zijn: wat is de recht-
vaardiging van de numerus fixus en 
welke zijn de rechten verbonden aan 
het v.w.o.-diploma? 
De rechtvaardiging van de numerus-
fixus-maatregelen ligt in de eerste 
plaats hierin dat sprake is van een 
overmachtsituatie. Er is voor bepaalde 
studierichtingen een tekort aan studie-
plaatsen en w i j hebben geen middelen 
om op zeer korte termijn daar verande-
ring in te brengen. Bovendien zou dat 
voor specifieke beroepsgerichte oplei-
dingen waar een groot tekort aan ar-
beidsplaatsen dreigt door ons niet 
eens gewenst geacht worden, zeker 
niet als dit kostbare investeringen met 
zich zou brengen. Ik besef dat ik de stu-
denten en scholieren die vanochtend 
in ons midden waren teleurstel met 
deze opmerking. Wi j kunnen echter 
niet anders dan dit standpunt inne-
men. Over de rechten verbonden aan 
het v.w.o.-diploma is in de stukken al 
van gedachten gewisseld. Mag ik het 
zo formuleren: er is een absoluut recht 
om examens af te leggen. Het recht 
om te studeren is echter beperkt. Dat 
wi l zeggen dat niet ieder de volstrekte 
vri je keuze van studierichting geboden 
kan worden. Ons inziens is er echter 
wel een moreel recht op tertiair onder-
wi js, dat wi l zeggen dat de totale capa-
citeit van het w.o. afgestemd dient te 
zijn op de totale omvang van de groep 
v.w.o."gediplomeerden. Ik kom hier 
echter op het terrein van de Wet her-
structurering w.o. Mijn fractiegenoot 
Dees zal bij de behandeling van dit 

wetsontwerp hier nader op ingaan, 
evenals op de door ons gewenste sa-
menhang w.o.-h.b.o. 
Op voorhand wi l ik echter wel zeggen, 
dat w i j grote voorstander zijn van het 
scheppen van mogeli jkheden tot het 
volgen van algemeen vormend weten-
schappelijk onderwijs. Collega Zouten-
dijk van de overkant heeft daar ook 
reeds over gesproken. Dit algemeen 
vormend wetenschappeli jk onderwijs 
zou het hedendaags equivalent moe-
ten zijn van de HBS van Thorbecke. Ca-
paciteitsuitbreidingen bij het w.o. zou-
den in de eerste plaats dan ook moe-
ten liggen op het terrein van het a.v.w.o. 
Daarnaast moet naar onze smaak ernst 
gemaakt worden met uitbreiding van 
bestaande capaciteit door een opt ima-
le benutt ing van deze capaciteit, en 
wel door een betere organisatie en 
door toepassing van onderwijstechno-
logie. Dit alles is in 1972 reeds aan de 
orde geweest bij de behandeling van 
wetsontwerp 11 830, dezelfde wet 
waarover w i j nu eigenlijk ook nog 
spreken. Minister De Brauw heeft bij 
de behandeling van dit wetsontwerp 
toegezegd een studie te zullen initië-
ren betreffende de maatregelen die op 
dit terrein genomen zouden kunnen 
worden. Mag ik de bewindsman vra-
gen hoe het met deze studie staat? 
Wanneer mogen wi j resultaten en con-
clusies verwachten? Hoe zal het beleid 
op dit terrein eru i t gaan zien? Welke 
maatregelen wi j ook kunnen treffen, 
numeri f ix i bij bepaalde beroepsge-
richte opleidingen zullen, afgaande op 
de gegevens die wi j nu hebben, uitein-
delijk wel definitief in onze wetgeving 
opgenomen moeten worden. Ik con-
stateer dit met pijn in het hart. 
Ik kom dan als vanzelf op de manier 
waarop de toelating geregeld moet 
worden. 

De definitieve regeling zal voor ons de 
selectieve, verwijzende propaedeuse 
zijn, gekoppeld aan het v.w.o.-diploma 
waaraan de betekenis gehecht kan 
worden welke ik reeds uiteen gezet 
heb. Voor ons zijn deze beide elemen-
ten complementair. 
De toelatingsregeling waar wi j nu over 
spreken, wordt door ons dan ook vol -
strekt als ti jdelijk gezien. De Staats-
secretaris wi l de toelating regelen 
d.m.v. de integrale a-selecte lot ing. 
Zijn hoofdargument daarbij is dat alle 
v.w.o.-gediplomeerden gelijke rechten 
hebben. Wi j begrijpen dit argument 
niet helemaal. Als je vindt dat alle 
v.w.o.-ers gelijke rechten hebben, dan 
zou dat toch moeten inhouden dat als 
je de één toelaat tot de verkozen stu-
dierichting, dat dan de ander dezelfde 
rechten kan doen gelden? Dat is echter 

duidelijk niét de bedoel ing. Of bete-
kent gelijke rechten voor de Staats-
secretaris niet meer dan dat je mee 
mag doen aan de Staatsloterij? Zwaar-
der dan de gelijke rechten, die op dit 
moment niet gehonoreerd kunnen 
worden, weegt voor ons het feit dat er 
grote verschillen zijn tussen de v.w.o.-
diploma's en dat statistisch vaststaat 
dat er een positieve correlatie is tussen 
de eindexamencijfers en de kans om 
de studie met succes te voltooien. Het 
is onder andere hierom dat wi j de inte-
grale a-selecte loting afwijzen, zij leidt 
immers niet tot opt imale benutting 
van de capaciteit. Bovendien werkt de 
a-selecte loting demotiverend naar het 
v.w.o. toe, omdat men zijn lot niet kan 
sturen. De mededelingen die ons daar-
over door de studenten- en schoolde-
kanen zijn gedaan, laten aan duidelijk-
heid niets te wensen over. Daar komt 
voor ons als zeer zwaarwegend argu-
ment bi j , dat integrale lot ing leidt tot 
verspil l ing van talenten en dus tot ni-
vellering van kennis. 
Welk systeem van toelating moet dan 
gekozen worden? Vele adviezen heb-
ben ons bereikt. Wi j zijn tot de conclu-
sie gekomen dat enerzijds de eindexa-
mencijfers een goed uitgangspunt vor-
men en dat anderzijds gezocht zal 
moeten worden naar een methode die 
zo goed mogeli jk aansluit bij de be-
staande. Het voortdurend veranderen 
van toelatingscriteria leidt tot grote 
onzekerheid bij de betrokkenen. Wi j 
achten grote afwi jkingen niet wense-
lijk, zolang het om ti jdeli jke maatre-
gelen gaat. Selectie op basis van eind-
examencijfers dus. Dit wordt door 
ons zeker niet als ideaal gezien. In de 
eerste plaats zit er in de eindexamen-
cijferseen sterk subjectief element na-
melijk de resultaten van het schoolon-
derzoek. In de tweede plaats is de sa-
menstell ing van de vakkenpakketten 
niet gelijk; de zwaarte van de pakket-
ten kan dus verschil lend zijn. Dit laat-
ste lijkt erger dan het is want de facul-
teiten kunnen immers eisen aan de 
vakkenpakketten stellen. Het eerste, 
het subjectieve element in de eindexa-
menresultaten zou verminderd kun-
nen worden door een andere objectie-
vere examenregeling. Wi j zijn dan ook 
zeer benieuwd naar de voorstellen van 
de Staatssecretaris. 
Hoe dan ook, iedere selectie- of plaat-
singsmethode houdt onbil l i jkheden in. 
De kunst is om te zoeken naar een 
systeem dat de minste onbil l i jkheden 
en fouten met zich brengt. In de huidi-
ge situatie met de kennis en de moge-
lijkheden die we nu hebben, betekent 
dit voor ons een selectie op basis van 
eindexamencijfers en wel een ge-
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mengd systeem, waarbij een topgroep 
rechtstreeks toegelaten wordt en een 
gewogen loting voor diegenen die niet 
tot de topgroep behoren. 
Een dergelijk systeem wijkt niet al te 
zeer af van de tot nu toe gevolgde se-
lectiemethode, hetgeen door ons wen-
selijk geacht wordt zolang de numerus 
fixus wetgeving nog als tijdelijk be-
schouwd wordt. Bovendien komt deze 
methode van selectie van alle op dit 
moment mogelijke methoden naar on-
ze mening het beste tegemoet aan de 
voorwaarden waaraan een selectieme-
thode moet voldoen, zoals onder an-
dere geformuleerd door de cie-Wie-
gersma en door prof. de Groot in zijn 
boek 'Selectie voor en in het hoger on-
derwijs'. 
Blijkens de NRC van 12 maart heeft 
Staatssecretaris Klein in de Eerste Ka-
mer gezegd, dat hij verbaasd is dat 
vertegenwoordigers van een liberale 
partij zo gemakkelijk conclusies ten 
aanzien van het individu durven trek-
ken op basis van gegevens die gelden 
voor groepen. Kennelijk weet de 
Staatssecretaris weinig af van liberale 
beginselen. Wij zijn van oordeel dat 
een selectiesysteem op basis van pres-
taties individuen een kans geeft hun 
eigen lot te sturen. Dit is voor ons een 
liberaal beginsel, waar wij niet aan 
wensen te tornen. Wat de Staatssecre-
taris wil is in feite beslissingen nemen 
ten aanzien van individuen op basis 
van het blinde willekeurige lot. Dit is 
voor ons, en vele anderen, niet te aan-
vaarden. 

Staatssecretaris Klein: Begrijp ik goed, 
dat in uw stelsel niet geldt wat u zo-
juist voorstelt? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): In 
ons stelsel, waarvan ik heb gezegd, dat 
het door ons als tijdelijk wordt gezien, 
kan de aanstaande student zijn lot 
beïnvloeden door op school verschrik-
kelijk zijn best te doen en daardoor 
goede prestaties te leveren. Dat is voor 
ons wezenlijk voor ieder selectiesys-
teem. 

Staatssecretaris Klein: U hoopt dus, 
dat alle studenten in die topcategorie 
komen. Dan moeten we natuurlijk 
weer gaan loten. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Het 
verdriet mij, dat een Staatssecretaris 
van Onderwijs werkelijk meent, dat ie-
dereen uiteindelijk in de topgroep kan 
komen. U hoort beter te weten. 
Soms wordt ten aanzien van selectie 
op basis van examencijfers gezegd, 
dat het sociaal onrechtvaardig zou zijn. 

Dit argument zou voor ons zeer zwaar 
wegen als het waar was. Echter, er is 
tot nu toe geen enkele aanwijzing, dat 
toelating op basis van examencijfers 
ten nadele zou zijn van de sociaal min-
der bevoorrechte groepen. Collega 
Vermaat merkte dat ook reeds op. 
Uiteindelijk echter willen wij, en de be-
windslieden, naar de selectieve pro-
paedeuse. 
Kunnen de bewindslieden aangeven 
op welke termijn zij denken dat de se-
lectieve propaedeuse geïntroduceerd 
kan worden? Ik realiseer me dat er een 
sterke samenhang is met de herstruc-
turering w.o. Bovendien herinneren 
wij ons, dat minister De Brauw bij de 
behandeling van wetsontwerp 11 830 
in de Eerste Kamer gezegd heeft, dat 
het in de bedoeling ligt een beter se-
lectiesysteem te ontwerpen, waarvoor 
het advies van Prof. de Groot aanzet 
zou kunnen zijn. De Minister heeft hier 
ook over gesproken in zijn rede van 
vorig jaar in Nijmegen. Hij heeft daar 
opgemerkt dat het toe te passen 
systeem van selectie nadere bestude-
ring vereist. Vandaar onze concrete 
vraag: op welke termijn kunnen wij dat 
betere selectiesysteem verwachten? 
Wachtlijsten 

Zowel de gewogen loting, de a-selecte 
loting of een gemengd systeem brengt 
met zich mee dat velen in grote onze-
kerheid verkeren omtrent hun toe-
komst. Wij tillen daar heel erg zwaar 
aan. Wij vinden dat de bewindslieden 
zich wat al te gemakkelijk van deze 
problemen afmaken als zij in de nota 
n.a.v. het eindverslag schrijven dat 
binnen het huidig wettelijk kader geen 
mogelijkheden zijn om deze mensen 
zekerheid omtrent hun toekomst te ge-
ven. Het enige dat de uitgelotenen 
blijkbaar geboden kan worden is vol-
gens de memorie van antwoord een 
verwijzing naar een beroepskeuzebu-
reau, een brochure en een uitnodiging 
voor een opvangdag voor uitgelote-
nen. Wij waren onder de indruk van de 
zwaarte van de moeilijkheden van de 
uitgelotenen zoals ons door de studen-
tendekanen en schooldekanen geschil-
derd is. Het is daarom dat wij aan de 
Staatssecretaris vragen welke concre-
te bezwaren er zijn tegen een procedu-
re zoals voorgesteld door Wilbrink in 
Onderzoek en Onderwijs, waarbij di-
rect na afloop van de eerste loting 
weer geloot wordt op basis van het 
aantal geschatte aanmeldingen voor 
het volgend jaar. Wij hebben de indruk 
dat een grotere inlotingskans voor 
hen, die de tweede of derde keer mee-
loten, voor de meerderheid van de Ka-
mer niet acceptabel is. Dat betreuren 

wij. Wij zouden er graag aan meewer-
ken. Een andere mogelijkheid is, in te 
gaan op het advies van de centrale 
commissie aanmelding en plaatsing, 
dat inhoudt dat mensen na drie keer 
uitgeloot te zijn rechtstreeks toegela-
ten zullen worden, met een maximale 
wachttijd van 2 jaar dus. Voor een stu-
die als diergeneeskunde, waarvoor 
blijkens mijn informatie zich nu 19 
mensen voor de derde maal hebben 
aangemeld, moet dat toch mogelijk 
zijn. Heeft de Staatssecretaris een in-
druk hoeveel mensen zich voor de der-
de maal voor medicijnen hebben aan-
gemeld? Als die groep niet zo om-
vangrijk is, zou ook zij naar onze me-
ning in aanmerking dienen te komen 
voor rechtstreekse plaatsing. In dat ge-
val zou het voor ons ook gemakkelijker 
te accepteren zijn dat dienstplichtigen 
geen voorrang meer krijgen. Wil de 
Staatssecretaris overwegen in hoever-
re hij tegemoet kan komen aan onze 
verlangens om de uitgelotenen ten 
minste enige zekerheid te bieden? 
Voor ons komt daar nog bij dat uitge-
lotenen, die jaren lang blijven vasthou-
den aan hun eerste studiekeuze, in ie-
der geval hoogst gemotiveerd zijn. Dat 
is een punt, dat mee dient te tellen. 
Alvorens in te gaan op het arbeids-
marktcriterium, wil ik graag nog een 
enkele opmerking maken inzake de 
centrale commissie aanmelding en 
plaatsing. Namens mijn fractie wil ik 
deze commissie graag complimente-
ren met het vele en goede werk dat ge-
daan is. Natuurlijk zijn er in de beginfa-
se wel eens fouten gemaakt; dat ach-
ten wij normaal. In korte tijd heeft deze 
commissie echter een apparaat uit de 
grond gestampt, dat veel en goed 
werk verricht. Wij achten het ook voor 
de leden van de commissie juist, dat 
een en ander nu een hechtere wettelij-
ke basis krijgt. 

Nu wil ik een aantal opmerkingen ma-
ken naar aanleiding van het verslag 
74-75. In dit verslag wordt gewezen op 
het grote belang van een juiste voor-
lichting aan v.w.o.-leerlingen. Mijn frac-
tiegenoot Van Dijk deed dit in 1972 ook 
al. Dat voorlichting -ook op het terrein 
van de te verwachten ruimte op de ar-
beidsmarkt - een groot effect kan heb-
ben, leert ons hetgeen voorgevallen is 
tijdens en na het chemisch jaar. Ik 
meen dat dit 1970 was. Wat kunnen de 
bewindslieden doen om de voorlich-
ting aan scholieren te verbeteren? 
Vervolgens wordt ervoor gepleit, de 
instellingen de vrijheid te laten een 
grotere opnamecapaciteit vast te stel-
len dan berekend is door de plaat-
singscommissie aan de hand van de 
verdeelsleutels. Wij hebben het in de 
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stukken daarover ook al gehad. Een 
dergelijke vri jheid zou ons inziens een 
optimale benutting van de capaciteit 
kunnen bevorderen. Ons is echter nog 
niet duidelijk geworden of die vri jheid 
door de bewindslieden gegeven zal 
worden. Kunnen wi j daar nadere infor-
matieover krijgen? 
Ten slotte heeft de CCAP voorgesteld 
om studenten, die ingeloot zijn doch 
die grote deficiënties hebben in hun 
vakkenpakket, een zgn. schaduwplaats 
toe te kennen. Wi j vinden dat een zeer 
goede suggestie. Met grote deficiën-
ties is het vri jwel zinloos om gelijk aan 
de studie te beginnen. Men legt dan in 
feite beslag op een plaats, die door 
een ander beter benut zou kunnen 
worden. Optimale benutt ing van de 
capaciteit betekent dan het toekennen 
van schaduwplaatsen. Wil len en kun-
nen de bewindslieden ons volgen in 
deze gedachtengang? 
Ten slotte wi l ik nog een enkel punt be-
handelen betreffende het arbeids-
markt cri terium. Ik wi l mi j graag aan-
sluiten bij hetgeen hierover door colle-
gaTerWoors t is gezegd. In principe is 
mijn fractie bereid om ten aanzien van 
de problematiek van de arbeidsmarkt 
mee te wil len denken met het kabinet. 
De dreigende werkloosheid voor vele 
wetenschappelijk geschoolden baart 
ook mijn fractie zorgen. Naar onze me-
ning past dit criterium echter niet in 
deze wet. Wi j wil len de bewindslieden 
vragen eerst een goed doordachte be-
leidsvisie op tafel te leggen, waarin 
onder andere de gevolgen voor de ge-
diplomeerden van de andere vormen 
van onderwijs mee in beschouwing is 
genomen. In deze beleidsvisie zouden 
naar onze mening ook de 10 punten 
van MinisterVan Kemenade uit Nijme-
gen meegenomen kunnen worden, 
evenals ideëen omtrent advisering en 
overleg. 

Eén opmerking wi l ik hier nog over 
maken. Het afstemmen van het aantal 
toe te laten studenten kan en mag 
nooit leiden tot monopol isme bij de 
beroepsuitoefening. Een marge zal 
dus nodig zijn én jaarlijks bijgestelde 
goede prognoses. 
Mijnheer de Voorzitter! Ruim een jaar 
geleden heb ik met de Staatssecretaris 
in Rhoon voor het eerst van gedachten 
gewisseld omtrent de integrale loting. 
Sindsdien hebben wi j en vele anderen 
(ik denk bij voorbeeld aan Prof. Bakker 
en honderden andere hoogleraren en 
leraren) ons ingespannen om argu-
menten aan te dragen tegen de inte-
grale loting. Tot nu toe is de Staats-
secretaris ziende blind en horende 
doof geweest. 

Ik w i l , namens mi jn fractie, een drin-
gend beroep doen op de Staatssecre-
taris om de plannen met betrekking tot 
de integrale a-selecte loting op te ge-
ven. 

D 
De heer Verbrugh (G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! Op de bladzijden 9 en 
102 van de memorie van toelichting bij 
de begroting lazen wi j al dat de Rege-
ring van plan is de inschrijving van 
sommige groepen eerstejaarsstuden-
ten niet alleen op de onderwijscapaci-
teit af te stemmen, maar ook op de 
maatschappelijke behoefte. Onzefrac-
tie heeft zich bij de begrotingsdebatten 
daarvoor voorzichtig instemmend uit-
gesproken, hoewel wi j daarover wel 
vragen hadden (bladzijde 1192 van de 
Handelingen). 
De Staatssecretaris heeft die vragen 
nooit beantwoord, maar de andere 
fracties stelden hierover helemaal 
geen vragen en daarom had ik niet 
verwacht dat in het eindverslag zoveel 
leden zich verbaasd toonden dat de 
bewindsman de maatschappelijke be-
hoefte aan bepaalde groepen acade-
mici wi lde betrekken bij de toelating. 
Men had het kunnen zien aankomen, 
want de begroting dateert van septem-
ber en het wetsontwerp was al in mei 
ingediend. 
Nu begrijp ik uit de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag dat de be-
windsman de beperking van de toela-
t ing tot een universitaire studierichting 
met een overschot aan afgestudeer-
den aan vier voorwaarden wi l binden. 
1. Er moeten in de betrokken studie-
richting echt structurele en grote over-
schotten aan afgestudeerden worden 
voorspeld. 
2. Het moet een beroepsgerichte stu-
dierichting zijn met weinig uitwi jkmo-
gelijkheden voor andere beroepen. 
3. Het moet een studierichting zijn met 
een dure opleiding. 
4. Het moet een studierichting zijn, 
waar ook reeds als gevolg van een te 
kleine onderwijscapaciteit tot een nu-
merus f ixus is geadviseerd. Dit staat 
ook in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag. 
Onze fractie stemt ook nu weer, net als 
bij het begrotingsdebat, voorzichtig in 
met de afstemming van de inschrij-
ving op de arbeidsmarkt, mits wi j deze 
keer een meer bevredigend antwoord 
op onze vragen krijgen dan in novenv 
ber. Ik zie dat de Staatssecretaris gl im-
lacht, dus ik hoop dat het komt. Ik heb 
toen al gezegd dat de numerus fixus 
niet mag worden tot een soort van 
Russisch systeem, waarbi j de overheid 
voorschrijft wat men wel en wat men 
niét mag studeren. De studievoorkeur 
van de goed gemotiveerde en bekwa-

me kandidaat-student mag niet wor-
den gebagatelliseerd door de een of 
andere bureaucratie. 
Ik heb nu zes vragen. Mijn eerste vraag 
is nog van november. Wil de bewinds-
man het zo regelen dat de prognoses 
over de arbeidsmarkt persoonlijk aan 
de v.w.o."leerlingen schriftelijk wor-
den bevestigd twee jaar voor hun eind-
examen, zodat wie dat wi l zijn vak-
ken pakket daarop kan afstemmen. Er 
is dan een kans op wat meer zelf-selec-
tie van de leerlingen, waardoor aan-
bod en plaats voor eerstejaars in een 
studierichting met een maatschappe-
lijk bepaalde numerusf ixus minder uit-
eenlopen. Mogelijk zijn er dan ook 
wat minder teleurgestelde gezichten 
van afgewezenen. 

De tweede vraag. Hoe wi l de Regering 
de grens tussen beroepsgerichteen 
niet-beroepsgerichte studierichtingen 
aangeven? Een arts kan nog naar een 
heel assortiment van uiteenlopende 
functies uitwijken. Hij kan officier van 
gezondheid worden, controlerend ge-
neesheer, sociaal geneeskundige, re-
searchwerker tot zelfs directeur van 
TNO toe. 
De derde vraag. Wat hebben de kosten 
van de studie nu met de maatschappe-
lijke numerus fixus te maken? Bete-
kent dit, dat er in een goedkope studie-
richting nooit een numerus f ixus zal 
worden ingesteld, ook al is er in die 
richting een plaag van veel en langdu-
rig werkloze afgestudeerden? Dat is 
dan wel jammer voor al die jaren, dat 
men studeerde, ook al was het voor de 
overheid goedkoop. Zoals het nu in de 
memorie van antwoord staat, is het 
omgekeerde ook goed mogeli jk. Men 
zou een toestand kunnen krijgen met 
een schreeuwende vraag naar afgestu-
deerden van een bepaalde richting, 
terwij l de bewindsman de inschrijving 
krap houdt, ter wil le van het uitsparen 
van kosten, die de Regering bij voor-
beeld liever wi l maken in de sfeer van 
het basisonderwijs. 
Als het over de kosten gaat, blijkt uit 
de bladzijden nrs. 11 en 15 van de me-
morie van antwoord, dat het weten-
schappelijke personeel vaak de beper-
kende factor vormt, als er een nume-
rus fixus op grond van onderwijscapa-
citeit nodig is. Gelooft de bewindsman 
niet, dat er bezuinigd kan worden op 
de vele manuren voor het weten-
schappelijk personeel, die in het kader 
van de democratisering wegvloeien 
naar commissie- en raadsarbeid, het-
geen lang niet altijd verantwoord be-
stede t i jd is? 
De vierde vraag, mijnheer de Voorzit-
ter. Waarom wil de Staatssecretaris de 
invloed van de arbeidsmarkt op de nu-
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merus f ixus pas laten gelden wanneer 
er ook een numerus f ixus op grond 
van de onderwijscapaciteit kan wor-
den verwacht? Zijn de arbeidsmarkt en 
de onderwijscapaciteit niet twee in de 
grond verschillende zaken? Moeten zij 
niet los van elkaar een numerus f ixus 
kunnen veroorzaken? Ik heb eens op 
een rijtje gezet, wat zo'n koppeling tus-
sen beide elementen kan betekenen. 
Stel, dat er om welke reden dan ook in 
een periode veel gegadigden zijn voor 
het studeren van sterrenkunde. Er zijn 
dan wel genoeg sterrewachten om de-
ze mensen op te leiden, maar de over-
heid heeft geen geld om al die astro-
nomen aan een baan te helpen en van 
de particuliere arbeidsmarkt hoort 
men, dat de vraag naar Enkhuizer AI-
manakken structureel is afgenomen. 
De bewindsman moet dan echter 
wachten tot eerst de onderwijscapaci-
teit klemloopt vóór hij eraan kan be-
ginnen, de inschrijving op de toekorrv 
stige behoefte af te stemmen. Dit lijkt 
mij een vreemde vorm van wetgeving, 
ook al is het hier een tijdelijke wetge-
v ing. 

Van tweeën een, mijnheer de Voorzit-
ter. Of de bewindsman schrapt uit het 
artikel 3ter, derde lid, de volzin over de 
arbeidsmarkt weer, of hij wi jzigt de 
tekst, zodat in de wet wordt gesteld, 
dat een duidelijk te verwachten docto-
randi-overschot in een bepaalde sec-
tor geldt als een tweede onafhankeli jk 
criterium vooreen numerus f ixus 
naast het criterium van de onderwijs-
capaciteit. 
Als de bewindsman de weg kiest, zoals 
die is aangegeven in het amendement 
van mevrouw Ginjaar, waarbi j in arti-
kel 3ter weer de arbeidsmarkt word t 
geschrapt, kan ik mi j daar alleen mee 
verenigen, wanneer de bewindsman 
toezegt, dat telkens kort voor het begin 
van het vijfde leerjaar van het v.w.o. aan 
de leerlingen schriftelijk wordt mede-
gedeeld hoe de arbeidsmarktcondi-
ties met betrekking tot bepaalde aca-
demische beroepen zich zullen ontwik-
kelen. De leerlingen zijn dan tenminste 
gewaarschuwd. Ik hoor dus graag, of 
de bewindsman bereid is, het 
beleid op dit punt wat minder kronke-
lig te maken. Er zitten nu te veel boch-
ten in. 
Mi jn vijfde vraag luidt: Waar moeten 
de voor de inschrijving afgeschreven 
kandidaat-studenten naartoe? Ik ken 
het antwoord: Je kunt op de universi-
te i twat anders gaan studeren. Wie bij 
voorbeeld is afgewezen voor de medi-
sche studie, kan onder andere natuur-
kunde kiezen en later als medisch fysi-

cus bij de medische research emplooi 
zoeken. Maar als de numerus f ixus nu 
eens is ingesteld vanwege een over-
schot aan aanbod in de medische be-
roepen, dan vindt de medische fysicus 
ook bij de medische research geen 
plaats. Meent de Staatssecretaris daar-
om niet dat bij elke aankondiging van 
een belemmering van de rechtstreekse 
weg naar de zuivere wetenschappeli j-
ke studie, casu quo beroepsuitoefe-
ning ook een zogenaamde tweede 
weg moet worden aangewezen? Ik 
denk hierbij aan h.b.o.-opleidingen 
waarbi j men, zij het niet op het zuiver 
wetenschappeli jke niveau, toch min of 
meer in de r ichting van zijn keuze ver-
der zou moeten kunnen leren. Waar-
om zegt de bewindsman in dit verband 
zo wein ig over een nieuwe toekomst 
voor het h.b.o.? Het wordt steeds ge-
vraagd. Het ligt bij hem nog allemaal 
in de ijle nevelen van ziener Van Ke-
menade. 

Kan er vandaag al niet wat worden ge-
daan? De weg naar het h.b.o. is nu 
voor de v.w.o.-abituriënt die voor de 
universiteit is afgewezen extra onaan-
trekkelijk, want hij wordt net als de 
h.a.v.o.-abituriënt met een één jaar kor-
tere schoolt i jd alleen maar tot het eerste 
jaar van het h.b.o. toegelaten. Ziet de 
bewindsman geen mogeli jkheid, het 
jaar verschil tussen de ex-v.w.o.'er en 
de ex-h.a.v.o.-man te honoreren door 
of de geschikte ex-v.w.o.'er recht-
streeks toegang te geven tot een soort 
van tweede 'ster'-studiejaar bij het 
h.b.o. of de minder geschikte ex-h.a.-
v.o.-man naar het voorbereidend jaar 
te verwijzen? 
Dan komt ten slotte mijn zesde vraag. 
Hoe wi l de bewindsman voorkomen 
dat de persoonli jke voorkeur van een 
v.w.o.-abituriënt voor een bepaalde 
universitaire studierichting als een 
weinig ter zake doend verlangen terzij-
de wordt geschoven door het 
systeem? Mijns inziens moet alles 
worden gedaan om te voorkomen dat 
een goed gemotiveerde en bekwame 
kandidaat-student wordt afgewezen 
ten gunste van een minder goed ge-
motiveerde en minder bekwame kan-
didaat. 
Hiermee kom ik natuurlijk tot het punt 
'selectie of loting?'. In de nota naar 
aanleiding van het eindverslag ver-
wijst de bewindsman naar de vijf pun-
ten op blz. 14 van de memorie van toe-
l ichting, op grond waarvan hij zijn be-
zwaren heeft tegen selectiesystemen. 
Die punten spreken ons niet aan en 
daarom wi l ik onze kritiek op die pun-
ten geven. 
De Regering zegt in haar eerste punt 
dat geen enkel selectiesysteem feil-

loos is. Dat is waar, maar stel nu dat er 
duizend plaatsen voor medische stu-
denten zijn; ik neem een rond getal. 
Die moeten later huisarts worden; ik 
vereenvoudig alles. Ik neem aan dat de 
leden van onze samenleving die even-
tueel patiënt van de dokter moeten 
worden de wens koesteren, dat al die 
duizend studenten later als huisarts 
onder andere een scherpzinnige dia-
gnose kunnen stellen. Afgaand op de 
landelijke eindexamencijfers is de 
selectie niet ideaal, een soort gefrac-
t ioneerde distil latie met een slechte ko-
lom. Het geeft echter een zekere schei-
ding. Als wi j nu eens rekenen op geen 
uitval t i jdens de studie, zullen er later 
bij voorbeeld 900 artsen afstuderen die 
een scherpzinnige diagnose kunnen 
stellen en 100 artsen die om de haver-
klap hun collega's moeten opbellen. Bij 
integrale loting is er geen andere selec-
tie dan die van het al dan niet slagen 
voor het eindexamen v.w.o., zodat er 
dan op 1000 afstuderende artsen mis-
schien 800 zijn die een scherpzinnige 
diagnose kunnen stellen, terwij l er 200 
zijn die hun collega's moeten opbel-
len. Dan zullen de Nederlandse poten-
tiële patiënten de gebrekkige selectie 
op grond van de hoogte van een lan-
delijk eindexamencijfer nog alti jd ver-
kiezen boven de nonselectieve lot ing. 

De heer Nooteboom (D'66): Tenmin-
ste, als die Nederlandse patiënten van 
hun arts verwachten dat hij een pure 
automaat is die diagnoses stelt. Zij 
verwachten ook nog dat het een mens 
is. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Dat moet 
een mens zijn die de eigenschap heeft 
dat hij de verschillende ziekten kan on-
derscheiden. Als dat niet kan, schiet je 
met alle vriendelijke praatjes weinig op. 
Als je je arts opbelt vraag je natuurli jk 
geen juffer voor de conversatie, maar 
iemand die een diagnose kan stellen 
en uiteraard ook wat van de therapie 
afweet. 
Als de veronderstell ing, die ik maakte, 
dat ti jdens de studie geen uitval van 
studenten plaatsvindt - die veronder-
stelling is onjuist - wordt vervangen 
door 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat 
zou wel ideaal zi jn! 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Dat ideaal 
kunt u niet bereiken. Ook bij de beste 
systemen zullen er altijd mensen afval-
len. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Nooit 
de moed opgeven! 

De heer Verbrugh (G.P.V.): U kunt het 
door selectie niet bereiken. 
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De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Niet door 
selectie, maar misschien wel door on-
derwijs! 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): U 
wilt de situatie wel verbeteren? 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Ja, daar-
overzi jn wi j het eens. 
Als men rekening houdt met het feit, 
dat er uitvallers zullen bli jven, doet dit 
aan de kwalitatieve betekenis van het 
zoeven door mij genoemde voorbeeld 
niet af. Bij meer selectie krijgt men ge-
middeld betere doktoren. 
De bewindsman voert wel allerlei ta-
bellen aan om te bewijzen dat het ver-
band tussen de hoogte van de eind-
examencijfers en het succes bij de 
studie slechts zwak is. De voorbeelden 
overtuigen echter niet. In de eerste 
plaats blijkt uit het geheel van de getal-
len, die in de schriftelijke stukken zijn 
vermeld, wel degelijk een verband te 
bestaan tussen cijferhoogte en studie-
succes. De cijfers die in 'Universiteit en 
Hogeschool' van december j l . zijn ge-
publiceerd, laten dit nog duidelijker 
zien. In de tweede plaats zijn de geko-
zen voorbeelden vaak niet gelukkig. 
Als men moet vergelijken, hoe het een 
groep van studenten is gegaan, die 
binnen acht jaar hun kandidaats heb-
ben afgelegd, moeten daarbij studen-
ten zijn met een studietempo, dat de 
bewindsman nu juist liever niet ziet. Ik 
mis daarin ook een opgave van de stu-
diestakers en afzwaaiers. Dat is hierbij 
een bijzonder belangrijk punt. In de 
derde plaats geeft het tegenwoordige 
v.w.o.-vakkenpakketsysteem juist voor 
de medische studie de slechtste aan-
sluit ing. Het verwante vak biologie is 
niet verplicht voor het eindexamen-
pakket, zodat het best mogelijk is, dat 
de aanstaande medicus wiskunde II en 
bij voorbeeld economie in zijn pakket 
zal hebben gekozen. Op blz. 27 van de 
memorie van antwoord viel mij op, dat 
de bewindsman het verlies van de pa-
rate v.w.o.-kennis een bezwaar bij de 
studie acht. Is hij dan niet met zichzelf 
in stri jd, als hij de betekenis van het cij-
fer, dat voor die v.w.o.-kennis wordt 
gegeven, voor de voorspell ing van het 
studieresultaat van zo weinig belang 
acht? 

In de tweede plaats zeggen de bewinds-
lieden dat het eindexamenc'jfer niet al-
leen het resultaat is van de studiecapa-
citeit van de leerling, maar ook van so-
ciale situaties. Ik geef dat toe. Een 4 
voor Frans kan het gevolg zijn van een 
ongelukkige liefde met een buurmeisje 
of een buurjongen. 

Ernstiger wordt het - dit komt vaak 
v o o r - w a n neer vader en moeder be-
zig zijn met een echtscheiding. 
Vaak verwoesten zij dan de studiere-
sultaten van de kinderen. Daarom wi l 
ik op den duur liever een universitair 
toelatingsexamen met een examen-
commissie of een selectiecommissie 
aan de universiteit zien, waardoor over 
toelating wordt beslist. Voor zo'n com-
missie zal niet alleen het eindexamen-
cijfer een belangrijke aanwijzing zijn, 
maar daarnaast ook factoren als ziek-
te, schoolloopbaan en de gezinsom-
standigheden. De bewindslieden ech-
ter verwerpen de selectiecommissie 
zonder veel argumenten, om dan bij 
de zuivere loting uit te komen. Ik be-
grijp dat niet. De zuivere loting is al-
leen begrijpelijk, als aile kandidaten t i j -
dens de studie gelijk kunnen worden 
en als het alleen tijdelijke sociale facto-
ren zijn, die maken, dat zij verschillen-
de cijfers halen. De Minister heeft ech-
ter in de Eerste Kamer gezegd, dat er 
geen sprake van is, dat de mensen ge-
lijk zijn of dit door onderwijs kunnen 
worden. Mag ik daarom ook van de 
Staatssecretaris horen, of hij van me-
ning is, dat de verschillen in hoogte 
van het landelijke eindexamencijfer 
voornameli jk het gevolg zijn van de 
maatschappij met haar 'elitaire' instel-
lingen en structuren, of dat hij die me-
ning verwerpt? In de derde plaats vre-
zen de bewindslieden dat het verlenen 
van extra rechten aan mensen met ho-
ge eindexamencijfers zal leiden tot een 
versterkte prestatiedrang. Wat is daar-
tegen? leder, die wat voordesamenle-
ving wi l betekenen, moet zichzelf toch 
onder druk zetten om iets goeds te 
presteren? Dat moet men toch ook als 
staatssecretaris? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat 
hopen w i j ! 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Nou, daar 
reken ik wel op. Als hij op die vraag 
met 'ja' antwoordt, is hij echter met 
zichzelf in strijd. Immers, wat jong op 
school is geleerd, wordt oud gedaan in 
de maatschappij. Dit anti-prestatie-ar-
gument van de Regering vraagt om 
een nadere toelichting. 
In de vierde plaats zegt de Regering dat 
het mijns inziens goede voorstel van de 
commissie-Wiegersma om af te gaan 
op cijfers van het landelijk schriftelijk 
eindexamen afbreuk doet aan de bete-
kenis van het schoolonderzoek. De be-
windsman zegt van het universitair toe-
latingsexamen iets soortgelijks. Dit zou 
echter alleen juist zijn als het enige doel 
van het schoolonderzoek of van het eind-
examen als geheel is de plaatsing tot 
de universiteit te kanaliseren. 

Volgens een uitgave van het ministerie 
van 1974 zijn er na het v.w.o. drie stu-
die- en beroepsmogeli jkheden, name-
lijk: 
1. direct gaan werken; 
2. verder studeren bij het h.b.o. en 
3. verder studeren bij het w.o. In de ge-
vallen 1 en 2 is het schoolonderzoek als 
afsluitend onderzoek wel degelijk van 
belang en in het derde geval wordt ook 
een achtste groep van het w.o. ge-
noemd, namelijk de KMA, het KIM en 
het Nederlands instituut voor bedrijfs-
kunde, waar onder andere weer op ba-
sis van het schoolexamen wordt geoor-
deeld. 
Het schoolexamen houdt dus zijn zin. 
In de vijfde plaats vreest de Regering 
dat het leggen van een sterke relatie 
tussen de toelating en hoge eindexa-
mencijfers bij de studenten de verkeer-
de indruk zal wekken dat het bij voor-
beeld bij de medische studie alleen op 
wis- en natuurkunde aankomt. Dit 
dacht geloof ik ook de heer Noote-
boom. Ik wi l er wel op wijzen dat het 
bij de toelating niet op de wis- en na-
tuurkunde aankomt, maar op de schei-
en natuurkunde, want dat zijn de voor-
geschreven vakken. Waarom zou dit 
overigens hinderen om het belang van 
de sociaal-psychologische zijde van de 
studie te zien? Een kind dat vanuit de 
brugklas voor het atheneum opgaat, 
wordt toch ook niet beoordeeld naar 
vakken zoals economie of scheikunde 
die pas na de brugklas worden gege-
ven. 
Onze voorkeur gaat uit naar een univer-
sitair toelatingsexamen voor de toe-
komst, waarmede men ook in het bui-
tenland hoge rendementen verkrijgt. 
Dit blijkt bij voorbeeld uit een artikel 
van dr. T.S. Hooning in 'Intermediair' 
van 16aug. Eventueel kan dattoela-
tingsexamen een gematigd verqeli i-
kend karakter krijgen. 
Ik ben het wel eens met de bewinds-
man dat men op korte termijn geen uni-
versitair toelatingsexamen kan organi-
seren, maar na een of twee jaar moet 
dat toch wel mogeli jk zijn. In die twee 
jaar die ons van dat toelatingsexamen 
scheiden, geef ik de voorkeur aan een 
gewogen loting, waarbij men er in elk 
geval voor zorgt dat de voor de studie 
aangemelden met de hoogste cijfers 
voor het schriftelijk gedeelte die niet 
hebben gedoubleerd, - met bij voor-
beeld het cijfer 8 als grens - allen wor-
den toegelaten, zodat geen talent verlo-
ren gaat. 
Eenmaal uitgelote studenten zouden 
bij een nieuwe loting een vergrote 
kans moeten krijgen. Deze wet zou dan 
niet tot 1978 moeten gelden, maar bij 
voorbeeld tot 1977. De bewindsman 
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baseert zijn voorkeur voor volledige 
loting op hetgeen op blz. 21 van de 
memor ie van antwoord wordt gesteld, 
namelijk 'dat aan alle v.w.o.-gediplo-
meerden gelijke rechten op hoger on-
derwijs moet worden toegekend'. Dit 
is vr i jwel hetzelfde uitgangspunt als 
van de C.P.N.-fractie dat op blz. 26 
wordt aangehaald, namelijk 'dat ieder 
die het v.w.o.-eindexamen heeft be-
haald in alle gevallen recht moet kun-
nen laten gelden op toelating tot de 
universiteit ' . Toch zeggen de bewinds-
lieden dat zij het C.P.N.-standpunt niet 
delen. Wat is nu het verschil? De 
C.P.N, trekt de consequentie uit het uit-
gangspunt en zegt: leder gelijke rech-
ten op w.o.? Dan ook ieder die wi l naar 
de universiteit. De bewindslieden zeg-
gen echter: Gelijke rechten betekenen 
nog niet dat men die gelijke rechten 
ook kan effectueren. Daarom kan het 
volgens het systeem van de Regering 
gebeuren dat de briljante leerling die 
graag biologie wi l studeren en die 
thuis w ie weet welke verzameling 
heeft aangelegd van preparaten en 
vondsten op strand- en boswandelin-
gen, de poort van de sub-faculteit bio-
logie voor zich gesloten vindt, terwi j l 
zijn klasgenoot die het net kon bijfiet-
sen onbekommerd naar binnen wan-
delt. Ons uitgangspunt is niet dat van 
de bewindsman, noch van de C.P.N., 
maar als ik de voorstell ingen van de 
bewindsman en van de C.P.N. verge-
lijk, dan zijn die van de C.P.N, het 
meest logisch. 

De heer Bakker (C.P.N.): Dat zijn ze 
vaak! 

De vergadering wordt te 16.17 uur ge-
schorsten te 16.30 uur hervat. 

D 
De heer De Leeuw (C.P.N.): Mijnheer 
de Voorzitter! Door het achterdeurtje 
van de verlenging var. een tijdelijke 
noodwet is nu een problematiek aan 
de orde gesteld die zo ver strekkend is, 
dat wi j zonder twijfel van een cruciaal 
moment in de onderwijspolitiek in ons 
land moeten spreken. Toelating tot het 
hoger onderwijs wordt structureel, ja 
zelfs principieel beperkt onder verwi j -
zing naar de situatie op de arbeids-
markt. Als eerste stap gebeurt dat nu 
nog bij studierichtingen waarbi j spra-
ke is van capaciteitsproblemen. Nu 
wordt de kwestie ook nog met allerlei 
tegenstri jdigheden omgeven. Er wordt 
zelfs gezegd dat deze maatregelen die-
nen om de totale capaciteit van het 
wetenschappelijk onderwijs te vergro-
ten . . . . 

Aan de andere kant wordt echter de i n-
troductie van het criterium van de ar-
beidsmarkteen 'eerste stap' genoemd, 
voorui t lopend op de toekomstige 
maatregelen, aldus de nota naar aan-
leiding van het eindverslag. 
Wi j hebben er ernstig bezwaar tegen, 
dat dit koekoeksei op het laatste mo-
ment in dit vergankelijke nestje is ge-
deponeerd. Als de Regering de onzali-
ge gedachte koestert, de onderwijsca-
paciteit af te stemmen op de anarchie 
van de arbeidsmarkt, laat zij dat dan 
met open vizier doen zonder dit bin-
nen te smokkelen via een klein stapje 
op de weg daarheen; laat zij die ge-
dachte dan principieel aan de orde 
stellen. 

Nu weten wi j dat premier Den Uyl 
gaarne in 'de smalle marges' jon-
gleert, dat hij van kleine stappen houdt. 
Minister Van Kemenade spreekt liever 
- in de stijl van oude, overgeleverde 
schoolmeesterspraktijken - van kleine 
tikken. Op het gebied van het hoger on-
derwijs laat het beleid van deze be-
windslieden inderdaad een beeld zien 
van kleine stappen, maar dan wel in 
kreeftegang: de verkeerde kant op. Bij 
deze gelegenheid heeft de heer Klein 
zich blijkbaar zevenmijlslaarzen aan-
gemeten en wordt er een reusachtige 
stap gezet, een gigantische scheve 
schaats gereden. 
Aanpassing van de onderwijscapaci-
teit aan de vermeende vraag op de ar-
beidsmarkt kunnen wi j nauwelijks an-
ders zien dan als onderwijsafbraak. 
Er worden nu eerst conclusies getrok-
ken, in de medische sector, uit de nota 
Ontwikkelingsli jnen, aanbod en be-
hoefte academici tot 1990. Zij zou 
plaatsvinden om meer studenten op te 
vangen met gelijke middelen. Wi j zijn 
zo vr i j , daarbij enkele forse vraagte-
kens te plaatsen. De nota, die met be-
hulp van het ambteli jk apparaat en het 
Ministerie van Onderwijs is opgesteld 
en waarop de heer Klein ons zo lang 
heeft laten wachten, spreekt namelijk 
onomwonden uit, dat het aanbod van 
academici in 1990 alleen voldoende 
kan worden teruggebracht wanneer 
het te verwachten aantal eerstejaars 
vanaf 1974 tot één vijfde wordt gere-
duceerd. In de recente nota inzake de 
werkgelegenheid staat ook al onom-
wonden dat prognoses inzake de ar-
beidsmarkt richtinggevend moeten 
zijn voor de regulering van de toela-
t ing tot bepaalde academische studie-
richtingen. In het licht van deze uit-
spraken en in het oog houdend, dat in 
dit wet je de studentenstops plotseling 
structureel worden verklaard, klinkt de 
belofte om meer studenten op te gaan 
vangen, dubbelzinnig en cynisch. Al 

degenen, scholieren, docenten, stu-
denten, die tegen deze wet proteste-
ren, zouden dan eigenlijk moeten ju i -
chen. Wij kunnen deze kwestie niet an-
ders zien dan dat het beleid gaat in de 
richting van beperking en afgrendeling 
van hoogwaardige opleidingen die na-
tuurli jk duur zijn, terwij l daarnaast 
goedkope, kcrte, op een massale toe-
stroom berekende 'open' studierich-
tingen zullen verschijnen, kwalitatief 
laagwaardig, oppervlakkig en geen ge-
degen kwalificatie biedend. 
Nu zijn wi j natuurli jk niet tegen diffe-
rentiatie in niveau, maar dan op basis 
van vri jwi l l ige keuze en niet op basis 
van verdri jving op massale schaal met 
de tombola. Kortom, wi j moeten wel 
tot de conclusie komen, dat het t i jd-
perk van opbouw en ui tbouw van de 
onderwijsvoorzieningen hiermee 
schijnt te worden uitgeluid. Descho-
ne leuze van de externe democratise-
ring van het wetenschappelijk onder-
wijs wordt daarmee tot een voze vro-
mewensont lu is terd , waar zelfs in de 
genoemde nota onbeschaamd een 
element van tragiek wordt onderkend 
in deze ontwikkeling en waarbij ook 
cynisch wordt opgemerkt, dat het een 
proces zou zijn, dat niet meer volledig 
is terug te draaien. Dat is nog eens een 
tragiek; het is klaarblijkelijk een onge-
neeslijke ziekte. Dat is nu precies de 
antidemocratisering, waartegen wi j 
reeds bij de begrotingsbehandeling 
zijn opgetreden en waarbi j toen klaar-
blijkelijk aan dovemansoren werd ge-
sproken. Het heeft nogal gewicht, dat 
het NVV nu de Regering op dit punt op 
de vingers tikt en hopelijk heeft men 
er nu wel oren naar. 
Mijn fractie verwerpt het huidige be-
leid volledig en zij roept op, dit met 
krachtte bestrijden. Wij nemen aan-
stoot aan dit beleid en wel op de vol-
gende punten. 

1. Dit beleid betekent een breuk in de 
onderwijspolit iek, zoals die door de ar-
beidersbeweging in haar verschillen-
de geledingen en schakeringen van de 
aanvang af wordt voorgestaan. De no-
ta bevestigt dit. De vloedgolf naar de 
u niversiteit is slechts voor een zeer ge-
ring deel toe te schrijven aan mobilise-
ring van de potentiële intellectuele re-
serves in arbeiderskringen. 
Verder wordt er vermeld, dat kennelijk 
in alle lagen van de bevolking nog aan-
zienlijke intellectuele reserves aanwe-
zig zijn. Deze intellectuele reserves bli j-
ven dus verder onaangeboord, het-
geen een enorme verspill ing van ta-
lenten betekent. Bij voorbeeld vormen 
meisjes slechts 22% van de eerste-
jaarsstudenten en het huidige beleid is 
dus een wel zeer fameuze bijdrage aan 
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de feestelijkheden rond het 'jaar van 
de vrouw'. Het geeft nog eens een ex-
tra rem op de gelijke kansen van meis-
jesin het onderwijs. 
2. Wij achten dit beleid funest, omdat 
het het opleidingsniveau van komende 
generaties over de gehele linie dreigt 
terug te schroeven. De dominotheorie 
treedt in werking: doorstudenten-
stops, verdreven jongeren verdrijven 
h.a.v.o.-abituriënten bij het h.b.o. enz. 
Hier dreigt een ingrijpende verlaging 
van het opleidingsniveau van de gehe-
le beroepsbevolking, wat diep ingrij-
pende sociale gevolgen heeft, zoals 
met name loondruk. 
3. Dit is naar onze mening een reacti-
onaire politiek, die gelden voor onder-
wijs en wetenschap vrijwel hoofdzake-
lijk als kostenfactor opvat. Niet de 
maatschappelijke behoeften worden 
als uitgangspunt genomen, maar de 
kapitalistische arbeidsmarkt. In de no-
ta wordt dit trouwens ronduit gezegd. 
Op blz. 46 daarvan staat: Men kan stel-
len, dat de behoefte aan academici in 
het licht van de maatschappelijke ont-
wikkelingen nagenoeg ongelimiteerd 
is. 
Men vervolgt echter met de opmer-
king: Daar staat tegenover, dat voor 
uitvoering van de bewuste taken op 
elk van de gewenste terreinen geld no-
dig is. Dat wil dus zeggen: Men stelt de 
spanning tussen sociale behoefte en 
effectieve vraag. Het laatste wordt dan 
gemakshalve en 'kortheidshalve' aan-
geduid als zogenaamde vraag dan 
wel, 'ter afwisseling' zegt men, als be-
hoefte. Dat is een argumentie betref-
fende behoefte op het niveau van een 
goocheltruk. Wij zullen nog nader te-
rug komen op het punt van vraag en 
behoefte in de medische sector. Wij 
achten echter iedere politiek reacti-
onair, die de maatschappelijke behoef-
ten aanpast aan de arbeidsmarkt, dat 
wil zeggen aan het kapitalisme en zijn 
crises, omdat het omgekeerde nodig 
is: het kapitalisme bestrijden om aan 
de maatschappelijke behoeften te kun-
nen voldoen. 
4. Hier wordt een politiek gevoerd, die 
strijdig is met het nationale belang. De 
chaos van de arbeidsmarkt, waarmee 
het kabinet geen raad weet, wordt als 
uitgangspunt genomen, waardoor een 
streven naar een alzijdige ontwikkeling 
van de produktiekrachten met hulp 
van de moderne wetenschap en tech-
niek in ons land wordt geremd en los-
gelaten. Door dekwalificatie van de ar-
beidskracht in ons land zou een achter-
standssituatie kunnen ontstaan ten op-
zichte van andere landen. He': gaat er 
natuurlijk om, de zelfstandige beoefe-
ning van de wetenschap in ons land 

met zijn rijke traditie daarin te garan-
deren, om daarmee de eigen positie 
van ons land ten opzichte van andere 
hoog ontwikkelde landen zoals de Ver-
enigde Staten en West-Duitsland niet 
te ondergraven en ons land niet in de 
positie van een willoze satelliet te 
brengen. 
5. Het is een politiek die de optimale 
uitbouw van moderne, dienstenverle-
nende sectoren ten behoeve van de 
bevolking fnuikt. Onderwijs, welzijns-
werk, gezondheidszorg, sociale bege-
leiding, dat alles wordt neergedrukt tot 
het niveau van sluitpost. Wij hebben 
het al eens eerder ais rotte-kiezenpoli-
tiek gekarakteriseerd. 
6. Het is een politiek die de ontwikke-
ling van de cultuur in meer algemene 
zin, die natuurlijk onverbrekelijk ver-
bonden is met de bloei van weten-
schap, doorkruist. Het is naar onze me-
ning barbaars, over arbeidsmarktbe-
heersing te spreken en te pralen, als 
men letterenfaculteiten met stops ver-
ziekt en afsluit. 
De kern van de problematiek, waar-
over wij hier spreken, is het volgende 
dilemma: afstemmen van hetweten-
schappelijk onderwijs op de vermeen-
de arbeidsmarkt of prioriteitsverleg-
ging en het uittrekken van meer mid-
delen, waardoor de stops uit de wereld 
kunnen worden geholpen. De Rege-
ring kiest voor het eerste, wij bepleiten 
het laatste. Ik ga hier daarom nader in 
op het argument van de werkgelegen-
heid. Daarbij wil ik tussendoor een 
vraag aan de Staatssecretaris stellen. 
In de nota over de ontwikkelingslijnen 
en de behoefte aan academici wordt 
opgemerkt, dat met het uitvoeren van 
de Posthumusplannen het aantal aca-
demici op de arbeidsmarkt aanzienlijk 
zal toenemen. Is dat voor hem niet 
een argument om van de omstreden 
Posthumus-plannen terug te keren? 
Het kardinale punt is: welk toekomst-
beeld moet richtinggevend zijn? Van 
welke visie moet men uitgaan? In de 
nota over de ontwikkelingslijnen wordt 
een poging gedaan, de daar betreurde 
toevloed naar het wetenschappelijk 
onderwijs te verklaren. Een daarbij 
steeds terugkerende redenering is, dat 
de behoefte aan wetenschappelijk on-
derwijs verklaard zou kunnen worden 
door de toename van - wat genoemd 
wordt - de welvaart. Daar men kenne-
lijk ook bij de samenstellers van de no-
ta sterk gepreoccupeerd wordt door de 
ondergangsbeleving van de Volkswa-
genstichting en de door haar gefinan-
cierde Club van Rome, gaat men uit 
van 'Grenzen aan de groei', een be-
kend geluid dat echter reeds lang aan 
frisheid heeft ingeboet. 

Wij hebben er nooit een geheim van 
gemaakt, dat dit soort opvattingen 
door ons als ultra-reactionair worden 
gezien. Dat blijkt hier ook concreet. Het 
is onjuist om de stroom naar hoger ge-
kwalificeerde wetenschappelijke oplei-
dingen als een verwerpelijk luxe-ver-
schijnsel in de zogenaamde welvaarts-
staat te beschouwen. Het is juist an-
dersom: de snelle ontwikkeling van de 
produktiekrachten was alleen mogelijk 
door het toepassen van de moderne 
wetenschap en techniek. Verdere groei 
van maatschappelijke rijkdom is 
slechts mogelijk door creatieve toe-
passing van nieuwe wetenschappelij-
ke en technische mogelijkheden, waar-
voor natuurlijk veel hoogwaardige 
academici nodig zijn en het verspillen 
van ieder gemotiveerd talent, maat-
schappelijk gezien, destructief is. Toch 
wil de Regering nu klaarblijkelijk die 
weg van verspilling opgaan, waarbij 
dectorandussen als verwerpelijke uit-
wassen van een moderne, gedegene-
reerde maatschappij schijnen te wor-
den gezien, zoals in sommige kringen 
spuitbussen, vaatwasmachines en au-
to's, en dat terwijl de enige harde ge-
gevens die de nota Ontwikkelingsbe-
leid ons biedt, de volgende zijn. Neder-
land heeft een opvallend laag percen-
tage aan academici. Er is nog geen pla-
fond in zicht als men het buitenland als 
norm accepteert, aldus de nota. Het 
wetenschappelijk onderwijs zal nog 
sterk moeten groeien voor het buiten-
landse niveau bereikt zal zijn, zegt men 
daar. 

Er is hier dan ook geen sprake van een 
onderwijscrisis naar onze mening, 
maar van een maatschappelijke crisis. 
Toevloed naar hogere vormen van on-
derwijs wordt overal ter wereld gezien 
en is uiting van een authentieke 
maatschappelijke behoefte. Dat wordt 
trouwens ook in de memorie van ant-
woord erkend, alhoewel men daar niet 
deze behoefte wenst te honoreren. Het 
voldoen aan deze behoefte wordt door 
de crisis in dit maatschappelijk stelsel 
echter gefnuikt. Het kapitalisme heeft 
in zijn hoog ontwikkelde vorm een tijd 
lang de progressieve functie vervuld 
van stimulering van wetenschap en 
universiteit. 
Wat wij nu meemaken is een histori-
sche breuk. De drang tot afbouw van 
het wetenschappelijk onderwijs is een 
verrottingsverschijnsel van het heden-
daagse kapitalisme en zijn huidige ver-
schijningsvorm: de multinationale on-
derneming. Deze gaat steeds meer 
over naar kapitaalexport naar neokolo-
niale gebieden waar woekerwinsten 
zijn te behalen met het organiseren 
van werkloosheid en onderwijsafbraak 
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hier. Zie b.v. een standpunt zoals 
wordt ingenomen door één van de di-
recteuren van het VNO, mr. Hollander, 
in 'Elsevier' dat een monument van 
stompzinnigheid mag heten. De heer 
Hollander fi losofeert daar over het zo-
genaamde uit elkaar groeien van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
en merkt op dat hij geen snelle verbe-
tering van de afstemming ziet. Hij zegt 
dan, dat hij wel een andere arbeids-
ethiek bepleit. 'Zoals je ook in de Ver-
enigde Staten ziet, waar jongens van 
een 'college' aan de lopende band 
gaan staan. Met de gedachte: Even de 
tanden op elkaar, ik werk 30,40 uur en 
de rest van de t i jd is voor mi j , daar kan 
ik meedoen wat ik wi l . Hier in Neder-
land' - vervolgt de heer Hollander -
'kom je die veranderde opstell ing ten 
aanzien van de arbeid ook telkens 
meer tegen. Met name onder de aca-
demici die dan nog maar een deel van 
de week werken of, als ze getrouwd 
zijn, beiden part t ime gaan werken. Dat 
is een snel groeiende mentaliteit. Het 
is wat de werkstudent alti jd gedaan 
heeft: in korte t i jd met dom of zwaar 
werk zoveel verdienen dat je weer een 
t i jd rondkomt'. 

Tot zover dit verheffende citaat. De 
taak van deze Regering zou moeten 
zijn niet hierin mee te gaan, maar deze 
tendens te bestrijden. Opmerkelijk is 
dat Minister Van Kemenade in Delft 
een rede gehouden heeft waarin hij 
uitsprak, dat het peil van het weten-
schappelijk onderwijs te hoog zou zijn, 
of - nader gepreciseerd - te specialis-
tisch. 
Even later heeft Minister-President 
Den Uyl een feestrede afgestoken voor 
het VMF-concern, waarbij hij ter gele-
genheid van de opening van een nieu-
we bedrijfshal technische vernieuwin-
gen, in de industrie wel gezegd' toe-
juicht, als zou dat leiden tot grotere 
welvaart. 
Deze grote bedrijven ontwikkelen de 
techniek echter niet werkelijk, maar 
parasiteren daar slechts op en kijken 
alleen naar gemakkelijke winsten. Zij 
laten een groot deel van de mogeli jke 
technische vernieuwingen ongebruikt 
in de kluis. Als hun systeem door crisis 
geteisterd wordt, gooien zij de meest 
begaafde onderzoekers op straat, wat 
bij voorbeeld één van de oorzaken is 
van de huidige werkloosheid van aca-
demici. 
Het is naar onze mening paradoxaal 
het wetenschappelijk onderwijs te be-
perken en het toepassen van tech-
nisch-weten schappelijke vernieuwin-
gen over te laten aan de grote bedrij-
ven, terwij l juist de door Den Uyl beju-

belde 'menselijke' onderneming VMF 
de treurige tradit ie heeft, moderne 
takken van het bedrijf af te stoten als 
elders het geld meer profijteli jk blijkt te 
kunnen worden belegd. 
Met het structureel maken van de 
stops wordt een proces in gang gezet 
dat tot maatschappelijke verarming 
leidt. Sterk is dat ook te zien op het 
vlak van de maatschappelijke dienst-
verlening. Een groot deel van de huidi-
ge werkloosheid van academici ligt 
daar en wordt veroorzaakt door het te 
kort schieten van de Regering, bij de 
maatschappelijke dienstverlening en 
onderwijsvoorzieningen hoog gekwali-
ficeerde krachten te betrekken. 
Ik kom dan onvermijdel i jk tot de kruis-
tocht van de heer Klein tegen de art-
sen, de medische hoogleraren, door 
hem als 'deze groep l ieden' geken-
schetst, waarbi j hij het niet kan nalaten 
over de volgens hem gewenste artsen-
dichtheid te orakelen. Bezien wi j dit 
vraagstuk bij het licht van de nota Ont-
wikkelingsli jnen dan blijkt het niet om 
de maatschappelijke behoefte maar 
om de beschikbare financiële midde-
len te gaan. Het is dan ook begrijpelijk, 
dat in de stukken over het thans zo 
centraal geplaatste vraagstuk van de 
gewenste artsen- en tandartsendicht-
heid uiterste beknoptheid wordt be-
tracht. De memorie van antwoord 
drijft het zover, dit vraagstuk af te doen 
met de zin die begint: In het kort zij 
nog vermeld dat gestreefd wordt naar 
een artsendichtheid van 1,8 etc. De no-
ta naar aanleiding van het eindverslag 
is een weinig uitvoeriger en wi jdt in de 
getikte versie ruim een kantje aan en-
kele summiere getallenreeksen. Is dat 
de lang beloofde uiteenzetting over de 
maatschappelijk gewenste artsen-
dichtheid? Naar onze mening is dit een 
jammerl i jke vertoning. In september 
1974 vond een reportage plaats van 
een werkgroep van de Koninklijke 
Maatschappij voor de Geneeskunst 
over de vermoedeli jke consequenties 
van het te verwachten artsenaanbod. 
Daarin werd de conclusie getrokken, 
dat het zeer onwaarschijnli jk lijkt, dat 
de behoefte in kwalitatief opzicht voor-
lopig een verzadigingspunt bereikt. 
Naar onze mening is de op 1,8 gestel-
de norm ontoereikend en eerder bezui-
nigend dan een aanpassing aan de 
werkelijke maatschappelijke behoefte. 
Het is misschien interessant te verwij-
zen naar statistieken van de Wereldge-
zondheidsorganisat iediein 1974 zijn 
gepubliceerd. In die statistieken werd 
de artsendichtheid in alle landen van 
de wereld in 1950 en 1970 vergeleken. 
Nederland bracht het in 1950 tot de 
37ste plaats. In 1970 is het opgeklonv 
men tot de 33ste plaats en bevindt 
zich daar vlak onder Porto Rico. 

De tandartsenkwestie is nog schrijnen-
der. De huidige situatie is, dat de Maat-
schappij voor Tandheelkunde becijfert 
dat slechts aan een zesde van de tand-
heelkundige vraag wordt voldaan. Het 
gaat dus alleen nog om de vraag en niet 
eens om de medische behoefte. Trek-
ken wi j de lijn van de heer Klein door 
dan blijft er deze eeuw een tandartsente-
kort bestaan. Wij hebben dat bij eerde-
re gelegenheden al aangeduid als het 
inspelen op de kennelijk aanwezig ge-
achte 'maatschappelijke behoefte' aan 
kunstgebitten. 
Het hoofdpunt van deze zaak is echter, 
dat het bij medische voorzieningen he-
lemaal niet om het onderkennen van 
een marktmechanisme gaat. Daar zit 
de zogenaamde behoefte niet. Het 
gaat om de noodzaak, dat de overheid 
door haar ingrijpen arbeidsplaatsen 
schept. Dan blijkt de echte behoefte, 
naar goede tandheelkundige zorg, voor 
alle lagen van de bevolking bij voor-
beeld, vanzelf wel. 
Ik trek ter afronding van dit onderdeel 
van mijn betoog de volgende conclu-
sies. De arbeidsmarkt is ten onrechte 
in het geding gebracht. Voor de medi-
sche sector snijdt deze helemaal geen 
hout. Het effect van stops is tot nu toe 
eerder verkleining dan verruiming van 
capaciteit geweest. Noodzakelijk is, de 
stops te doen verdwi jnen. Daarom 
moet deze wetteli jke regeling zo snel 
mogelijk weg, terwij l alle inspannin-
gen dienen te worden gericht op de 
noodzakelijke capaciteitsverruiming. 
Bovendien bevat de wet in haar nieu-
we vormgeving tal van centralistische 
tendensen die de macht van het minis-
terie ten onrechte en ten koste van de 
instellingen vergroten. 
Mijn fractie heeft bij amendement 
voorgesteld de werkingsduur van de 
wet tot het m in imum, dat wi l zeggen 
één jaar, terug te brengen. In dit licht 
wi l len wi j ook de toelatingsproblema-
tiekzien. 
De capaciteit dient in nauw overleg 
met de betrokken studierichtingen ver-
groot te worden. Degenen die dit jaar 
door capaciteitstekorten uitvallen die-
nen het volgend jaar geplaatst te wor-
den. Waar dit niet onmiddell i jk moge-
lijk zal zijn, gezien de grote achterstan-
den, zoals bij voorbeeld bij de medi-
sche opleidingen, dienen zij op wacht-
lijsten te worden geplaatst. 
Afhankelijk van de gedachtenwisse-
ling overwegen wi j in tweede termijn 
op dit punt een motie in te dienen. 
Juist voor een medische opleiding is 
de motivatie van een aanstaand arts 
van doorslaggevend belang. In het al-
gemeen trouwens is de motivatie van 
overwegend belang. In dat licht bezien 
is de hele verheerli jking van het 
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stompzinnige lot natuurlijk absurd. Lo-
ting als structurele maatregel is naar 
onze mening een paskwil. Het is hele 
maal het toppunt dit als een vorm van 
hogere rechtvaardigheid te idealise-
ren. 
Het is onmiskenbaar dat loten absolu-
te onzekerheid schept en dus demoti-
verend werkt, waardoor juist de groe-
pen met de minste studietradities het 
meest getroffen worden. 
Verhoging van de toegangsbarrière 
voor universiteiten door selectie op cij-
fers wijzen wij ook af: ook dit werkt an-
ti-democratiserend. 
Wij zijn van mening dat juist de exter-
ne democratisering van het weten-
schappelijk onderwijs door déze be-
windslieden met kracht moet worden 
bevorderd, zoals ook het NVV heeft 
onderstreept. 

D 
De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begin maar met de 
drie punten te noemen die nog weinig 
naar voren zijn gekomen. 
1. Het heeft ons eigenlijk wat ver-
baasd dat er nauwelijks ingegaan is op 
artikel 2 van de tekst van de Machti-
gingswet: 
'De naleving van de bij of krachtens 
deze wet gegeven regelen en richtlij-
nen is voor zover het de bijzondere 
universiteiten en hogescholen betreft, 
voorwaarde voor de erkenning en be-
kostiging, waaraan ter waarborging 
van de deugdelijkheid van het onder-
wijs moet worden voldaan.'. 
Wij hebben er geen behoefte aan een 
achterhaalde schoolstrijd te doen her-
leven. Edoch, de wet luidt nu eenmaal 
zoals die luidt en het is mij een vol-
strekt raadsel hoe je kunt stellen dat de 
keuze van de methodiek waarop je de 
toelating van je studenten zult regelen, 
laat ik zeggen loting, gewogen loting, 
meng-loting, vergelijkend examen iets 
te maken heeft met de waarborging 
van de deugdelijkheid van het onder-
wijs. Ik ontken geenszins de wenselijk-
heid om onaangename maatregelen 
uniform te laten gelden. Maar, al moe-
ten er dan via dergelijke maatregelen 
een aantal mensen min of meer ge-
keeld worden, dan wil nog niet zeggen 
dat je daarvoor elke kapstok maar kunt 
gebruiken en deze kapstok lijkt mij on-
deugdelijk. Als er een relatie is tussen 
selectiemethoden en onderwijskwali-
teit, dan kan men moeilijk tegelijkertijd 
kiezen voor integrale loting. Zeker 
wanneer de ontijdelijkheid van de pro-
blematiek wordt erkend, zou iets meer 
aandacht aan deze zaak moeten wor-
den besteed. 

2. Het ligt in onze bedoeling eventueel 
straks een uitspraak van de Kamer te 
vragen over wat degenen die zijn uit-
geloot kunnen doen. Het kunnen stu-
deren bij een instelling van hoger on-
derwijs waaraan de gemeenschap zo-
veel geld moet ten koste leggen, is een 
faciliteit van die gemeenschap. Daarbij 
zou best gesteld kunnen worden dat 
degenen die van die faciliteiten gebruik 
maken er ook iets tegenover stellen 
ten opzichte van die gemeenschap. 
Wij hebben een tijdelijk precedent ge-
had wat betreft de militaire dienst-
plicht. Jezou kunnen denken alsconv 
plement daarvan aan een vrijwillige 
sociale dienstplicht, want velen vallen 
wat betreft de militaire dienstplicht uit 
de boot om redenen die met de fysieke 
gesteldheid te maken hebben, soms 
met politieke opvatting, soms ook 
met al of niet verborgen lotingsproce-
dures. Waarom zouden wij niet dege-
nen die dat willen in staat stellen zich 
een groter recht te verwerven om een 
plaatsingsbewijste ontvangen door, in 
de periode dat ze zijn uitgeloot hun 
diensten ter beschikking te stellen 
voor de wat minder aangename werk-
zaamheden in onze maatschappij, 
daarbij de nood verdunnend met een 
deugd? De norm voor wat je zou kun-
nen noemen minder aangename werk-
zaamheden oftewel corveewerk is niet 
zo moeilijkte bedenken; als norm kun 
je hanteren dat werk wat wij met zijn 
allen geneigd zijn aan ongeschoolde 
gastarbeiders over te laten. 

3. Het derde punt sluit aan bij vroege-
re uitlatingen van D'66fractievoorzit-
ters, o.a. bij de algemene politieke be-
schouwingen. Bij een wanverhouding 
tussen vraag en aanbod zal men zo 
mogelijk ook de vraagzijde moeten 
beïnvloeden, b.v. door te pogen de 
meer ideaal gemotiveerden naar vo-
ren te laten komen. Met name ter zake 
van medici zou ook in de inkomens-
sfeer iets kunnen worden gedaan door 
b.v. medici gelijk te stellen aan an-
dere wetenschappelijke medewer-
kers. Men kan ook pogen de toelatings-
regeling enigszins af te stemmen op 
de kwaliteitsverbetering in ons onder-
wijs en van de verhouding tussen on-
derwijs en maatschappij. Ook los van 
de huidige capaciteitsproblemen kan 
in het wetenschappelijk onderwijs 
worden geëist dat, tijdens de studie, 
gedurende enige tijd ook het nederige 
werk wordt verricht op het terrein 
van het vermoedelijke toekomstige be-
roep. De studenten zullen dan waarde-
volle ervaringen opdoen over bij voor-
beeld de functionering van ziekenhui-
zen en dat zal de menselijke verhou-
dingen daarin zeker bevorderen. Er 

gaat mogelijk ook een remmende in-
vloed op de vraag van uit zodat alleen 
de echt gemotiveerden overblijven en 
dat verhoogt de kwaliteit, als we dat be-
grip ruimer zien dan puur technische 
bekwaamheden. Het koppelt ook 
terug op het v.w.o. omdat ermee dui-
delijk wordt voor de leerlingen dat bij 
hoger onderwijs en hogere functies 
ook andere factoren belangrijker zijn 
dan kennis. 
Mijnheer de Voorzitter! Na deze inlei-
ding past het om mijn waardering uit 
te spreken voor het werk van de be-
windslieden en vooral van Staats-
secretaris Klein. Waardering vooral 
ook voor de moed die hij heeft ge-
toond. Moed vormt, gezamenlijk met 
een zekere mate van barmhartigheid 
en vastberadenheid, een goede 
grondslag voor datgene dat wij wel 
eens beleid noemen. Het tegenwicht 
tegen wat men wel vijfde macht 
noemt, moet voornamelijk komen van 
de zijde van Ministers en Staatssecre-
tarissen, die echter ook op een depar-
tementzitten dat zich primair met een 
sub-sector bezighoudt, maar, die langs 
een doorgaand lijntje vastzitten aan de 
Minister van Financiën die op een ge-
geven moment 'ho' zegt. Dat tegen-
wicht bieden is geen aangename en 
dankbare taak, want het is natuurlijk 
veel leuker om, of het nu over land-
bouw gaat of over onderwijs, te zeg-
gen tegen de vertegenwoordigers van 
de belangen van de sub-sector, die te 
zamen die vijfde macht vormen, dat er 
ongelimiteerde middelen ter beschik-
king zijn. Het tegenwicht in de vorm 
van noodzakelijke ontnuchteringen 
dient echter wat gedoceerd te worden 
en men dient de betrokkenen de gele-
genheid te geven eraan langzaam te 
wennen. Er zijn grenzen aan de groei, 
ook aan de groei van de middelen die 
ten behoeve van het hoger onderwijs 
ter beschikking zijn, middelen die op-
gebracht worden voor het overgrote 
deel door mensen die nooit de gele-
genheid hebben gehad en nooit de ge-
legenheid zullen krijgen om dat hoger 
onderwijs te genieten. Het is verstan-
dig van bewindslieden om eerst maat-
regelen in te dienen die gepresenteerd 
worden als tijdelijk, ook al kan ieder-
een die niet emotioneel maar rationeel 
tegenover de problematiek staat, op 
dat moment al opzijn klompen aan-
voelen dat het in principe geen tijdelij-
kezaak is en dat het absurd is om on-
gelimiteerd geld ter beschikking te 
stellen voor het volgen van dure secto-
ren van hoger onderwijs. 
Als de desbetreffende vijfde machts-
sector een beetje aan de numerus 
fixus gewend is, dan is op een gege-

Tweede Kamer 
13 maart 1975 Studentenstop 3505 



Nooteboom 

ven moment de situatie rijp om een 
stapje verder te gaan. De bewindslie-
den hebben dat aangedurfd in februari 
dit jaar en zij verdienen daarvoor waar-
dering. 
Natuurlijk komt er dan een hele heisa 
van, dat het een schande is dat er on-
verwacht dat structurele element inge-
bouwd wordt. De bewindslieden heb-
ben er terecht op gewezen dat dit ele-
ment ook al in de memorie van toelictv 
ting werd genoemd. Waarschijnlijk zal 
het woordje 'arbeidsmarkt' wel bij 
amendement uit dit wetsontwerp wor-
den geschrapt. Wij zijn er zelfs wel 
vóór, want het past inderdaad niet erg 
in deze volgens de beweegreden tijde-
lijke regeling. Geschrapt of niet, de 
functie van stap in het ontnuchterings-
proces heeft de moed van de bewinds-
lieden gehad. Mijnheer de Voorzitter! 
Nederland dat zoveel missionarissen 
en zendelingen heeft geleverd in de 
historie zou zichzelf niet zijn wanneer 
ook hier niet de behoefte was ontstaan 
om als gidsland voor de rest van de 
wereld op te treden. Nergens kent men 
een loting voor toelating van studen-
ten op een universiteit, laat staan inte-
grale loting zonder meeweging van 
andere factoren. Toch past een com-
pliment aan het adres van deze be-
windslieden voor de consistentie van 
hun voorstellen. Een grote mate van 
logica kan eraan niet ontzegd worden. 
Immers, wanneer je niet uitgaat van 
een continue scala van beoordeling 
van leerlingen van het v.w.o., maar er-
gens een volstrekte discontinuïteit in-
bou,wt in de vorm van een ja-nee-punt, 
geslaagd of niet geslaagd voor het 
examen, dan is het volstrekt logisch 
om degenen die het examen behaald 
hebben daarna als een homogene 
groep te behandelen. Inconsistent 
daarmee is dan nog wel dat er über-
haupt toegestaan wordt dat er cijfers 
worden bekend gemaakt voor de on-
derdelen van het examen van v.w.o. 
Dat is een schoonheidsfoutje en dat 
zou je dan binnen het model moeten 
opheffen. Alleen maar ja of nee. Is het 
niet mogelijk om iedereen die het 'ja' 
gekregen heeft toe te laten tot datgene 
waar hij in principe recht op heeft, als 
er voldoende mogelijkheden zouden 
zijn, dan is loting inderdaad de meest 
eerlijke procedure die je kunt beden-
ken om iedereen een gelijke kans te 
geven wanneer iedereen geacht wordt 
een gelijke waarde te hebben en een 
gelijke kans te krijgen. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij moeten 
niet doen alsof loting een volstrekt 
vreemd element is i n onze gehele sa-
menleving. Op lager niveau van orga-

nisatievormen, zomerkampen bij voor-
beeld, is het helemaal niet ongebruike-
lijk om als er vervelende klussen zijn of 
leuke via loting te selecteren. 
Zeer velen doen vrijwillig mee aan 
lotto, toto, staatsloterij, etc. waarbij 
het domme lot aanzienlijke invloed 
heeft op iemands mogelijkheden in de 
maatschappij. En laten wij wel wezen, 
wij allen in deze zaal zitten hier dank zij 
een systeem van min of meer gewo-
gen loting, dan wel een mengsel van 
toeval en andere factoren. In dit geval 
leidde dat tot een zodanige selectie 
van de sprekers, dat meer dan de helft 
ervan chemie of fysica heeft gestu-
deerd. Gewogen loting en integrale lo-
ting zijn nauwelijks verschillend in de 
benadering van de bewindslieden, die 
als maximale factor 1,1 willen hante-
ren. Integrale loting is niet absurd, het 
is wel uiterst vervelend voor diegenen, 
die het slechte lot treffen. Maar dat 
geldt ook voor diegene die deelneemt 
aan de Staatsloterij. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Heeft 
de heer Nooteboom nu werkelijk ern-
stig willen zeggen, dat, omdat men 
loot in een zomerkamp om een verve-
lend klusje te moeten doen, dit de legi-
timatie is voor de loting voor het we-
tenschappelijk onderwijs, of was het 
een grapje? 

De heer Nooteboom (D'66): Ik heb ge-
zegd - maar ik ben pas halverwege 
een naar ik hoop, enigszins even-
wichtig betoog - dat loting niet een vol-
strekt vreemd element is in het maat-
schappelijk gebeuren. Allerlei zaken, die 
soms grote invloed hebben op de toe-
stand en de ontwikkelingsmogelijkhe-
den van mensen, worden voor een 
aanmerkelijke mate door het lot be-
paald. Dat heb ik proberen aan te dui-
den. Wat de verdeling betreft tussen 
nare en leuke klussen heb ik het sim-
pele voorbeeld genomen van een zo-
merkamp of iets dergelijks, waarin cor-
veewerk bij loting wordt verricht als 
zich onvoldoende vrijwilligers hebben 
aangemeld, wat meestal het geval is. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Het 
was dus een grapje? 

De heer Nooteboom (D'66): Een grap-
je met een ernstige ondertoon, zoals 
de meeste van mijn grapjes hebben. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ga even naar 
een zijlijn en met een benadering die 
voor juridisch in plaats van natuur-we-
tenschappelijk gedeformeerden als 
vloek zal gelden. De pak-kans voor 
een groot aantal overtredingen en 
zelfs misdrijven is dermate gering dat 
de beperkte capaciteit van de gevan-
genis wordt gevuld via een soort ge-
wogen loting. Een zeer hoog percenta-

ge mensen geeft bij enquêtes toe dat 
zij ten minste eenmaal in hun voertuig 
als bestuurder hebben gezeten op een 
moment dat het door het gebruik van 
chemische stoffen, waaronder hy-
droxyaethaan, door oververmoeidheid 
of door andere oorzaken eigenlijk vol-
strekt onverantwoord was. De intensi-
teit van het moderne verkeer is van 
dien aard dat ieder, die een beetje eer-
lijk is tegen zichzelf, moet toegeven 
dat hij voortdurend fouten begaat, die 
zouden kunnen leiden tot een zeer ern-
stig verkeersongeval, als de overige 
omstandigheden die buiten de eigen 
macht liggen, zoals het gedrag van an-
dere weggebruikers, toevallig erg on-
gunstig zijn. Deze zijlijn is een parallel-
lijn met negatief voorteken. Op deze 
parallelweg wordt de facto erkend dat 
een toenemende interactiedichtheid in 
onze maatschappij noopt tot toevals-
elementen die de vraag van schuld rela-
tiveert in de zin van tekortschieten ten 
opzichte van medemensen op weg 
naar hetzelfde. Pech of mazzel wordt 
wel degelijk aanvaard als één van de 
dingen die nu eenmaal in het leven ge-
beuren. 

Anderzijds wordt keiharde selectie ook 
wel degelijk ervaren als iets dat nu een-
maal gebeurt en dat positieve en nega-
tieve kanten heeft. Moeten wij door lo-
ting het Nederlandse voetbalelftal 
gaan samenstellen? De capaciteit is 
daar beperkt tot een elftal. Moeten wij 
door loting uitmaken wie er uitkomt in 
het tenniskampioenschap voor juni-
oren? Of via keiharde selectie, waar 
mogelijk een scholier aan de top komt 
die mede daardoor niet zulke hoge eind-
examencijfers heeft? Moeten wij 
door loting gaan uitmaken wie de 
mooiste is in dit land? Tegen de tijd 
dat wij via loting gaan uitmaken wie de 
constructietekeningen van een brug 
mag maken, zal ik proberen om die 
brug te mijden. Loting is kennelijk niet 
altijd de juiste selectiemethode. 
Uit de onderwijswereld bereiken ons 
vele berichten over demotiverende in-
vloed van loting. Het enige onderzoek-
je betreffende de voorkeur van de leer-
lingen is mogelijk niet representatief, 
maar kwam uit op 40% loting, 40% 
voor gewogen loting. Vanmorgen heb 
ik een uur gediscussieerd met een vrij 
grote groep leerlingen, die een bezoek 
aan deze Kamer bracht, van het gym-
nasium in Haarlem. Zij discussieerden 
trouwens voornamelijk onderling en 
dat vond ik fijner. Bijeen afsluitend en-
quêtetje kwam dezelfde verhouding 
40-40% eruit: 20% koos voor keiharde 
selectie zonder loting. Men gelieve dus 
niet te overdrijven over de aanvaard-
baarheid van welk systeem dan ook. 
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Wanneer de V.V.D. in het voorlopig 
verslag stelt dat integrale loting de 
slechtst denkbare oplossing is, dan is 
dat natuurlijk kletskoek. Zeker van uit 
hun visie op de maatschappij gezien. 
Ik kan mij heel wat selectiemethoden 
voorstellen die de V.V.D. en wij nog 
verwerpelijker achten, bij voorbeeld 
voorkeursbehandeling op basis van 
politieke of religieuze kleur van een 
leerling of van zijn ouders. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Daar-
voor zou ik op geen enkele wijze ooit 
willen pleiten: dat weet de heer Noote-
boom ook wel. Als hij vertelt dat wij 
kletskoek verkopen, dan moet hij dat 
adstrueren. 

De heer Nooteboom (D'66): Mevrouw 
Ginjaar heeft toegegeven wat ik zoë-
ven heb gezegd. Als de V.V.D. in het 
voorlopig verslag stelt dat integrale lo-
ting de slechtst denkbare oplossing is, 
dan is dat kletskoek, omdat mevrouw 
Ginjaar op dit moment al toegeeft dat 
het inderdaad niet de slechtst denkba-
re methode is, want over de twee 
voorbeelden die ik daarna gaf zegt zij: 
Daar zouden wij zeker nooit voor wil-
len pleiten. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Tou-
ché. 

De heer Nooteboom (D'66): Diegenen 
die pleiten voor een gewogen loting, 
waarbij een wegingsfactor wordt toe-
gepast die afhankelijk is van het te ver-
wachten studierendement dat gecor-
releerd is met het eindexamenresul-
taat, zouden de conclusie moeten trek-
ken, als zij hun eigen systeem serieus 
nemen, dat dan de vraag van het al of 
niet slagen voor het afsluitend examen 
van het v.w.o. niet meer ter zake doet. 
Dan heb je niet een discontinu 
systeem van ja en neen voor een exa-
men, maar een continue rangschikking 
ingevoerd als relevant voor meer of 
minder geschikt. Wanneer mensen 
met een acht als gemiddelde 80 % 
kans hebben op een goed studieresul-
taat en mensen met een zes 60 %, dan 
is er geen enkele zinnige reden om te 
veronderstellen dat mensen met wat 
minder dan een zes, die het examen 
niet zijn gepasseerd, qua te verwach-
ten studierendement een nul zouden 
hebben. Dan zouden de mensen met 
gemiddeld een vijf die het examen niet 
hebben gehaald ook moeten meelo-
ten, want die hebben een zinnige kans 
om met succes die artsenstudie te be-
eindigen. Je zou kunnen beginnen met 
een gegist bestek van bij voorbeeld 
een succeskans van 30% of zciets. 

Gewogen loting is een reële mogelijk-
heid en zij kan worden toegepast zon-
der cesuren om dat dure woord uit de 
memorie van toelichting ten minste 
eenmaal te hebben gebruikt. 

DeheerVerbrughfG.P.V.): Heeft de 
heer Nooteboom ook de getallen ge-
zien in 'Universiteit en Hogeschool' van 
prof. Bakker? Het gaat in dit verband 
om een heel stijl aflopende reeks. Van 
de mensen die meer dan een zeven 
hadden, heeft 89 % na zes jaren een 
examen afgelegd. Van mensen die een 
cijfer hadden dat tussen de zeven en 
de zes lag bedroeg dit percentage 76 
en voor mensen die een cijfer hadden 
onder de zes 59%. Van de mensen die 
een cijfer hadden boven de zeven, is 
11 % omgezwaaid, verdwenen of heeft 
de studie gestaakt. Tussen de zes en 
dezeven bedraagt dit 24% en voor zes 
en lager 41 %. Dan zijn toch wel signifi-
cante cijfers. 

De heer Nooteboom (D'66): Ik heb al-
lerminst ontkend dat er een duidelijk 
significante positieve correlatie is tussen 
sommige resultaten van mensen die 
eindexamen hebben gedaan - dat 
hangt o.a. af van schooltypen; ik denk 
dat de heer Verbrugh het over gymna-
siumcijfers had, maar ik heb niet alle 
getallen die ik heb bekeken in mijn 
hoofd - en het te verwachten studie-
rendement. Als men het discontinue 
punt van het ja of nee van het examen 
neemt, dan moet men het lijntje van 
cijfers, dat de heer Verbrugh noemde, 
eens op een grafiekje uitzetten en het 
een heel klein eindje doortrekken naar 
de richting beneden het in dit systeem 
volstrekt arbitraire scheidingspunt. 
Dan zal de heer Verbrugh tot dezelfde 
conclusie komen als ik, hoop ik. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Als u het 
lijntje doortrekt, zult u bemerken dat 
het bij de de zes al heel ver weg is en 
als men onder de zes komt, zijn er nog 
kleine mogelijkheden om voor het exa-
men te slagen. Dan kan men dat wel 
extrapoleren, maar dan wordt de kans 
toch heel klein op een examenresul-
taat. 

De heer Nooteboom (D'66): Ik heb het 
al vaker betreurd, dat het niet mogelijk 
is in deze Kamer om door middel van 
een grafiekje iets te illustreren, want 
dat is vaak veel duidelijker. Ware het 
zo dat de Kamer ter zake beter was uit-
gerust, dan zou ik zeker een grafiekje 
hebben geprepareerd. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mis 
schien kunnen wij een schoolbord krij-
gen, dat is voor onderwijsmensen al-
tijd aardig. 

De heer Nooteboom (D'66): Als je aan 
het gekozen model niet ontrouw wilt 
worden, dan moet je óf de weegfactor 
tot nul laten naderen bij diegenen die 
met de hakken over de sloot kwamen 
óf je moet de gezakten laten meeloten. 
Betekent dit nu dat wij voor de integra-
Ie loting zijn? Daar kom ik zo dadelijk 
op. Ik heb er behoefte aan om op prin-
cipiële punten toch even serieus door 
te gaan, juist omdat de Staatssecre-
taris de structurele problemen wat 
heeft benadrukt in de laatste fase. 
Wanneer bij een sollicitatie bepaalde 
eisen gesteld worden aan de voorop-
leiding, dan zou het zeer bepaald voor-
delen hebben om uit degenen, die solli-
citeren en die over de genoemde di-
ploma's of andere objectieve waardeer-
bare vereisten beschikken, te loten. 
Wij zouden kunnen loten bij voorbeeld 
voor de positie van burgemeester van 
Rotterdam, wanneer de vereisten voor 
die functie duidelijk geformuleerd wa-
ren bij de sollicitatie. Het zou degenen, 
die de macht hebben, mensen in lucra-
tieve of bevrediging gevende baantjes 
te benoemen, dwingen om exact te 
formuleren wat zij eigenlijk eisen, tot 
een exacte uiteenzetting ook waarom 
ze Jantje wèl benoemd hebben en Piet-
je niet. Het zou de verdeling van macht 
ten goede komen, doordat er hier en 
daar wat pieken worden afgesneden. 
Anders gezegd: Het zou in die sector 
bepaald bijdragen tot gelijke kansen 
en de macht van vitamine R beperken. 
Mijnheer de Voorzitter! Wij streven 
naar gelijkmatiger verdeling van al-
lerlei zaken, inkomen, vermogen, ken-
nis, macht. Nivelleren van inkomen be-
tekent, dat je de topinkomens af moet 
kappen, zelfs al zou daardoor het to-
taal inkomen achteruitgaan. Als som-
mige medici, ingenieurs, managers, 
dan naar het buitenland zouden gaan, 
is dat de prijs die betaald moet wor-
den. Spreiding van kennis echter bete-
kent niet, dat je de toppen daarvan 
moet afkappen, maar dat je ernaar 
moet streven dat degenen die de kans 
krijgen de top te bereiken, over meer 
karaktereigenschappen en motivatie 
beschikken dan alleen maartechni-
sche begaafdheid, juist omdat de 
maatschappij weinig nut heeft van 
briljante lieden, die na hun studie naar 
het buitenland verdwijnen omdat hun 
motivatie voornamelijk financieel" of 
statusgericht was. 
Als de technisch beste managers en 
chirurgen naar het buitenland verdwij-
nen, zullen wij mogelijkerwijs in Ne-
derland wat meer werkloosheid heb-
ben en iets meer sterfte, omdat de za-
ken technisch minder goed verzorgd 
worden, maar mogelijk wèl menselij-
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ker. Wanneer wi j streven naar sprei-
ding van kennis, macht, vermogen en 
inkomen, dan zullen wi j de bereidheid 
moeten hebben om de nadelen daar-
van te accepteren. Wanneer het D'66 
Beleidsplan stelt dat onze maatschap-
pij vraagt het uiterste aan wetenschap-
pelijk en technisch kunnen om allerlei 
situaties onder controle te kunnen 
houden, is daarbij óók het sociale ele-
ment in het geding. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is in onze 
samenleving volstrekt aanvaard, dat er 
selectie plaatsvindt voor de kans die je 
krijgt op verdere ontplooi ing aan de 
hand van datgene wat je getoond hebt 
in het verleden. Dat is zo bij kunstaca-
demies, bij scholen voor lichamelijke 
opvoeding, bij conservatoria, enz. En 
waarom zou dat niet het geval zijn 
wanneer het gaat om geschiedenis, 
medici jnen, scheikunde of wat dan 
ook? 

Ik zie het enorme verschil niet tussen 
de situatie, waar de Staatssecretaris 
zich bij de vragen over dit soort oplei-
ding eruit draait door over het KMA en 
het KIM op te merken, dat het eigenlijk 
geen selectie is maar een sollicitatie 
voor de functie van officier bij het le-
ger of de marine. Is het beginnen met 
een medicijnenstudie iets anders dan 
een sollicitatie naar de functie van arts? 
Is het wil len beginnen met een studie 
van diergeneeskunde of apotheker iets 
anders dan een sollicitatie naar een 
dergelijke functie? 
Het enige verschil is dat je in formele 
zin veelal niet een werkgever zult krij-
gen, maar well icht kleine zelfstandige 
zult bli jven. Sommigen in dit huis 
schijnen een welhaast pathologische 
hekel te hebben aan zelfstandigen. 
Maar dat doet er in wezen natuurli jk 
niets toe. Kortom, wi j zijn er best aan 
gewend, dat mensen op hun geschikt-
heid worden geselecteerd aan de hand 
van zo goed mogelijke gegevens uit 
het verleden, al dan niet met een be-
oordeling van zogenaamde persoon-
lijkheidskenmerken. Je zult op allerlei 
momenten van het leven moeten kie-
zen. Permanent vermoorden wi j daar-
bij alternatieven die potentieel ook 
aanwezig zijn. De financiële omstan-
digheden en de sexe mogen geen hin-
derpaal zijn om aan het onderwijs deel 
te nemen. Gelijke ontwikkelingskan-
sen moeten afgestemd zijn op per-
soonlijke capaciteiten en die persoon-
lijke vermogens hebben veel mensen 
veel meer dan dat ze kunnen ontwikke-
len. Het kiezen als leerling voor de in-
tellectuele kant van de ontwikkelings-
mogelijkheden betekent een zekere 

mate van verarming. Daar is niet aan 
te ontkomen. Verarming wat betreft de 
sportieve ontwikkeli ngsmogeli jkhe-
den, die er misschien ook zijn, de cul-
turele, de sociale, enz. Maar die keuze 
moet tóch gemaakt worden op een ge-
geven moment. De consequenties van 
die keuze liggen bij degene die die 
keuze maakt. Integrale lot ing is een op 
zichzelf consistent concept; de gewo-
gen loting is dat niet. Het instituut van 
vergelijkende examens is dat daaren-
tegen weer wel. Daarbij wordt name-
lijk het model van slagen of zakken niet 
aangetast, alleen de streep wordt er-
gens anders gelegd.Wanneer het aan-
bod van studenten in de geneeskunde 
te groot is voor de opleid! ngscapaci-
teit, dan is het heel goed mogeli jk om 
voor die studierichting alsnog iemand 
als geslaagd te beschouwen qua eind-
examen, wanneer hij het cijfer ge-
middeld heeft van 7,1 of 7,24 of wat 
dan ook. Dat tast de essentie van het 
systeem niet aan. Het is een hard 
systeem, maar zachte heelmeesters 
maken soms stinkende wonden, en 
nogmaals, het systeem is voor de be-
volking kennelijk aanvaardbaar in al-
lerlei andere sectoren van kunst, sport, 
enz. Het argument van opgejutte pres-
tatiedrang is waar, maar daarmee nog 
niet de enige waarheid. In ieder geval 
van uit het oogpunt van het ter 
beschikking stellen van overheidsmid-
delen lijkt mij het vergeli jkend examen 
de meest zinnige selectiemethode. Het 
eindexamen kan eventueel als zodanig 
dienen. Om de eenzijdige gerichtheid 
op examenvakken te matigen zou men 
kunnen laten meetellen een beoorde-
ling door het lerarenkorps van defacto-
ren zoals het lijstje in het rapport ten 
behoeve van het voortgezet onderwijs 
is weergegeven, zoals creativiteit. Het 
zijn er een stuk of zeven. Het alternatief 
om de loting te wegen op grond van 
statisch te verwachten studie-rende-
ment brengt ons in grote ethische con-
flicten en uitgebreide technische moei-
lijkheden. Conflicten, omdat dan syste-
matisch de v rouw in een lage plaat-
singskans komt vanwege het ge-
middelde relatief lage studie-rende-
ment, dat de cijfers, voor zover be-
schikbaar, nu eenmaal aantonen. 
Technische ellende, omdat je zit met 
de afhankelijkheid van leeftijd, van 
duur van het middelbaar onderwijs, 
van loopbaan, enz. 
De heer Vermaat heeft een heel lijstje 
opgesomd. Wi j zijn geen voorstanders 
van een opgeschroefde prestatie-
drang. De scholen kunnen ook rustig 
doorgaan met dat te relativeren en aan 
andere kenmerken van vorming grote 

aandacht te besteden. Maar wie toch 
meent zijn prioriteit in één sector te 
moeten leggen, welnu, hij krijge zijn 
kans en zij ook. En dan niet een even 
grote kans dan een ander die zijn prio-
riteiten heel anders legt. Er is volgens 
door Bakker naar voren gehaalde cijfers 
geen relatie tussen studieresultaten en 
sociaal mi l ieu, dus je kunt niet zeggen 
dat door een dergelijk, mede op presta-
tie gericht selectiestelsel een bepaald 
mil ieu wordt gediscrimineerd. Die dis-
criminatie vindt, voor zover ze plaats-
vindt, in een veel eerdere fase van de 
opleiding plaats. 

Mijnheer de Voorzitter! Wi j moeten 
proberen een beetje realist te zijn. 
Mijn gevoel omtrent wat haalbaar is 
zegt mij dat het wel op een gewogen lo-
t ing uit zal draaien; daar ga ik dan ver-
der van uit. Het is van alles een beetje 
en vooral van allerlei nadelen een 
beetje, en dat is echt iets voor polit ici. 
Voor het meenemen bij de wegings-
factor van enig schooloordeel is mi jn 
fractie in principe een voorstander, 
maar de gevolgen van al te subjectieve 
factoren doen ons aarzelen. De eis van 
oordeel door de collectiviteit van de 
docentenstaf matigt die subjectiviteit 
en voor lopig zouden wi j een beoorde-
ling op sociale vaardigheid en ri jpheid 
als zijnde tè gevoelig voor subjectieve 
invloeden, wil len afwijzen, maar voor 
het overige voelen wi j ons aangespro-
ken door de benadering van mr. Van 
der Ven in het laatste nummer van 'Tri-
angel'. Het is natuurli jk gemakkelijker 
je te beperken tot zogenaamd objec-
tieve cijfers van landelijk schriftelijke 
examens, maar ieder weet dat ook 
daartoevalselementen een vrij grote 
rol kunnen spelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Van uit die ver-
wachting dat er waarschijnli jk wel ge-
wogen of ongewogen loting uit de bus 
zal komen, blijven wi j zitten met dege-
nen die uitgeloot zijn. Ik stuit dan in 
'de Volkskrant' van 12 februari op een 
artikeltje over een rapport van het So-
ciaal Cultureel Planbureau, waarin 
staat dat het onderwi js losgekoppeld 
zou moeten worden van de huidige 
prestatie- en beloningssituaties. Dat 
wordt dan door algemene loting of 
door de door ons gesuggereerde ge-
wogen lotingsvariant enigszins be-
reikt. En dan staat er verder; Ik citeer: 
'Dan zou veel onderwijs niet automa-
tisch moeten leiden tot hogere en ho-
ger betaalde beroepen en ook niet 
kunnen ontslaan van minder betaalde 
en minder aantrekkelijke werkzaam-
heden. Dat onaantrekkelijke werk zou 
beter gehonoreerd moeten worden en 
er zouden kortere werkti jden voor dat 
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werk dienen te komen, zodat dit niet 
automatisch wordt doorgeschoven 
naar buitenlanders en vrouwen' , einde 
citaat. Aldus het rapport. 
Daar v ind ik mi jn aanknopingspunt 
voor enerzijds de mogeli jkheid om op 
langere termi jn misschien de maat-
schappelijke behoefte dan wel de ar-
beidsmarktsituatie en de capaciteit van 
de desbetreffende soort opleiding wat 
naar elkaar te buigen. Anderzijds zie ik 
daarin een mogelijke oplossing voor 
het probleem van de mensen die door 
uiterst stompzinnige lotingsproces-
sen, al dan niet gewogen, keer op keer 
te licht bevonden worden. Zij moeten 
niet op een wachtl i jst, zeggen wi j el-
kaar in het algemeen na, maar wat dan 
wel? Welnu, ons voorstel is om die 
mensen de kans te geven om zelf iets 
te doen aan hun eigen plaatsingskans. 
Wij stellen voor dat degenen die zich 
een opoffering ten behoeve van de 
maatschappij hebben getroost, bij 
voorrang worden geplaatst in een vol-
gende ronde. Well icht ontstaat dan in 
vrij korte t i jd in sommige studierichtin-
gen die opleiden tot de hoger betaalde 
banen de situatie dat iedereen een jaar 
in zo'n corveebaan komt. Dat is dan he-
lemaal niet zo erg, want het is voor 
mensen die later de hogere functies in 
de maatschappij zullen vervullen heel 
goed, een jaartje aan het trappel-end 
te hebben moeten werken. Ik sluit 
daarbij enigszins aan bij een suggestie 
die in het voorlopig verslag is gedaan 
van de zijde van DS'70, waar men 
dacht over de eis dat studenten enige 
jaren ervaring in de maatschappij heb-
ben. De Regering acht blijkens de me-
morie van antwoord deze kwestie zo-
genaamd belangwekkend, maar ze be-
twijfelt of het een effectieve bijdrage 
is om de ruimte tussen vraag en aan-
bod te overbruggen en zij vindt erg 
belangrijk het verlies aan de verwor-
ven parate kennis. Het zou wel eens 
voor een hele jaargang vertraging kun-
nen betekenen. 

Nou, wi j ti l len daar niet zo erg zwaar 
aan als het ertoe zou leiden dat inder-
daad iedereen die de kans krijgt om 
een studie te volgen die de gemeen-
sc iap40 è 50 mille per jaar kost, ge-
noodzaakt zou zijn om die geprivile-
geerde situatie te verdienen. Niet al-
leen door het halen van een examen 
van het v.w.o., maar ook door het ver-
richten van een of meerjaren vr i jwi l l i -
ge sociale dienstplicht. 

D 
De heer Abma (S.G.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ditmaal houdt ons niet 

een aangename affaire bezig. Trou-
wens, veelal behandelen wi j hier moei-
lijke kwesties met alle mogeli jke con-
sequenties. In dit geval gaat het om de 
toekomstige levensbestemming van 
een groot aantal gegadigden voor het 
hoger onderwijs. 
Als het gaat om functie, ambt of taak 
spreken wi j vaak van 'beroep'. Achter 
een beroep schuilt dikwij ls in meer of 
mindere mate een ' roeping' , die ie-
mand ervaart. Wanneer men niet aan 
zijn ' roeping' gehoor kan geven, wordt 
het dubbel pijnlijk ervaren. 
De noodzakelijke toeloop van adspi-
rant-studenten, die voor een bepaalde 
studierichting hebben geopteerd, af-
remmen, dreigt een chronisch karakter 
te krijgen. De verlenging van deze t i j -
delijke wet mag echter geen routine-
kwestie worden, nog minder traditie. 
Wi j zijn geneigd om te spreken van een 
'kwaal ' of van een 'ziekte'. Naar dok-
tersgebruik - ik zou het niet aandurven 
te spreken van 'goed' doktersgebruik 
in dit verband! - heeft die kwaal zelfs 
een Latijnse naam gekregen: numerus 
f ixus. 

Wi j zijn van de noodzaak overtuigd -
anders zouden wi j dit wetsontwerp 
niet behandelen - , dat de werkings-
duur van de wet moet worden ver-
lengd. Nog steeds blijkt het namelijk 
niet mogelijk, ijzer met handen te bre-
ken. Wi j wil len er echter op aandrin-
gen, dat alle mogeli jkheden die er zijn 
worden uitgebuit om de capaciteit te 
vergroten en zoveel mogeli jk aan de 
verlangens tegemoet te komen. 
Op een gegeven moment zal de kade 
het schip echter keren; sommigen zul-
len misschien geneigd zijn, in plaats van 
kade van 'bierkaai' te spreken. Welis-
waar vragen wi j ons af, of die moge-
lijkheden niet aanwezig zijn om meer 
capaciteit te scheppen, maar voor 
de numerus fixus structureel wordt , 
moet ons inziens een uitgebreide en 
grondige bezinning plaatsvinden, ten-
zij de bewindslieden in staat zijn, over-
tuigende garanties te verstrekken op 
grond van prognoses en verdere rele-
vante gegevens, dat binnen enkele ja-
ren de knelpunten definitief uit de we-
reld zullen zijn. 

Tijdens de parlementaire rit van dit 
wetsontwerp (12 929) is een nieuw ele-
ment in de gedachtenwisseling geïn-
troduceerd. Ik doel op de kwestie, of de 
te verwachten vraag op de arbeids-
markt naar afgestudeerden als een be-
palende factor mag meedoen. Ik erken, 
dat dit aspect een gewichtig aspect is; 
ik wi l het beslist niet in de mist laten, 
maar ik meen, dat het introduceren 
van dit gegeven in de discussie wat 
oneigenlijk is in het kader van heton-

derhavige wetsontwerp. Wi j wi l len 
daarom over het gehele vraagstuk van 
de toekomstige behoeften meer infor-
matie hebben. Daarover zijn cijfers 
voorhanden, maar deze worden nogal 
verschillend geïnterpreteerd; soms 
worden ze ook aangevochten. Daarom 
is naar mijn mening meer duidelijk-
heid gewenst. 
De discussie is derhalve niet uitgeba-
lanceerd. Daarom zullen wi j het op ho-
ge prijs stellen, dat gedurende de peri-
ode dat deze wet wordt verlengd - dat 
kan gedurende een, twee of drie jaar 
het geval zijn - het gehele probleem 
op tafel komt. Ik ben ook niet aan-
stonds gezwicht voor het argument 
van de arbeidsmarkt. Ik houd wel enke-
le slagen om de arm. uit beleving is 
mij bekend dat er wel eens een grote 
invloed werd gevreesd van afgestu-
deerden, maar binnen een zeer kort 
t i jdsverloop bleek toch wel dat er juist 
een tekort optrad. Het is daarom zeker 
goed dat wi j bepaalde aspecten nog 
eens grondig bezien. 
Ik wi l nog een enkele vraag stellen 
naar aanleiding van de nota naar aan-
leiding van het eindverslag. In die nota 
schrijven de bewindslieden dat in het 
rapport Ontwikkelingsli jnen aanbod en 
behoefte van academici tot 1990, on-
danks het streven in de behoeftera-
ming fouten van onderschatting te ver-
mijden, de (wellicht lage) raming van 
het aantal studenten toch uitkomt op 
een aanbod van academici dat uitein-
delijk boven de (wellicht hoog) ge-
raamde behoefte ligt. Waarom wordt 
alleen deze zijde van de medaille ge-
toond? Is het ook niet mogelijk dat een 
wellicht lage raming uitkomt op een la-
geraanbod? 

Op welke wijze zal er rekening worden 
gehouden met de effecten die voort-
vloeien uit het verkeer met de omrin-
gende EEG-landen? Is daarbij ook ge-
dacht aan de grotere - inmiddels mo-
gelijk gemaakte - mobil i teit van de 
afgestudeerden in die EEG-landen? 
Bij de relatief dure en specifieke stu-
dierichtingen met zeer geringe substi-
tut iemogeli jkheden, wordt speciaal 
verwezen naar de studierichtingen van 
geneeskunde, diergeneeskunde, tand-
heelkunde en pharmacie. Relatief ge-
zien, kan de toekomstige vraag naar af-
gestudeerden in deze richting min of 
meer gericht worden vastgesteld. Hoe 
zit dat met de studierichtingen schei-
kunde, biologie en dergelijke? Is de 
toekomstige vraag op de arbeidsmarkt 
naar afgestudeerden van deze studie-
richtingen niet veel meer metonzeker-
heden omgeven? Geldt voor deze stu-
dierichtingen ook dat het ontbreken 
van substitutiemogeli jkheden een 
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schatting van behoeften zeker moge-
lijk maakt? 
Wij moeten ook nuchter zijn - de feiten 
zijn voorhanden - : er is een grote werk-
loosheid, er is een sterk aanbod van ge-
gradueerden en wij kunnen dus ook 
niet alles op zijn beloop laten. Niet te 
vergeten dat onderwijsvoorzieningen 
op hoog niveau een niet onbeduidend 
beslag leggen op de middelen, hoe ge-
wenst uitbreiding van de capaciteit 
overigens ook moge zijn, er kunnen 
bovendien nog sterkere prioriteiten 
naar voren komen. In het verleden is er 
al herhaalde malen op gewezen dat 
een situatie als de huidige zich zou 
kunnen gaan voordoen. Het is zeker 
niet onze bedoeling om deze proble-
matiek van de tafel te schuiven, nu de 
drang al sterker wordt en het ook nood-
zakeiijk is dat de doelstellingen van het 
onderwijs eens duidelijk worden ge-
formuleerd. 
Hoe attractief het ook is, het inzicht te 
verrijken, onderzoek te plegen en zo 
maar te studeren om het studeren, uit-
eindelijk ambieert men toch ook om 
een plaats in de maatschappij in te ne-
men door functie, beroep of ambt. 
Bij de zeer recente behandeling van de 
begroting van CRM heb ik deze vraag 
ook gesteld ten aanzien van de vor-
ming, die door het Departement van 
CRM wordt bevorderd. Ik heb ge-
vraagd: Gaat het om het verrijken van 
het inzicht, hetgeen inhoudt dat ook 
aan het leven meer inhoud wordt ge-
geven of wil men er garanties voor ge-
ven, dat de carrière begunstigd wordt, 
de levenspositie wordt verbeterd? De 
bewindslieden zijn wat in gebreke ge-
bleven, mij op dat puntte vormen. 
Daarom wil ik de vraag herhalen: Wat 
wil de Regering hiermede? 
De Regering heeft de ambitie, binnen 
een afzienbare periode de capaciteit 
zodanig op te voeren, dat aan alle re-
delijke verlangens en aanvragen kan 
worden voldaan, zelfs wanneer de nu-
merus fixus voor bepaalde studierich-
tingen een structureel karakter be-
houdt, want dan zal toch de druk op 
andere studierichtingen steeds groter 
worden. Ik meen dat belanghebben-
den daar recht op hebben. Men mag 
dit niet volstrekt in het vage laten. Er 
zijn nog meer belangen mee gemoeid. 
Ons hebben al benauwde geluiden be-
reikt, met name van de kant van het 
h.a.v.o., dat de toegangswegen tot het 
hoger onderwijs enigszins verstopt ra-
ken. 

Intussen moet er acuut iets gebeuren. 
Wij zijn het daarmede helaas wel eens. 

De vraag is echter, welke oplossing 
moet worden gekozen. De consequen-
tie van de stelling 'gelijke kansen voor 
ieder' zou oppervlakkig bezien tende-
ren in de richting van een loting over 
de gehele linie, een globale loting voor 
allen, ongeacht de uitkomst van een 
studie. Dat is toch wel wat te veel van 
de nivellering, om niet te zeggen dat 
het het toppunt is. Uiteindelijk zijn er 
bij de vooropleiding reeds gelijke kan-
sen geboden die echter verschillende 
resultaten hebben opgeleverd. 
Trouwens, als men spreekt over de 
term 'kans', impliceert dat dat de uit-
slag niet eenvormig is. Er is juist op dit 
terrein sprake van talenten. De talen-
ten, die bij de vooropleiding zijn geble-
ken, mogen niet dan tot grote schade 
worden veronachtzaamd. Hier is dus 
ook wel degelijk een collectief belang 
in het geding. 
Na allerlei discussies wordt vaak posi-
tie gekozen al naar gelang iemand het 
opneemt voor het collectief belang of 
voor het algemeen belang. Het is ech-
ter eigenaardig, dat men al naar ge-
lang de wisseling van de situaties, nu 
eens het een kiest en dan weer het an-
der. 
Naar mijn mening worden de cijfers bij 
het afsluiten van de voorbereidende 
studie niet vergeefs toegekend, al is er 
een subjectief element in aanwezig, 
doch naar mijn mening niet in een zo-
danige mate, dat die judicia volstrekt 
waardeloos zijn. In de lijn van een ni-
vellerende, globale loting past dat men 
de cijfers wil afschaffen. Ik veronder-
stel dat dat nog niet het doel is van het 
departement. 
Wanneer de cijfers totaal geen gewicht 
in de schaal legden, zou de stimulans 
ontbreken. Nu komt wel het bezwaar 
naar voren, dat de prestatiezucht zou 
worden opgezweept, indien de cijfers 
constitutieve waarde voor de toelating 
kregen. Er is echter ook duidelijk een 
andere pool aanwezig, die erop uit-
komt dat de stimulans zal ontbreken. 
Elke oplossing laboreert aan bezwaren 
en schept risico's. Soms betreft het 
minimale verschillen met maximale 
consequenties. Wij willen niettemin 
onze keus bepalen bij een differentie-
ring in die zin, dat een behoorlijk ge-
middelde toelating garandeert, althans 
een grotere kans dan via loting. 
Er zijn gegevens, waaruit blijkt - daar-
over is hedenmiddag reeds eerder ge-
discussieerd - , dat verschillende start-
punten bij de aanvang van een acade-
mische studie op den duur niet tot zeer 
evidente verschillen voern. Daarbij 
gaat het alleen om de vraag, of na een 
bepaalde periode de graad is behaald 
en men is afgestudeerd. Ik meen, dat 

wij over de wijze, waarop het gebeurt, 
nog niet zo heel veel cijfers onder ogen 
hebben gekregen. 
Wij gaan akkoord met loting voor de-
genen, die jammer genoeg een lager 
gemiddelde kregen. Met het oog op de 
toekomst gaat onze voorkeur toch uit 
naar meer differentiatie in de criteria 
en naar een wat grotere scale. Toela-
ting zal namelijk de resultante moeten 
zijn van het afwegen van de schoolre-
sultaten, de uitkomst van de landelijke 
toetsing en wellicht ook iets van een 
onderzoek naar motivatie, op welke 
wijze dan ook. Hierbij denk ik vooral 
aan degenen, die voor de tweede keer 
aan de loting deelnemen. Gaat het om 
de derde keer, dan zeker willen wij 
sterk ervoor pleiten, de mogelijkheid 
tot toelating te openen. Hoe groot zal 
het percentage eventueel zijn, wan-
neer degenen, die voor de derde keer 
deelnemen, zullen worden geplaatst? 
Is de kans op een wachtlijst, die niet 
meer is te verwerken, dan inderdaad 
zo groot? 
Behalve de schoolresultatenuitkomst, 
de uitkomst van een landelijke proef 
en de motivatie, die ik noemde, wil ik 
een toelatingsexamen ook niet geheel 
achter de horizon laten. Dat heeft voor-
al betrekking op de steeds luider wor-
dende klachten over de daling van het 
niveau. Ook over de niveauverlaging 
zullen wij gaarne iets van de Regering 
vernemen. 
Het bezwaar, dat wordt aangevoerd te-
gen, zoals ik het maar kortheidshalve 
noem, de gewogen loting komt erop 
neer, dat het voor degenen, die direct 
bij de toekenning van het cijfer zijn be-
trokken - dit geldt vooral, wanneer er 
sprake is van een specifieke relatie tus 
sen leraar en leerling - , moeilijkheden 
kan scheppen, het cijfer zo objectief 
mogelijk toe te kennen. Ik bedoel dit al-
lerminst als een insinuatie. Hierbij wil 
ik juist denken aan het gevaar, dat kan 
ontstaan, namelijk dat betrokkenen om 
zich vooral voor die mogelijkheid te 
hoeden een tikje in detegenoverge-
stelde richting doorslaan. Dat is uitein-
delijk ook voor de betrokken kandidaat 
allerminst wenselijk. Daarvoor is mis-
schien een oplossing te vinden. In ie-
der geval de bredere scale, waarvoor 
ik heb gepleit, zal in dezen zeer belang-
rijk zijn. 
Resumerende wil ik stellen, dat wij 
gaarne willen zien, dat spoedig een 
bredere gedocumenteerde bezinning 
plaatsvindt over de gehele kwestie. 
Hierbij denk ik met name aan het 
probleem van de arbeidsmarkt, dat bui-
ten het kader van deze tijdelijke wet 
valt. Wij zien dat er niet aan te ontko-
men is, dat die numerus fixus voor en-
kele jaren misschien moet worden ge-
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handhaafd en de modus is voor ons 
geen globale loting. 

D 
Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Zoals 
wi j ook in het eindverslag hebben ver-
meld, vinden wi j toch wel dat het ka-
rakter van dit wetsontwerp een grote 
wijziging heeft ondergaan. Wi j blijven 
van mening dat er in het wetsontwerp 
een structureel element is verschenen, 
namelijk dat van de vraag op de ar-
beidsmarkt. Daartegen hebben wi j be-
zwaar. De bewindslieden hebben er 
herhaaldelijk op gewezen, dat het om 
maatregelen van tijdelijke aard g ing. 
Eerst in de memorie van antwoord 
werd plotseling de vraag, of de nume-
rus f ixus in een structureel kader 
moest worden gezien, bevestigend be-
antwoord, terwij l i nde memor ie van 
toelichting nog werd betoogd, dat, 
wanneer aan de regulering van de toe-
lating een meer structureel karakter 
moest worden toegekend, deze ingri j-
pende maatregel een uitgebreide 
voorbereiding zou vereisen. Met dat 
laatste zijn w i j het geheel eens, maar 
de wijze waarop terloops het cr i ter ium 
van de arbeidsmarkt is ingevoerd en 
het tussen neus en lippen door verlen-
gen van de werkingsduur van de wet 
wijzen niet helemaal in die r ichting. 
Ook bewindslieden moeten niet pro-
beren een wet te gebruiken vooreen 
ander doel dan waarvoor zij oorspron-
kelijk was ontworpen. Soortgeli jke 
woorden zijn vandaag meer in de Ka-
mer gevallen. Te meer daar de be-
windslieden aankondigen dat het op-
nemen van de vraag op de arbeids-
markt moet worden gezien als een eer-
ste stap die nadere uitwerking zal v in-
den in een nieuw systeem van hoger 
onderwijs, vraagt dit element in het 
wetsontwerp een ernstige beoorde-
ling. 

In de memorie van toelichting op de 
onderwijsbegroting voor 1974 lazen 
w i j , dat onderwijsvernieuwing en een 
daarop gericht onderwijsbeleid belang-
rijke elementen zijn met betrekking 
tot de maatschappelijke verandering 
en dat zij bij uitstek als een politieke 
opgave dienen te worden beschouwd, 
dat wi l zeggen als vraagstukken die 
met name dienen te worden beoor-
deeld op grond van hun bijdrage aan 
de gewenste ontwikkeling in de sa-
menleving. Uitgangspunten voor on-
derwijsbeleid dienen dan ook uitdruk-
k ingtez i jn van de veranderingen, die 
men in de samenleving noodzakelijk 
acht, aldus de memorie. Wat zien wi j 

nu met de numerus fixus? De numerus 
fixus wordt een instrument ter beves-
t iging van de maatschappelijke struc-
tuur. Afhankelijk van de maatschappe-
lijke behoeften worden de aantallen 
studenten bepaald. In het midden 
wordt gelaten wat die maatschappeli j-
ke behoeften zijn. Is het inderdaad al-
leen maar de Nederlandse samenle-
ving of reiken wi j over de grenzen 
heen? Is het inderdaad alleen maar de 
beroepsbeoefenaar? Is een werkloze 
academicus niet wat minder ongeluk 
kig dan een werkloze ongeschoolde, 
omdat de betrokken man of v rouw in 
zijn of haar niet arbeidzaam leven zich 
ruimer en breder kan ontplooien, 
doordat hij of zij de toegang weet tot 
de bronnen van informatie en kennis 
en tot andere vormen van zelfontplooi-
ing? Met de numerus f ixus-wetgeving, 
zoals thans voorgesteld, wordt het on-
derwijs weer beschouwd als voorbe-
reiding op een beroep. De bewindslie-
den baseren zich dan ook nog op een 
rapport, dat de aantallen arbeidsplaat-
sen berekent bij een ongewijzigde 
maatschappijstructuur. De vraag op de 
arbeidsmarkt biedt een houvast. Zij 
constateren daarbij tegeli jkerti jd, dat 
bij die vraag op de arbeidsmarkt een 
bepalende rol wordt gespeeld door 
overwegingen, waarbi j salariëring en 
werkniveau in de huidige maatschap-
pelijke verhoudingen bepalende ele-
menten vormen. Het blijft bij die con-
statering. 

In dit kader wi l len wi j ernstig bezwaar 
maken tegen de passage in de nota 
naar aanleiding van het eindverslag, 
waarin de stop van dure studierichtin-
gen in overeenstemming word t geacht 
met het streven naar spreiding van 
kennis, machten inkomen. Doorstu-
denten door te verwijzen naargoedko-
pere studierichtingen blijft men accep-
teren, dat dure studierichtingen duur 
blijven en dat er geen ander benutten 
van onderwijsmiddelen binnen de du-
re studierichting mogeli jk is. 
Is het toevall ig dat juist opleidingen als 
deze, die in de huidige samenleving 
leiden tot een hooggesalarieerd be-
roep, het eerst een stop zullen onder-
gaan? Waarom wordt een zuiniger be-
heer van de onderwi jsmiddelen niet 
gezocht in het goedkoper maken van 
de kosten per student of door het bre-
der maken van de toegang tot de on-
derwijsmiddelen voor alle studenten, 
zodat binnen een zelfde richting van 
studie - ik bedoel inderdaad een rich-
t ing, bij voorbeeld de medische rich-
t ing - meer mensen opgeleid kunnen 
worden? Waarom worden die midde-
len overgeheveld naar goedkopere 
studierichtingen, opdat binnen die an-

dere richtingen de studenten aan hun 
trekken komen? 
Binnen dit kader vragen wi j de be-
windslieden of er een evaluatie is ge-
maakt van het benutten van onder-
wi jsmiddelen binnen de genoemde 
studierichtingen. Hebben zij de me-
ning, dat alle opleidingseisen binnen 
de studierichting terecht zijn? Zo ja, 
wie bepalen die studie-eisen, juist in de 
studierichtingen die een stop vragen? 
Is er geen gevaar dat veel kosten die 
bij andere beroepen belastingtech-
nisch wel eens verwervingskosten 
worden genoemd of ook wel eens in-
vesteringskosten heten, steeds meer 
gaan drukken op de onderwijsbegro-
ting? Is het dan wel zo verstandig dat, 
als tegenwicht tegen dit proces, w i j 
toegeven aan een beperking van het 
aantal onderwijsvragenden? 
Werken wi j bovendien met het econo-
mische systeem, waarin wi j nu nog le-
ven, geen schaarste in de hand van het 
aanbod van deze beroepsuitoefenaren 
en daarmee een hoge salariëring van 
deze mensen? Daarmee wordt de cir-
kel een vicieuze, want hoge salariëring 
zal mensen tot beroepen blijven aan-
trekken en well icht op verkeerde mo-
tieven. 

Wij vinden het dan ook een gemis dat 
de bewindslieden onze vragen om-
trent het verband tussen salariëring en 
aantallen beroepsbeoefenaren respec-
tievelijk salariëring en vraag naar 
scholing niet konden beantwoorden, 
omdat de gegevens ontbreken. Maar 
wil len zij die gegevens ook laten verza-
melen? Wordt het geen t i jd voor een 
onderzoek op dit terrein, wi l deze Re-
gering nog een geloofwaardig woord 
kunnen spreken over een inkomensbe-
leid, waarin eerlijk delen centraal 
staat? 
Wij zien tevens in het afsluiten van stu-
dierichtingen voor adspirant-studen-
ten krachtens het systeem van studen-
tenstop een verstarring optreden in 
het onderwi jsprogram. Er zal geen 
sprake zijn van een uitdagen om zich 
te bezinnen op samenwerking met an-
dere instituten. Zal de studentenstop 
onder meer niet belemmerend werken 
voor de integratie h.b.o.-w.o.? 
Hoezeer wi j ook tegen het structurele 
element van het arbeidsmarktcriteri-
um in deze tijdelijke wet zijn, wi j wi l len 
toch ook nog enige kritische kantteke-
ningen plaatsen bij de wijze waarop dit 
criterium is uitgewerkt. Het is verba-
zingwekkend dat als wetenschappeli j-
ke onderbouwvan dit cri terium een 
rapport wordt gebruikt dat zelf voort-
durend wijst op allerlei onzekere facto-
ren. Om te beginnen is het rapport-
Dalmulder gebaseerd op gegevens uit 
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de volkstell ing van 1960, waardoor al-
lerlei ontwikkelingen binnen de maat-
schappij, bij voorbeeld werkende ge-
huwde vrouwen, gastarbeiders, buiten 
beschouwing zijn gebleven. Verder 
zijn door de collegegeldboycot sinds 
1972 geen gegevens vanaf dat jaar be-
schikbaar over de aantallen studenten. 
Men gaat nu nog steeds uit van getal-
len van 1971. 
Ook de herprogrammering weten-
schappelijk onderwi js is niet betrokken 
bij de prognose, omdat niemand kan 
voorzien hoe deze herprogrammering 
eruit gaat zien en hoe de arbeidsmarkt 
hierop zal reageren. 
Als andere onzekere factoren worden 
nog genoemd het verloop van de sa-
menwerking tussen wetenschappelijk 
en hoger beroepsonderwijs, het effect 
van de middenschool. Over allerlei 
toekomstige ontwikkelingen zoals mo-
gelijke arbeidsverdeling - dan bedoel 
ik nog niet eens alleen het verdelen 
van minder arbeid over meer mensen, 
maar misschien ook wel een doorbre-
ken van ons systeem van horizontale 
arbeidsverdeling, waarbi j w i j mis-
schien wel toe moeten naar een 
systeem van verticale arbeidsverde-
l ing, waarin zowel geschoolde als on-
geschoolde arbeid over een ieder ver-
deeld gaat worden - spreekt het rap-
port niet. Ook een andere relatie tus-
sen opleiding en inkomen komt niet 
voor. Het beïnvloeden van de arbeids-
markt lijkt eerder een taak te zijn voor 
de overheid dan het als verkeersagent 
optreden voor het bedrijfsleven. 
Het is kenmerkend voor de situatie dat 
in een blad als 'De Werkgever' instenv 
ming wordt betuigd met het invoeren 
van het arbeidsmarktcriterium. 
Wij komen vervolgens op de keuze van 
het instrumentarium bij de toelating. 
Wij moeten die keuze plaatsen tegen 
de achtergrond van een noodwet en 
ons realiseren, dat deze keuze er één is 
tussen twee slechte. Over voordelen 
kunnen wi j hier niet spreken. Wij moe-
ten de nadelen van de middelen afwe-
gen. Als groot nadeel verbonden aan 
een selectie met behulp van het eind-
examengemiddelde, zien wi j de druk 
die op het voorbereidend wetenschap-
pelijk onderwijs gezet wordt . Door se-
lectie op basis van ei ndexamencijfers 
concentreert men zich op de eindexa-
menvakken. Leerlingen en docenten 
zullen in de ban komen van deze pres-
taties. Aandacht voor andere vaardig-
heden waarin de leerlingen zich wil len 
ontplooien blijft niet over. Vanuit de 
doelstelling dat onderwijs een moge-
lijkheid moet zijn tot menselijke ont-

plooiing om zich zelfs w i l , ook weer 
een onderdeel uit de beleidsdoelstel-
lingen van deze bewindsl ieden, is de 
beantwoording van de vraag welke 
leerling geschikt is voor het weten-
schappelijk onderwijs een afwegen 
van tal van factoren waarvan de per-
soonlijke motivatie een belangrijke is. 
Van dit ideaal komt bij selectie op eind-
examencijfers niets terecht. Als een 
voordeel wordt wel eens genoemd, 
dat ei ndexamencijfers een hoger ren-
dement van het wetenschappeli jk on-
derwijs tengevolge hebben. Wi j moe-
ten bij de beoordel ing van het toela-
tingssysteem een oordeel behouden 
over de waarde van het toelatingsmid-
del zelf. Blijven wi j inderdaad kijken 
naar het rendement van het weten-
schappelijk onderwi js en vermeende 
verbanden daarmee, dan lopen wi j 
zelfs het gevaar, dat de constatering 
dat de sekse duideli jk van invloed is op 
het studierendement argument wordt 
om vrouwen te weigeren voor het we-
tenschappelijk onderwijs. Een loutere 
constatering krijgt hier dan ook het ef-
fect van een argument wanneer niets 
over de mogeli jke oorzaken hiervan 
wordt gezegd. Wi j stellen het zeer op 
prijs dat de bewindslieden het onder-
scheid naar sekse niet toelaatbaar ach-
ten. Wi j hadden dan echter ook graag 
gezien, dat zij het zelf niet hadden ge-
noemd, opdat het geen argument 
wordt . 

Staatssecretaris Klein: Ik was gehou-
den, in de memor ie van antwoord rele-
vante informatie te geven. Dit was re-
levante informatie. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Vindt 
mevrouw Van der Heem het niet inte-
ressant te vernemen hoe groot de ach-
terstand van de v rouw nog is? Dat zit 
in die informatie verborgen. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Dat is een aardige vraag voor 
u om aan de bewindslieden te stellen. 

De heer Vermaat (B.P.): Doelt me-
vrouw Ginjaar op achterstand in intel-
ligentie? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): 
Neen, dat weet de heer Vermaat ook 
wel . Ik doel op andere omstandighe-
den waarom de vrouw vaak de studie 
opgeeft, hetgeen zeer jammer is. Wi j 
hopen dat de bewindslieden iets gaan 
doen met de gegevens die nu boven 
zijn gekomen. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Het ging mij er vooral om, dat 
een loutere constatering niet het effect 
van een argument mag hebben, zeker 
niet wanneer niets over de mogelijke 

oorzaken hiervan wordt gezegd. Dit 
geldt ook voor de zojuist door mi j ver-
oordeelde selectie op grond van 
schoolprestaties, omdat bij deze waar-
dering ook geen expliciet verband 
wordt gelegd - dat er ongetwij feld is -
tussen schoolprestaties en sociaal mi-
lieu. Bovendien moeten wi j ons afvra-
gen of wi j het doel, een beter rende-
ment van het wetenschappelijk onder-
wijs, wel moeten onderschrijven. Mo-
gen alleen die mensen een pre hebben 
bij hun recht op het wetenschappelijk 
onderwijs van wie van te voren kan 
worden voorspeld dat zij er beter, snel-
Ier, vlugger, efficiënter doorheen rol-
len? Bovendien is een ernstig bezwaar, 
dat de keuze van studierichting dan 
beslist wordt op grond van eindexa-
mencijfers, op grond van vakken die 
bij het wetenschappelijk onderwijs be-
ginvakken, begintermen, zijn. Zijn die 
inderdaad alleen bepalend voor de 
vraag of iemand geschikt is voor een 
studierichting en het functioneren in 
bij voorbeeld een medische richting? 
Zijn er ook geen andere vaardigheden, 
andere motivaties voor nodig? Wi j v in-
den het dan ook jammer dat de be-
windslieden geen mogelijkheden za-
gen om de motivering van de studen-
ten te meten of om dat aspect een rol 
te laten spelen bij de toelating tot de 
genoemde onderwijsstudierichtingen. 
Wil len wi j naar een open onderwijs-
systeem waarin de mensen om de 
kennis kunnen vragen die zij zelf nodig 
achten, dan moeten wi j af van de 
drempels in de vorm van diploma's als 
toegangsbewijzen. In dit streven past 
helemaal niet een toelaten op grond 
van hogere intellectuele prestaties. Op 
grond van deze overwegingen wijzen 
wi j selectie op grond van eindexamen-
cijfers, ook als gemengd systeem, af 
en komen wi j uit op loten als de vol-
gende mogeli jkheid. Het is beslist 
geen ideale mogeli jkheid. Wij krijgen 
graag informatie over mogelijkheden 
die er kunnen bestaan maar nu nog 
niet voorhanden zijn. 
Wij wi l len dit wetsontwerp blijven be-
schouwen als een machtigingswet. De 
mogelijkheden die dit wetsontwerp 
biedt mogen geen structurele elemen-
ten worden in het regeringsbeleid met 
betrekking tot het hoger onderwijs. 
Het moeten noodmaatregelen blijven. 
Zo vlug mogelijk moeten andere oplos-
singen worden gevonden voor het la-
ten deelnemen van veel jonge mensen 
aan het wetenschappelijk onderwijs, in 
de richting die zij voor hun ontplooiing 
het meest geschikt achten. Een belang-
rijke factor bij deze oplossing kan 
zijn, dat alle betrokkenen in de univer-
sitaire wereld, studenten, wetenschap-
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pelijk personeel en niet wetenschap-
pelijk personeel, meebeslissen over de 
vraag voor hoeveel studenten de on-
derwijsmiddelen op hun faculteit en 
hun universiteit beschikbaar moeten 
zijn en in welke programma's. Vanuit 
hun solidariteit met de mensen buiten 
de poort van de universiteit zullen de-
ze mensen die betrokken zijn bij de fa-
culteit waken over een efficiënt benut-
ten van de onderwijsmiddelen en het 
goede evenwicht vormen tegen de 
steeds sterker wordende druk vanuit 
de beroepenwereld. De lasten, veroor-
zaakt door de beroepseisen, worden 
afgewenteld op de universitaire oplei-
ding. 

Wij nodigen de bewindslieden dan ook 
uit de werkingsduur van deze Machti-
gingswet te beperken tot twee jaar en 
ti jdens deze werkingsduur te werken 
aan andere oplossingen. Een jaar om 
tot verantwoorde en overdachte an-
dere oplossingen te komen vinden wi j 
tekort. Het draagt het gevaar in zich 
dat er schijnoplossingen worden ge-
vonden die, onder druk, door het par-
lement worden gejaagd. Drie jaar vin-
den wi j echter een periode die ertoe 
uitnodigt op onze lauweren te gaan 
rusten en die de studentenstop een 
niet meer weg te denken plaats geeft 
in de onderwijswereld. 
Daarom onze ernstige vraag aan de 
Staatssecretaris de werkingsduur te-
rug te brengen tot twee jaar. 

D 
De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Schort het een deel van 
onze studenten aan de capaciteiten 
om een wetenschappelijke studie te 
volgen of schiet de onderwijscapaci-
te i tvan onze universiteiten en hoge-
scholen te kort? De vraag stelt het pro-
bleem, waar wi j ons bij de behande-
ling van dit wetsontwerp mee bezig 
houden, in al zijn onduideli jkheid. 
Voordat ik over dit onderwerp zo nuch-
ter en zakelijk mogelijk zal trachten te 
spreken, w i l ik met grote nadruk zeg-
gen, dat deze afstandelijke benadering 
niets afdoet aan onze afkeer van de 
studentenstops, aan ons meegevoel 
voor de verontwaardiging en teleur-
stelling van hem of haar wie de maat-
regel treft. Moeten wi j nu de proble-
matiek van de studentenstops f unda-
menteel en uitputtend behandelen of 
moeten wi j ons beperken tot de actu-
ele hoofdzaken? 
Zowel de voorlopigheid van de voor-
gestelde maatregelen In hun oor-
spronkelijke vorm als de zwakke basis 
voor een meer structurele aanpak, 
waarvan ook wi j - op langere termijn -

de onvermijdeli jkheid en de wenselijk-
heid inzien, nopen tot beperkingen. 
Losse noties en voorlopige en tentatie-
ve ramingen en zelfs gerechtvaardigde 
bezorgdheid over toekomstige ontwik-
kelingen vormen nauwelijks een basis 
voor grootse en meeslepende beleids-
daden. Die problemen, wi j geven dat 
toe, kondigden zich al geruime t i jd ge-
leden aan en wi j zullen er binnenkort, 
o.a. in het kader van het wetsontwerp 
herstructurering wetenschappelijk on-
derwijs, diep op in moeten gaan. Maar 
vandaag wil len wi j in de eerste plaats 
praten over ti jdelijke maatregelen in 
verband met een te laat ondervangen 
ontwikkel ing; wat ons overigens niet 
mag verleiden tot voort i jdige en on-
voldoende gefundeerde besluiten. 
Ik mag mij ontslagen achten van het 
beschrijven van de voorgescheidenis -
in cijfers en maatregelen - van dit 
wetsontwerp. Dat is al vaak genoeg 
gebeurd. Wel wi l ik in herinnering roe-
pen de 'structurele beleidsmaatrege-
len' die Minister De Brauw destijds 
aankondigde om 'het bijsturen door 
maatregelen van incidentele aard zon-
der dat gelijktijdig door nieuwe struc-
turen reële uitzichten worden geboden 
te voorkomen' . Het waren: 

- de herstructurering van het weten-
schappelijk onderwijs; 
- het brengen van samenhang tussen 
het wetenschappelijk onderwi js en het 
hoger beroepsonderwijs; 
- de invoering vaneen planningsy-
steem voor het post-secundaire onder-
wi js; 
- het ontwikkelen van een aan de mo-
derne eisen aangepast wetenschaps-
beleid, en 
- de opzet van een nieuw stelsel van 
studiefinanciering (memorie van toe-
lichting 11 830, blz. 3 rechterkolom). 
Aan de rubricering van taken is wein ig 
veranderd. Wat er gebeuren moest 
was, als zo vaak, duidelijk en nauwe-
lijks aanvechtbaar. Hoe, in welk tem-
po, door ingrijpen van bovenaf of on-
der centrale st imulering en coördinatie 
blijven onderwerp van discussie. Met 
betrekking tot de planning heeft deze 
Staatssecretaris bij voorbeeld al een 
wezenlijk andere aanpak dan zijn voor-
ganger op gang gebracht (namelijk 
planning vanuit de instellingen met 
centrale coördinatie). Wi j wachten met 
spanning soortgelijke beleidsombui-
gingen met betrekking tot de herstruc-
turering af. 
In 1972 werd het noodkarakter van de 
voorloper van deze machtigingswet 
nog extra bezwaard door een 'nood-
voorbereiding' en een 'noodbehande-
l ing' in extreem korte t i jd (een zoge-
naamde 'noodgang'). De opstell ing 
tegenover dat wetsontwerp is er des-

tijds door velen in deze Kamer in niet 
geringe mate mee door bepaald. Nu 
doet zich de merkwaardige paradox 
voor, dat ampel t i jd beschikbaar is ge-
weest voor het voorbereiden van de 
behandeling van de tijdelijke aspecten, 
maar dat voorstellen tot verlenging 
daarvan en tot de zo genoemde 'struc-
turele' maatregelen met het materiaal 
waarop deze zouden berusten in hoog 
tempo moeten worden afgehandeld. 
Ik begin met de oorspronkeli jke voor-
stellen, dus zonder de recent toege-
voegde wijzigingen. Allereerst moeten 
wi j dan met spijt toegeven, dat de on-
vermijdeli jkheid daarvan voor dit mo-
ment wel is aangetoond. Vervolgens 
wi l ik erkennen, dat de aangebrachte 
wijzigingen ook als verbeteringen zijn 
te beschouwen: 

- de procedure die in het wets-
ontwerp wordt omschreven is duideli j-
ker uitgewerkt en geeft meer zekerheid 
voor de betrokkenen; 
- het geven van een wettelijke basis 
aan de Centrale Commissie Aanmel-
ding en Plaatsing, die inderdaad een 
centrale plaats ten opzichte van de toe-
komstige studenten inneemt, maakt 
deze tot een instantie die - zo nodig -
via de Minister kan worden gecontro-
leerd door de volksvertegenwoordi-

g ing; 
- het instellen van een aparte com-
missie van beroep garandeert de be-
zwaarden een onafhankelijke behan-
deling van hun klachten; 
- de mogeli jkheid zo nodig stops in te 
stellen voor het tweede of een later 
cursusjaar en het binden van deelne-
ming aan praktische oefeningen door 
extraneï aan toestemming van het Col-
lege van Bestuur zijn in logisch opzicht 
verbeteringen, als men zich eenmaal 
in de onvermijdeli jkheid van de t i jdel i j-
ke maatregel heeft geschikt; 
- ons verzoek aan de bewindslieden -
ook de wens van de Academische 
Raad - de plaatsingscriteria openbaar 
te maken schijnt te zijn ingewil l igd, al 
laten de formuleringen daarover in de 
memorie van antwoord (blz. 28) enige 
ruimte voor twij fel. Misschien kan de 
Staatssecretaris daarover nog ophel-
dering verschaffen. 
Samenvattend: in termen die aan de 
overzijde goed verstaan worden kan 
(tot zover) gesproken worden van: 
'verbetering van de verslechtering'. 
Maar daarmee is dan ook het eind van 
onze 'roomse bli jheid' bereikt en res-
ten nog slechts problemen. 
Problemen zijn er met betrekking tot 
de uitgeloten. Wat komt er van hen te-
recht, wat wordt er voor hen gedaan 
en kan er niet iets extra's worden ge-
daan voor degenen, die tweemaal een 
niet trekken. De resultaten uit het klei-
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ne onderzoekje dat daarnaar in Nijme-
gen door het Instituut voor Onderzoek 
van het Wetenschappelijk Onderwijs is 
gedaan, leveren cijfermatig gezien niet 
zo een dramatisch beeld op (individu-
eel kan dat anders zijn). Er blijken voor 
de meesten alternatieven en uitwijk-
mogelijkheden te bestaan, maar het 
probleem wordt ten dele verschoven 
(of afgeschoven) naar het h.b.o. met 
zijn al jaren beperkte capaciteit. Daar 
zijn het vooral de h.a.v.o.-abituriënten 
die de dupe worden. Hebben de be-
windslieden enig zicht erop, hoe sterk 
dit effect zich - cijfermatig - voordoet? 
En wat stellen zij zich voor aan deze tot 
discriminatie leidende situatie te 
doen? 
Dan hebben wij het probleem van de 
wachtlijsten, dat zich niet als probleem 
voordoet als men, mèt de bewindslie-
den, niet tot instelling ervan overgaat. 
Maar dan blijft er maar één oplossing: 
snelle capaciteitsverruiming. Dat kun-
nen wij niet betalen, zeggen de be-
windslieden,op last - naar ik aanneem 
-van de Ministervan Financiën. Mijn 
fractiegenoot Poppe heeft bij de on-
derwijsbegroting al gesproken van 'op 
langere termijn niet te handhaven uit-
gavenbeperkingen voor het weten-
schappelijk onderwijs' en ik zelf heb in 
een recent mondeling overleg van de 
vaste commissie met de Staatssecre-
taris gewezen op het wel zeer dras-
tisch teruglopen van de investeringen 
in het wetenschappelijk onderwijs. 
Een nieuw systeem van 'open' en 'ge-
sloten' studierichtingen, zoals door 
Minister Van Kemenade in zijn Nij-
meegse rede bepleit, is er nog niet, al-
thans niet als gevolg van een bewuste 
keuze. Over de wenselijkheid ervan en 
van een daarmee samengaande twee-
deling van duurdere, maar vakspeci-
fieke, en minder kostbare, meer'alge-
meen vormende' studieprogramma's 
heeft de Kamer zich nog niet kunnen 
buigen, laat staan uitspreken. Waartoe 
zal de huidige ontwikkeling leiden? Het 
kan toch niet de bedoeling zijn, dat er 
in de loop van enkele jaren een situatie 
in het hoger onderwijs ontstaat, waar-
in nog maar zeer beperkte opties voor 
een toekomstig hoger-onderwijssy-
steem openstaan? 
Mijnheer de Voorzitter! Wat ons bij dit 
alles het meest dwars zit, is dat er de 
afgelopen jaren (zo ongeveer vanaf 
het optreden van het vorige kabinet tot 
nu toe) zo bijzonder weinig gedaan is 
om deze problemen, voor de korte ter-
mijn, te verlichten. Minister De Brauw 
schreef in de memorie van toelichting 
op zijn numerus-fixuswet: 

'Dat wil overigens niet zeggen - het zij 
hier met nadruk gesteld - dat al deze 
factoren zonder meer als gegeven 
worden beschouwd; daarmee zou im-
mers het toe te laten aantal eerste-
jaarsstudenten impliciet onderge-
schikt gemaakt zijn aan alle overige 
factoren, Veeleer dient onderzocht te 
worden in hoeverre deze factoren 
gevarieerd kunnen worden, opdat hun 
'resultante', het maximum aantal eer-
stejaarsstudenten, zo groot mogelijk 
is, zonder dat aan redelijkerwijs aan 
het onderwijs te stellen kwaliteitseisen 
afbreuk wordt gedaan.'. 
Dat onaerzoek is er nooit gekomen, 
niet onder De Brauw en niet onder 
Klein en Van Kemenade. Wel merken 
ook zij in de memorie van antwoord 
(blz. 12) op, dat 'de gemiddelde kosten 
per student moeten dalen'. 'Dit is', al-
dus de bewindslieden, 'mogelijk door 
een hogere - is bedoeld 'lagere' - on-
derwijsdichtheid. De ondergetekenden 
dringen in dit verband aan op onder-
zoek naar minder arbeidsintensieve 
onderwijsmethodieken welke naar 
hun mening zeker bij studenten in de-
ze leeftijdscategorie mogelijk moeten 
zijn'. Van het 'moeten' van De Brauw, 
via het 'aandringen' van Klein en Van 
Kemenade komen wij dus terecht bij 

de afwezigheid van het door hen 
allen gewenste onderzoek. 
Bij de installatie van de nieuwe voor-
zitter van de Academische Raad, in ja-
nuari van dit jaar, heeft de Minister 
een beroep gedaan op de onderwijs-
research-afdelingen van de instellingen 
voor wetenschappelijk onderwijs, in 
overleg met zijn departement (meer) 
te werken aan het ontwikkelen of intro-
duceren van onderwijsmethoden, die 
de capaciteitsproblemen zouden ver-
lichten. Zij hebben daarop, in een brief 
van 3 februari jl. aan de Minister, zeer 
positief gereageerd. Wel schrijven zij 
erbij dat een dergelijke arbeid zeer be-
moeilijkt zou worden, wanneer de 
overheid 'door haar gewenste ver-
anderingen zou afdwingen, via wetten 
en bindende richtlijnen', wat door hen 
bij de voorgestelde herstructurering 
gevreesd wordt. Maar dit terzijde. Ook 
wij achten dit soort activiteiten nood-
zakelijk en urgent en wij menen zelfs 
dat de achtereenvolgende wetten c.q. 
wetsontwerpen op de studentenstops 
onder andere daarvoor zijn bedoeld. 
Dergelijke capaciteit sverruimende 
activiteiten kunnen bovendien enig te-
genwicht vormen tegen de, ook al in 
deze Kamer genoemde, 'fixerende' wer-
king van dit soort wettelijke maatrege-
len op de vorm en de inhoud van het 
onderwijs. Wij overwegen dan ook, 
mijnheer de Voorzitter, een uitspraak 

van de Kamer te vragen, waarin onder 
andere op stimulering van capaciteits-
verruimende en onderwijsverbeteren-
de maatregelen door de bewindslie-
den wordt aangedrongen. Zo kunnen 
die 2 - 2 als ons amendement wordt 
aangenomen - jaar tenminste nog iets 
meer opleveren dan narigheid. 
Dat geldt ook, mijnheer de Voorzitter, 
en zo mogelijk nog sterker voor de ra-
mingen van aanbod en behoefte van 
academici voor de toekomstige jaren, 
waarop de bewindslieden, in belang-
rijke mate, hun voorstel tot verder-
gaande bevoegdheden baseren. Ik 
sluit aan bij de nota naar aanleiding 
van het eindverslag. Daarin staan, 
naar ik aanneem, de meest definitieve 
formuleringen. Op blz. 3 (getypte ver-
sie) staat dat de bewindslieden 'hopen 
in de tweede helft van het jaar 1975 de 
reeds meermalen toegezegde beleids-
nota's te kunnen indienen'. En even 
verder staat dat zij het 'gezien de tijd 
die de discussie over deze voor het he-
le onderwijs van belang zijnde beleids-
nota's zal vergen ( ) niet verant-
woord (achten) nog langer te wachten 
met het leggen van een wettelijke ba-
sis, die het treffen van maatregelen op 
grond van ontwikkelingen op de ar-
beidsmarkt voor enige studierichtin-
gen mogelijk maakt'. 
Gaat die discussie dan meer dan twee 
jaar duren? Is het niet de bedoeling, 
dat de uitslag van die discussies (mee) 
bepalend zal zijn voor een te voeren 
beleid? En vormde de bekendheid 
met die uitslag niet een van de belang-
rijke twijfelpunten uit het ramingen-
rapport? En komen de samenstellers 
van dat rapport niet onder andere 
daardoor tot 'de slotsom dat men bij 
het sturen van de toekomstige ontwik-
kelingen zal moeten uitgaan van een 
conceptie van het gehele onderwijs-
systeem en van zijn maatschappelijke 
functie'? Een belangrijke rol in de over-
wegingen van de bewindslieden spe-
lén de zogenaamde substitutiemoge-
lijkheden op de arbeidsmarkt bij een 
bepaalde opleiding. Ook daarover be-
staan bij ons gerede twijfels. Niet al-
leen dat de vraag vanuit de maat-
schappij met betrekking tot bepaalde 
opleidingen zich wijzigt, niet alleen dat 
de aard van de vraag door alle moge-
lijke factoren, waaronder het over-
heidsbeleid, verschuivingen in de vraag 
te weeg brengt (ook het NKV heeft daar-
op in een adres aan de Kamer gewezen) 
maar ook is het allerminst uitgesloten 

• en zelfs wenselijk dat de 'substitutie-
mogelijkheden' door wijzigingen bin-
nen een opleiding vergroot worden. 
Ook op dit laatste punt zouden numeri 
fixi fixerend kunnen werken. 
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Daar staat tegenover, dat de schijn-
baar ruime 'inzetbaarheid' van in de 
nota van de Staatssecretaris genoem-
de studierichtingen als rechten, econo-
mische en sociaal-culturele weten-
schappen wel eens iets te maken zou-
den kunnen hebben met het soms in-
complete of gebrekkige karakter, dat 
deze opleidingen wel aankleeft en 
waar men thans juist vaak verbetering 
in probeert aan te brengen. Wij hopen 
niet dat het beleid erop gericht is van 
deze nood een deugd te maken. Er zijn 
meer twijfels ten aanzien van de ra-
mingen, meer dan ik hier noemen kan. 
In het kort nog enkele: 
- de regulerende werking van de i nko-
mensstructuur, waar dit kabinet toch 
iets aan gaat veranderen? De Staats-
secretaris zelf is er trouwens al mee 
begonnen!; 
- de onzekerheden over het aantal 
toestromenden naar het wetenschap-
pelijk onderwijs; 
- de onzekerheden met betrekking tot 
de doorwerking van de mammoetwet , 
zoals de uitstroom uit het atheneum; 
- het ontbreken van de meest recente 
volkstellingsgegevens, waaronder de 
voor dit soort beslissingen zeer belang-
rijke over de werkzaamheden naar 
opleidingsniveau; 
- de vraag naar de omvang van toe-
komstig 'consumptief' onderwijsver-
bruik, enz, enz. 
Op blz. 2 van de nota naar aan-
leiding van het eindverslag is spra-
kevan een cur ieuze'koppel ing'van 
het arbeidsmarktcriterium en de maxi-
mumcapaciteit van een studiericht ing; 
pas als die maximumcapaciteit bereikt 
is komt de situatie op de arbeids-
markt op de proppen. Het lijkt ons een 
eigenaardig en wil lekeurig cri terium 
voor het betrekken van de arbeids-
markt in de overwegingen en boven-
dien in strijd met wat wij twee bladzij-
den verder lezen, namelijk: 'Zoals uit de 
hierboven gegeven beschouwing zal 
zijn gebleken kan inderdaad de nood-
zaak zich voordoen de bestaande on-
derwijscapaciteit in bepaalde studie-
richtingen niet meer ten volle te gebrui-
ken.'. 
Kan de Staatssecretaris opheldering 

verschaffen over dit 'misverstand 
omtrent de bedoeling', zoals het in zijn 
woorden op blz. 1 zou kunnen heten? 
Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, de 
bewindslieden benadrukten in hun 
antwoordnota alleen van hun 'nieuwe' 
bevoegdheid gebruik te zullen maken 
indien o.a. 'op wetenschappelijk ver-
antwoorde wijze kan worden vastge-
steld, dat er ruime overschotten zullen 

zijn'. Mijnheer de Voorzitter! Wat 'we-
tenschappelijk' het meest 'verant-
woord ' is in de ramingen die ons door 
toedoen van de Staatssecretaris heb-
ben bereikt, zijn - en dat siert het rap-
port, dat ook overigens een goed en 
interessant stuk is - de grote reserves 
waarmee alle uitkomsten worden ge-
presenteerd. Daar zit één lichtpuntje 
aan: de ramingen zijn in enkele jaren 
aanmerkelijk te verbeteren; ookdaar-
voor zijn de komende twee of drie ja-
ren, al naar de Kamer beschikt, uitste-
kend te gebruiken. In de motie die wi j 
in het vooruitzicht hebben gesteld, 
overwegen wi j ook dit element op te 
nemen. 

Wie weet hoe moeili jk het is iets van 
een arbeidsmarktpolitiek te voeren 
voor andere beroepsgroepen waar zo 
veel meer, zo veel nauwkeuriger en 
gedifferentieerder gegevens beschik-
baar zijn, zal begrijpen met hoeveel 
spanning wi j de antwoorden van de 
Staatssecretaris op onze vragen tege-
moet zien. 
Mijnheer de Voorzitter! Waarom kiest 
mijn fractie op dit moment - in over-
grote meerderheid - voor 'zuivere' lo-
ting? Het is een bewuste keuze, die be-
rust op drie gronden: een statistische, 
een van formele rechtvaardigheid en 
een van materiële rechtvaardigheid. 
Statistisch is aantoonbaar, dat op 
grond van gebleken samenhangen 
tussen eindexamen- en studieresulta-
ten een geringe verhoging van het 'ni-
veau' van de groep geselecteerden 
mogelijk is. Die verhoging komt tot ui-
t ing in een iets hoger studierendement 
van een gering percentage studenten 
dan bij loting het geval zou zijn ge-
weest. Daar staat tegenover, dat gese-
lecteerd wordt op een zeer specifiek en 
beperkt criterium van 'geschiktheid', 
terwij l andere, moeilijker 'meetbare' 
factoren ook hun rol spelen en dat 
niets bekend is over de samenhang 
van studieresultaten en het peil van de 
latere beroepsuitoefening en daar gaat 
het toch niet in de laatste plaats om; 
daarnaar verricht onderzoek geeft 
geen uitsluitsel. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Dat kunnen 
wi j het v.w.o. ook wel afschaffen! 

De heer Kolfhoff (P.v.d.A.): Voorts 
geldt, mijnheer de Voorzitter, dat de-
genen, die afgewezen worden - vaak 
ten onrechte - het etiket 'minder ge-
schikt' mee krijgen; dat het gevaar le-
vensgroot aanwezig is, dat de aan-
dacht zich meer zal richten op de 'ge-
schiktheid' van de kandidaten voor het 
onderwijs, dan op de geschiktheid van 
het onderwijs voor hen; datverande-
ringen in vorm en inhoud, zowel in het 

v.w.o. als in het w.o., de bestaande 
correlaties op thans onvoorspelbare 
wijze zullen wijzigen. 
Ook zal verbetering van de selectie, 
binnen een reeds sterk voorgeselec-
teerde groep, op zeer grote technische 
moeil i jkheden stuiten. Wij sluiten ons 
ten slotte geheel aan bij de uitspraak 
van de bewindslieden in memorie van 
antwoord en antwoordnota, dat het 
'onbil l i jk is als kleine verschillen in nu-
meriek rendement (vastgesteld voor 
groepen) leiden tot grote verschillen in 
behandeling van individuelen.'. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Wat is 
groot? 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Dat is een 
binaire beslissing, zodat men het kan 
uitrekenen, mijnheer de Voorzitter. 
De formele rechtvaardiging van inte-
grale lot ing is eenvoudig: het ligt in de 
rede, mensen die (wettelijk) het gelijke 
recht op toelating hebben, ontleend 
aan hun einddiploma v.w.o., ook bij 
schaarste een gelijke kans op toelating 
te verschaffen. Loting biedt die gelijke 
kans per definitie. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Ik v ind het 
onredelijk! 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik had toch 
al niet het gevoel, mijnheer de Voorzit-
ter, dat wi j hetzelfde vonden. 
Wij kunnen ons dan ook niet vinden in 
de interpretatie van K.V.P., A.R.P. en 
C.H.U. (in het voorlopig verslag, blz. 7) 
dat het v.w.o.-diploma niet zozeer het 
recht, als wel de voorwaarde tot toela-
t ing tot het w.o. schept. De demotive-
rende werking, die de maatregelen zou-
den hebben op de v.w.o."leerlingen 
ten slotte, menen wi j veeleer toe te 
moeten schrijven aan het capaciteits-
tekort zelf dan aan de wijze van plaat-
si ng. 

Ten slotte de materiële rechtvaardi-
ging die tevens een politieke is. Mijn-
heer de Voorzitter! Wij achten het, op 
grond van onze politieke beginselen, 
eenvoudig niet rechtvaardig, dat bin-
nen de betrekkelijk kleine groep van 
relatief hoogbegaafden, die de v.w.o.-
abituriënten vormt, de iets knapperen 
meer recht op een kans tot verdere op-
leiding zouden hebben dan de iets 
minder knappen, ook in het w.o. zijn, 
gen w i j , in andere vorm, ook voor de 
lagere opleidingsniveaus in de prak-
tijk. 
En ik w i l nog wel een stap verdergaan. 
Het is stellig te verdedigen, dat het de 
minder knappen, ook in het w.o. zijn, 
die voor méér onderwijsfaciliteiten in 
aanmerking komen. Dat alles neemt 
niet weg, dat w i j ons niet afsluiten 
voor selectiemethoden, die nog niet be-
schikbaar zijn, maar die een grotere 
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verfijning aan de grootst mogelijke 
rechtvaardigheid zouden paren. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Ik begrijp 
het standpunt van de Partij van de Ar-
beid. Dat is duidelijk gebaseerd op de 
beginselen van de Partij van de Ar-
beid. Waarom heeft de Partij van de 
Arbeid nooit actie genomen als het 
ging om het h.b.o.? Ook daar had men 
loting kunnen toepassin in plaats van 
de feitelijke huidige situatie. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Dat is een 
uitstekende vraag. Ik wil er graag een 
weekend over nadenken. Het is echter 
duidelijk dat het principe dat ik hier 
naar voren heb gebracht ook voor het 
h.b.o., geldt, omdat ook de afsluiting 
van het h.b.o. ons zeer hoog zit. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik zou 
ontzettend graag van de heer Kolthoff 
weten of in de Partij van de Arbeid de 
kandiaatstelling voor de Tweede Ka-
mer per loting plaatsvindt of op een 
andere wijze. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Om de 
waarheid te zeggen: Ik ken de statuten 
niet uit mijn hoofd. Mevrouw Ginjaar 
kan die zo opvragen bij de Tesselscha-
destraat. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dus 
de heer Kolthoff heeft geen idee hoe 
hij hier terecht is gekomen? 

D 
De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! De numerus fixus 
dreigt definitief en structureel te wor-
den. Bij de behandeling van het Wets-
ontwerp-De Brauw in 1972 heb ik in 
een scherp afwijzend verhaal daarover 
al op dat gevaar gewezen. Ik heb het 
gevoel dat het gevaar nu nog veel gro-
ter is geworden. 
Het effect daarvan zal zeker doorwer-
ken naar andere vormen van onder-
wijs. Dat gaat in de richting van een to-
tale verarming. Ik werk het verder niet 
uit. Er is vanmiddag al voldoende over 
gezegd. 
Het merkwaardige is dat bij een reeen-
te wijziging is voorgesteld, als maat-
staf ook de situatie op de arbeidsmarkt 
toe te voegen. Is mijn indruk juist, dat 
dit in bepaalde gevallen ook als hèt cri-
terium zal worden gehanteerd, dus 
ook als er geen capaciteitstekort is? 
Van te voren antwoord ik al ontken-
nend op de vraag of de situatie op de 
arbeidsmarkt samenvalt met de maat-
schappelijke behoefte. Uiteraard is de 
maatschappelijke behoefte een betrek-
keiijk arbitrair begrip. Daaruit volgt 
echter al, dat die twee dingen niet kun-

nen samenvallen. De maatschappelij-
ke behoefte is natuurlijk moeilijk te de-
finiëren. Naast andere punten zou de 
maatschappelijke behoefte echter een 
zinnig criterium zijn. De maatschappe-
lijke behoefte is naar mijn mening ech-
ter onvoorspelbaar of in ieder geval 
buitengewoon slecht voorspelbaar of 
op vele gebieden in hoge mate te beïn-
vloeden en zelfs te bepalen door de 
overheidspolitiek. De overheid betaalt 
of subsidieert veel op gebieden waar 
abituriënten van het wetenschappelijk 
onderwijs te werk worden gesteld: het 
onderwijs, de gezondheidszorg, etc. 
Hoe stellen de bewindslieden zich ei-
genlijk voor dat het gegeven van de ar-
beidsmarkt wordt teruggekoppeld 
naar maatregelen op het gebied van 
bepaalde studies? Wanneer men secre-
taris van de directie van een of ander 
groot bedrijf wil worden, moet men 
bijvoorbeeld jurist, econoom of techni-
cus zijn. Het doet er eigenlijk geen lor 
toe wat je hebt gestudeerd, als je maar 
een van deze of zelfs nog meer van de-
ze gebieden zo hebt bestudeerd dat er 
een titel voor je naam komt te staan. 
Ik vind het heel dubieus; dat is wel dui-
delijk. Ik meen dat al dit soort overwe-
gingen en andere, waarop ik later nog 
terugkom, ertoe moeten leiden dat er 
eigenlijk maar één juist uitgangspunt 
kan zijn vor de problematiek van de 
toelating tot het wetenschappelijk on-
derwijs. Primair moet zijn de kwestie 
van de ontplooiing van de individuele 
mens. Dat zou hèt criterium moeten 
zijn. Daarmee stel ik niet, dat een der-
gelijke individuele benadering geen 
maatschappelijke effecten heeft en dat 
die niet uitermate belangrijk zijn. Zij 
moet echter naar mijn gevoel het uit-
gangspuntzijn. Het argument dat oor-
spronkelijk werd gebruikt en ook nu 
nog wordt gebruikt naast dat van de 
arbeidsmarkt is dat van de capaciteit. 
De tijdelijkheid van de huidige wet en 
toch ook weer de voorgestelde tijdelijk-
heid van het wetsontwerp houden ei-
genlijk in, dat de Regering bereid is al-
les te doen aan de vergroting van de 
capaciteit. In de praktijk is al jaren een 
proces gaande dat op dit ogenblik ei-
genlijk is versneld, namelijk dat er 
wordt beknibbeld op die capaciteit. 
Wanneer de capaciteit op dit moment 
in bepaalde gevallen te klein i s - het is 
duidelijk, dat dit het geval is - en niet 
onmiddellijk voldoende vergroting van 
de capaciteit kan worden geschapen, 
is er naar mijn gevoel maar een me-
thode, die men redelijkerwijze kan han-
teren, namelijk het invoeren van 
wachtlijsten. Dat houdt in, dat ieder-
een na een bepaalde periode, wanneer 
hij vol blijft houden, dat hij een bepaal 

de studie wil beginnen, dat kan doen, 
zodat iedereen wordt geplaatst, nadat 
hij bijvoorbeeld twee of drie maal bui-
ten de boot is gevallen. 
Als die methode zal worden gevolgd, 
zal daarin een zekere motivatie tot ui-
ting komen. Die motivatie vind ik bij de 
selectie een belangrijke factor. Dat is 
het voordeel ervan. In dat geval meen 
ik, dat een a-selecte loting wel degelijk 
zin kan hebben en dan slik ik mijn be-
zwaren daartegen, die ik zoeven heb 
genoemd, in. Dan is het immers alleen 
maar een loting over de vraag, hoeveel 
vertraging men zal oplopen bij het be-
gin van de studie. 
Ik pleit dus voor wachtlijsten, die niet in 
een stuwmeer uitmonden. Die wacht-
lijsten moeten daarom tijdelijk zijn. 
Een stuwmeer betekent immers, dat 
volgende jaargangen waarschijnlijk 
steeds kleinere kansen krijgen, zodat 
zich op een gegeven moment zelfs 
jaargangen met een kans, die gelijk is 
aan nul, zullen aandienen. 
Een mogelijke oplossing voor die pro-
blematiek van een redelijke toestro-
ming naar het wetenschappelijk on-
derwijs kan zijn gelegen in een redelij-
ke vormgeving aan de selectieve pro-
pedeuse. Dat deel van de herstructure-
ringsvoorstellen is bijna het enige, wat 
door mij positief wordt gewaardeerd, 
althans op de voorwaarde, dat het een 
positieve selectie zal betekenen. Men 
kan ook denken aan - mevrouw Gin-
jaar heeft daarop gedoeld - meer gaan 
in de richting van algemeen vormend 
wetenschappelijk onderwijs. Ik sluit 
dat niet helemaal uit, maar ik meen 
wel, dat men moet oppassen, dat dit 
niet gepaard zal gaan met een zeer ge-
ringe diepgang. Ik vind, dat als wij mee 
gaan streven naar globalere, bredere 
niet zozeer beroepsgerichte opleidin-
gen en deze opleidingen een groter 
deel van het wetenschappelijk onder-
wijs zullen uitmaken, die diepgang 
moet zijn verzekerd en een behoorlijke 
portie research moet zijn gewaar-
borgd. 
Niet dan met de grootste tegenzin zal 
ik nog enkele opmerkingen maken 
over de selectie binnen het kader van 
de numerus fixus, zoals deze is voor-
gesteld. Eigenlijk zou ik er niets over 
willen zeggen. Elk selectiesysteem is, 
daarover zullen wij het allen eens zijn, 
onbevredigend, zelfs zeer cnbevredi-
gend. Een van de redenen daarvan -
de heer Kolthof heeft daarop zoeven al 
gewezen - is, dat wanneer men de 
problematiek in haar geheel goed wil 
aanpakken, ook moet worden gekeken 
naar de correlatie tussen de studiere-
sultaten bij het wetenschappelijk on-
derwijs en de kwaliteit van de beroeps-
beoefening met dat papiertje. Daarover -
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dat is duidelijk - is niets bekend. Ik ben 
ervan overtuigd, dat die correlatie niet 
1 zal zijn, maar daar bepaald onder zal 
liggen. Het feit alleen al, dat wij daar-
mee betrekkelijk weinig uit de voeten 
kunnen, vind ik een belangrijke factor. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Er is wel 
degelijk iets over bekend, namelijk -
dat is na grondig onderzoek gebleken 
- dat die samenhang niet valt vast te 
stellen, dat wil zeggen de samenhang 
tussen studiesucces en niveau van be-
roepsuitoefening. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik ver-
wachtte, dat de heer Kolthoff zou zeg-
gen, dat die samenhang gering is. Dan 
had ik gezegd, dat mijn intuïtie goed is 
geweest, maar ik constateer nu, dat hij 
eigenlijk bevestigt, wat ik zeg, namelijk 
dat het niet bekend is. Het doet er 
daarbij niet toe, of men ontdekt heeft 
dat de samenhang niet valt vast te stel-
len. of dat men stelt, dat men er niets 
van weet. Naar mijn gevoel komt dat 
in de praktijk op hetzelfde neer. 
Wanneer men iets anders dan het cri-
terium van de persoonlijke ontplooiing 
als uitgangspunt wil nemen, dan moet 
men in de eerste plaats hiernaar kijken 
en komt de vraag van de correlatie tus-
sen de gegevens, die men bij elkaar 
kan brengen over iemand, voordat hij 
of zij naar het wetenschappelijk onder-
wijs gaat, en de studieresu Itaten pas 
op de tweede plaats, namelijk na de 
vraag van de correlatie tussen studie-
resultaten en de waarde van de be-
roepsuitoefening. 
Ik zou bij uitstek het criterium van de 
motivatie willen gebruiken. Dat crite-
rium zal echter wel volstrekt onmeet-
baar zijn. Wanneer het echter meet-
baarzou zijn, ben ik van mening dat ie-
mand met een sterke motivatie en die 
een zesjesklant - een niet zo vriendelij-
ke benaming - wordt genoemd, be-
paald de voorkeur moet hebben boven 
iemand met een geringe motivatie met 
negens en tienen op zijn papiertje van 
het VWO. Het is dus niet te meten, 
maar zijdeling kunnen er natuurlijk wel 
invloeden van die motivatie, die ver-
werkt zijn in andere factoren, bijvoor-
beeld toch ook in die cijfers tot uitdruk-
king komen. Het is een illusie om te 
denken dat het een volstrekt autono-
me factor is; ook dit soort factoren 
speelt hierin een rol. Verder zou men 
nog kunnen denken aan bepaalde as-
pecten van de motivatie of mogelijkhe-
den om iets van die motivatie te me-
ten. Ik denk hierbij aan een geval dat 
mij bekend is. Iemand die ik ken, is uit-
geloot voor medicijnen. Hij was echter 

dermate gemotiveerd voor het beroep 
en voor de gehele sfeer waarbinnen 
dit zich afspeelt, dat hij op het ogenblik 
bezig is - hij is bovendien bereid er ja-
ren mee door te gaan - als portier bij 
een ziekenhuis op te treden. Ik begrijp 
dat het heel moeilijk in een regeling zal 
zijn te verwerken, maar dit soort za-
ken zou wellicht mede kunnen worden 
betrokken in een beoordeling die niet 
uitsluitend een a-selecte loting en niet 
uitsluitend een cijfermatig criterium 
heeft. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! Het voorbeeld van de 
heer Van der Spek spreekt mij erg aan, 
maar ik kan niet goed begrijpen hoe ie-
mand dan portier kan worden bij een 
ziekenhuis. Zo iemand zou toch in de 
verpleging gaan, of als medisch assis-
ten of analist gaan studeren of werken? 
Als portier blijft hij er wel erg ver van-
daan. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik weet niet waar-
om die man deze weg heeft bewandeld, 
wellicht in de hoop dat er toch zeer snel 
een loting positief voor hem zal uitval-
len dat het een beetje zonde is om eerst 
die andere opleidingen te gaan volgen. 
Het doet echter niet ter zake. Ik vind het 
re opleidingen te gaan volgen. Het 
doet echter niet ter zake. Ik vind het 
juist een sterk voorbeeld, omdat dit 
gekozen is en omdat men inderdaad 
op het eerste gezicht zegt: Wat is dit 
nu voor een baantje voor iemand die 
eigenlijk arts wilde worden. Hij heeft 
dat er nu voor over, omdat hij in ieder 
geval in die sfeer en in die relatiesyste-
men van het beroep zit dat hij zich 
voorstelt te gaan uitoefenen. 
Een mogelijkheid om iets van die moti-
vatie te weten te komen, zou ook zijn 
een advies door de school van het 
VWO. Hoe denken de bewindslieden 
hierover? Sommigen hebben dat al in 
de besprekingen met onze commissie 
aan de orde gesteld. 
Het is duidelijk dat er een duidelijk po-
sitieve correlatie bestaat tussen deeind-
examencijfers en studieresultaten. Er 
zijn daar allerhande gegevens over. Ik 
wil bij deze gelegenheid graag nog 
eens verwijzen naar een onderzoekje 
dat wij jaren geleden al eens onder 
ogen hebben gehad en dat de be-
windslieden wellicht ook kennen, na-
melijk een onderzoek gedaan bij de 
studierichting Engels bij de literaire fa-
culteit in Utrecht. Dat was geen glo-
baal onderzoek van het totale studiere-
sultaat vergeleken met het totale mid-
delbare schoolresultaat, maar het pro-
beerde afzonderlijke correlaties vast te 

stellen tussen de resultaten van atzon-
derlijke eindexamenvakken. 
Het aardige was nu dat tussen die 
afzonderlijke onderdelen - ik meen dat 
het ging om het kandidaatsexamen 
Engels - en alle vakken op het v.w.o.-
examen geen correlatie kon worden 
geconstateerd, dus ook niet met het 
vak Engels, behalve in één geval, 
waarbij er een positieve correlatie was 
tussen het deel taalkunde bij het aca-
demisch examen en het vak wiskunde 
I bij het v.w.o.-examen. Dit geeft wei-
lichtte denken. 
Ik ben van mening dat men bij het 
doordenken van deze gehele proble-
matiek er erg voor moet oppassen om 
te denken dat verschillende factoren 
onafhankelijk van elkaar zijn. Er wordt 
gesproken over de vraag: moet men 
een correlatie eindexamencijfers-stu-
dieresultaat bekijken en daarnaast een 
correlatie leeftijd-studieresultaat. Ik 
meen dat daar te veel wordt uitgegaan 
van de gedachte alsof die twee facto-
ren leeftijd en eindexamenresultaat 
onafhankelijke factoren zouden zijn. 
Ook die hebben een zekere samen-
hang. Dit maakt het alleen maar moei-
lijker. 
Wanneer ik mij nu ga uitspreken tegen 
de a-selecte loting dan moet ik er uit-
drukkelijk bij vermelden dat hetgeen ik 
nu ga zeggen een persoonlijk stand-
punt is. Ik ben ertegen omdat ik het al 
te gek vind om de hoogst begaafden 
de kans te laten lopen niet de door hen 
gewenste studie te laten volgen. Ik ben 
daarom van mening dat deze groepen 
- ik denk hierbij aan een grens van het 
gemiddelde eindexamencijfer van 8,5 
of meer - geheel zouden moeten wor-
den toegelaten. Ik geef toe dat het een 
arbitraire grens is, zoals alle grenzen 
arbitrair zijn. Mensen die onder dat ge-
middelde zitten, zouden moeten loten; 
wellicht a-select, maar liever gewoon, 
dus met een dalende lotingskans, 
naarmate het gemiddelde lager komt 
te liggen. 
Omdat men anders te veel met een 
momentopname werkt, vind ik dat 
men moet laten meewegen het gemid-
delde van cijfers op één of meer voor-
gaande overgangsrapporten. Ik vind 
niet dat men als aparte of zelfs als eni-
ge factor binnen het kader van het eind-
examenresultaat moet laten meewe-
gen het gemiddelde van de zogenaam-
de relevante vakken - zie het resultaat 
van Utrecht - maar dat er ook andere 
argumenten voor zijn aan te voeren. Ik 
vind niet dat het aantal jaren, dat men 
nodig heeft gehad om het papiertje te 
halen, moet meespelen, omdat geval-
len van vertraging, die volstrekt excu-
sabel zijn, dikwijls totaal niet te achter-
halen zijn. 
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De heer Verbrugh (G.P.V.): Ik vind dit 
toch wel een belangrijk punt. De heer 
Van der Spek neemt een hoge norm 
aan, namelijk 8,5. Daaronder wil hij 
een gewogen loting en hij wil het aan-
tal jaren niet laten gelden. Dat vind ik 
wel moeilijk. Neem de situatie waarin 
men na een eindexamen doubleert. 
Men ziet zeer vaak, dat iemand dan al 
zo'n beetje de zaken kent zodat er zeer 
hoge cijfers uit de bus kunnen komen. 
Dat is dan toch volstrekt onvergelijk-
baar met een ander, die het examen in 
één keer haalt en een middelmatig re-
sultaat heeft behaald. Ik meen dat de 
heer Van der Spek dat toch moet mee-
tellen. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): De heer 
Verbrugh behoeft mij niette wijzen op 
de nadelen van deze gedachtengang. 
Die ken ik zeer goed. Ik heb het nadeel 
van het alternatief daartegenover 
gesteld en dat vind ik groter, namelijk 
het onvindbaar zijn van excusabele 
vertragingen, terwijl bovendien het 
door de heer Verbrugh aangesneden 
probleem zou kunnen worden ver-
zacht doordat de mogelijkheid bestaat 
voor de mensen, die het wel hebben 
gehaald, het nog eens over te doen om 
tot een hoger gemiddelde te komen. Ik 
kom trouwens nog terug op de gehele 
problematiek van de herkansing, 
waarover ook opmerkingen zijn ge-
maakt door diverse groepen geïnteres-
seerden, die met de commissie heb-
ben gesproken. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Ik ben het 
geheel met de heer Van der Spek eens 
dat er een ziekte-clausule bij moet, maar 
ik geloof dat het voorbeeld van het 
voor de tweede keer eindexamen doen 
buiten de werkelijkheid staat. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik heb 
het een keer meegemaakt, dat iemand, 
die voor mijn vak vrijstelling had, puur 
voor de lol - er was toen noch De 
Brauw of Klein aan de kim te zien - wil-
de proberen, door mondeling examen 
te doen, dat cijfer op te vijzelen. 

Staatssecretaris Klein: Ik neem aan dat 
er toen ook nog niet zo erg extern ge-
democratiseerd was in het onderwijs-
stelsel, waarin de heer Van der Spek 
werkzaam was. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Het ge-
val waarover ik sprak, is zeker een op-
vallend resultaat van de mate van ex-
terne democratiseri ng die toen al was 
bereikt, zij het dat die gering was. 

Staatssecretaris Klein: Die oplossing 
van de heer Van der Spek was natuur-
lijk wel redelijk duur. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Hele-
maal niet, vrijwillig mondeling doen 
kost niets. Het voorbeeld dat ik noerrv 
de heeft de Staatssecretaris, hoewel 
hij niet zat te praten met anderen, toch 
niet goed gehoord. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Ik ben het 
ermee eens dat het voor één vak mo-
gelijk is, maar de heer Van der Spek 
sprak aanvankelijk over het gehele eind-
examen overdoen, hetgeen zou moe-
ten plaatsvinden na afwijzing bij een 
loting. Dat is veel gecompliceerder 
dan het geval dat de heer Van der Spek 
daarna noemde, dat zeer goed denk-
baar is. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik heb 
het niet voorgesteld, ik heb het slechts 
geantwoord op een interruptie van de 
heer Verbrugh en ik heb gezegd, dat het 
te maken heeft met een meer verzwakte 
vorm, namelijk de herkansingskwestie. 
Daarvan heb ik nu net een voorbeeld uit 
mijn eigen praktijkd gegeven Ik kom 
straks nog even terug met een vraag 
hieromtrent. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Heb 
ik het goed begrepen dat de Staats-
secretaris suggereerde dat de externe 
democratisering pas enkele jaren gele-
den begonnen is of heb ik dat verkeerd 
verstaan? Het zou mogelijk zijn dat de 
Staatssecretaris bedoelde: sinds 1973. 

Staatssecretaris Klein: Het is natuurlijk 
altijd mogelijk om dubbele tijden te 
nemen voor individuen voor een be-
paalde onderwijsfase, maar dat is een 
bijzonder dure oplossing. Misschien 
was die in het verleden wèl mogelijk, 
maar het zou nu toch wel een bijzonder 
dure oplossing voor het onderwijs 
worden. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik heb 
ook niet voorgesteld, iedereen alles 
over te laten doen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Het 
is zeer i nteressant, wat er nu wordt ge-
zegd. Is het niet even duur, als mensen 
noodgedwongen een parkeerstudie 
aanvangen? Het lijkt mij voor de ge-
meenschap wel zo goedkoop als zij 
middelbaar onderwijs blijven volgen. 

Staatssecretaris Klein: Ik hoop daarop 
in mijn antwoord nog terug te komen. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Mijn-
heer de Voorzitter! Wanneer ik zeg, dat 
ik niet wil meetellen de zogenaamd re-
levante vakken en het aantal jaren, dan 
blijkt, dat ik nogal negatief sta tegen-
over het meerderheidsadvies, dat van 
de zijde van de commissie-v.w.o. van 
de Academische Raad is gekomen. Bo-
vendien wijs ik erop - ik kondigde het 

zoeven al min of meer aan - , dat in het 
systeem, dat ik voorstel, wel degelijk, 
een stukje van de motivatie tot uitdruk-
king komt, die mijns inziens primair 
moet staan, als deze al meetbaar is, 
omdat de motivatie ook in zekere niet 
eens zo geringe mate in cijfermatige 
resultaten tot uiting komt. 
Bij hantering van dit systeem rijst wel 
het probleem - dit geldt trouwens ook, 
wanneer wij geen numerus fixus heb-
ben; hierbij denk ik namelijk aan het al 
dan niet slagen voor een eindexamen 
- van de verschillende zwaarte van de 
verschillende vakkenpakketten. 
Mevrouw Ginjaar wees er zoeven op, 
dat het werd verzacht door het feit, dat 
de universiteit aanvullende eisen kon 
stellen. Dat geldt natuurlijk alleen bij 
vergelijking van de zwaarte van de ver-
schillende vakkenpakketten, wanneer 
daarop dezelfde studiekeuze volgt. Ik 
meen, dat het probleem eigenlijk ook 
ruimer aanwezig is, namelijk wanneer 
verschillende vakkenpakketten, die 
misschien schitterend passen bij elke 
studiekeuze, met elkaar worden verge-
leken. Dit brengt in deze context de 
vraag ter tafel - het gaat om een con-
text, die ik als het ware nauwelijks over 
mijn lippen kan krijgen - , of het desbe-
treffende onderdeel van de mammoet-
wet achteraf gezien niet moet worden 
teruggedraaid. Het is de vraag, of wij 
niet terug moeten keren naar een bre-
dere opleiding met minder variatie in 
de vakkenpakketten, althans ten aan-
zien van bepaalde categorieën van 
vakken. 

Voor het geval daarover vragen rijzen, 
wil ik zeggen, dat ik het niet relevant 
vind te stellen: Iedereen moet Frans 
hebben gedaan; het mag bij voorbeeld 
geen Italiaans of Spaans zijn. Hierbij 
noem ik een voorbeeld van een cate-
gorie, die buiten de door mij bedoelde 
valt. 
Ik vraag, of het idee van herkansing -
hierbij is zowel gesproken over een 
herkansing, waarom men vrijwillig zal 
kunnen vragen, in de periode tussen 
het eindexamen en het begin van een 
academisch jaar, als over een herkan-
sing een jaar later, die door ver-
schillende groepen, die met de onder-
wijscommissie hebben gesproken, 
naar voren is gebracht - bij de be-
windslieden enige weerklank vindt. Dit 
geldt zowel voor het opvijzelen van 
het gemiddelde eindexamencijfer als 
voor het gemiddelde cijfer van de rele-
vante vakken. 
Een ander groot nadeel van de a-selec-
te loting - daarover is reeds uitvoerig 
gesproken, maar ik wil het toch nog 
even vermelden - betreft de kwestie 
van de demotivatie. Datgene, wat op 
dit punt naar voren is gebracht door de 
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schooldecanen, de schoolleiders en de 
leraren, die er met onze commissie 
over hebben gesproken, vind ik zeer 
indrukwekkend. 
Ik wi l niet ontkennen, dat aan het door 
mij voorgestelde systeem duidelijk 
ook grote nadelen zijn verbonden. 
Hierbij denk ik aan de jacht op cijfers, 
die erdoor wordt vergroot, de compas-
sie van de cijfergevers ten opzichte 
van degenen, aan wie zij cijfers geven, 
een compassie, die misschien een niet 
geheel objectief aanvaardbare afme-
ting kan aannemen, het toespitsen van 
de belangstell ing op bepaalde vakken 
ten koste van andere, met name ten 
koste van de expressievakken enz. Wel 
moet worden gezegd, dat al die be-
zwaren in feite ook aanwezig zijn, als 
wi j geen numerusf ixus hebben en als 
er sprake is van een a-selecte loting. 
Die gelden ook voor de vraag, of men 
het papiertje al dan niet behaalt. Ze 
zijn in dat geval alleen in veel mindere 
mate aanwezig dan bij hantering van 
het systeem met kans 1 boven een be-
paalde grens en in het algemeen bij 
een systeem met een gewogen loting. 
Omdat ik van mening ben, dat de an-
dere bezwaren tegen de andere syste-
men aanzienlijk groter zijn, blijf ik bij 
mijn voorkeur voor het door mij be-
schreven systeem. 

D 
De heer Honig van den Bossche (B.P.): 
Mijnheer de Voorzitter! Namens de 
Boerenpartij wi l ook ik, zij het zeer in 
het kort, mijn visie ten aanzien van de 
studentenstop weergeven. Men be-
hoeft beslist geen onderwijsdeskundi-
ge te zijn om tot veroordeling te ko-
men van het onrechtvaardige karakter 
van een dergelijke maatregel. De daar-
aan verbonden loting is tevens volko-
men in stri jd met de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de Mens en dat 
vind ik bijzonder kwalijk. 
De Staatssecretaris is immers toch ook 
op de hoogte van hetgeen ten aanzien 
van het hoger onderwijs in deze ver-
klaring wordt gezegd. 
Ten overvloede wi l ik uit deze verkla-
ring artikel 26, lid 1, citeren: 
'Higher education shall be equally ac-
cessible to all, on the basis of merit ' , of 
we l : Hoger onderwijs moet voor allen 
gelijkelijk toegankelijk zijn, op de 
grondslag van prestatie. 
De lot ingsvorm om toegang te krijgen 
tot dat hoger onderwijs, die nu wordt 
voorgesteld, is derhalve lijnrecht in 
strijd met deze verklaring. De toe-
komst van tienduizenden jongeren 
wordt op het spel gezet door een sim-
pel kansspel. Tot nogtoe gold een be-

paald ci j fergemiddelde alstoelatings-
eis voor een studierichting bij het ho-
ger onderwijs. Als enig alternatief kun-
nen wi j ons alleen voorstellen, dat 
voor lopig een aangepast hoger cijfer-
gemiddelde zal worden gesteld als 
toelatingseis voor een bepaalde stu-
dierichting, of daarnaast nog een extra 
selecterend toelatingsexamen, waarbi j 
tevens persoonlijke kwaliteiten, karak-
tereigenschappen en motivatie zwaar 
zullen moeten wegen. Bovendien zal 
ernaar moeten worden gestreefd, zo 
snel mogeli jk tot een grotere opname-
capaciteit van de universiteiten te ko-
men, een opnamecapaciteit die niet al-
leen op de Nederlandse arbeidsmarkt 
behoeft te zijn gericht, daar velen toch 
ook buiten ons land hun toekomst kie-
zen. 

Loting als vorm van selectie acht ik bo-
vendien onaanvaardbaar en ondemo-
cratisch, omdat die voor de belang-
hebbenden iedere inspraak bij voor-
baat uitsluit. Bovendien hebben vele 
aspirant-studenten hierdoor geen en-
kele invloed op hun toekomst. Dat is 
voor mij een bijzonder zwaarwegend 
punt. 
Verder zal dit lotingssysteem, door de 
onzekerheid ten aanzien van de moge-
lijkheid van een studierichting te wor-
den uitgesloten en ten aanzien van de 
toekomst, vele jongeren psychisch 
beïnvloeden. Bij die vele jongeren zal 
juist daardoor iedere impuls om tot 
zo goed mogelijke studieresultaten te 
komen in de kiem worden gesmoord, 
afgezien nog van de ouders die hun 
kinderen voor een onzekere toekomst 
geplaatst zien, wat op zich zelf frustre-
rend werkt.Tevenszullen jonge men-
sen met zeer veel talenten en zeer goe-
de persoonlijke kwaliteiten door deze 
lot ing, wat hun mogelijke prestaties en 
bijdrage aan de maatschappij betreft, 
voor de gemeenschap verloren kun-
nen gaan. De gemeenschap, die uitein-
delijk de gelden voor deze studies 
moet opbrengen, heeft er recht op dat 
de aller besten hun bijdrage aan deze 
gemeenschap leveren. 
Tevens zouden bij loting mogelijk juist 
jongeren met een lager ci j fergemid-
delde de studiesnelheid in totaliteit 
sterk kunnen afremmen, afgezien nog 
van het feit dat een naar verhouding te 
groot aantal van deze studenten na 
een, twee of drie jaar mogelijk de stu-
die beëindigt, omdat zij achteraf toch 
te zwaar blijkt. 

Mijnheer de Voorzitter! Wij zullen op 
grond van de genoemde argumenten 
onze stem beslist niet aan deze wets-
wijziging kunnen geven. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag, 
bedoeld in artikel 47 van het Regie-
ment van Orde goed te keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluit ing 18.56 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 

1° een brief van de Ministervan Ver-
keer en Waterstaat, over de eventuele 
plannen van de N.V. Nederlandse 
Spporwegen voor de bouw van een 
kantorenf lat teZeist(13 100, hoofdstuk 
XII, nr. 19). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

2°. een brief van de Voorzitter van de 
Commissie voor de Verzoekschriften, 
over een adres van J. H. W. Nelissen te 
Kessel (13 342). 

Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

3°. een brief van J. G. M. Riekels Bak-
ker te Voorthuizen, over het optrekken 
van invaliditeitspensioenen van vroeg-
ti jdig gepensioneerde rijksambtena-
ren. 

Deze brief ligt op de griffie ter inzage; 
kopie is gezonden aan de betrokken 
commissie; 

4°. een afschrift van een brief van het 
Sanering en Begeleiding Komité Nw. 
Markt te Amsterdam, gericht aan de 
Ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Justit ie, over de ontruiming van 
de Nieuwmarkt. 

Dit afschrift ligt op de griffie ter inzage; 
kopie is gezonden aan de betrokken 
commissie. 
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Noot l (zie blz. 3453) 

Bruto Netto Kosten levens-
weeklonen weeklo nen onderhoud Huu 

1940 100 100 100 100 
1951 228 245 230 115 
1954 282 290 240 138 
1955 291 304 244 145 
1957 349 345 264 181 
1960 398 393 279 217 
1962 465 451 292 241 
1964 576 539 322 265 
1966 682 646 359 292 
1967 723 684 370 321 
1968 765 724 384 334 
1971 987 905 426 377 
1974 1408 1180 545 451 

Noot 2 (zie blz. 3476) Noot 3 (zie blz. 3477) 

De vraag van het lid Nagel luidt: 

Zult u bij de komende lintjesregen ook 
die ambtenaren gedenken die nu reeds 
twaalf jaren getrouw arbeiden aan een 
herziening van het decoratiestelsel? 

De vragen van het lid De Boois luiden: 

1 
Is het waar, dat afval van Duitse metaal-
industrieën, dat gebruikt wordt voor het 
ophogen van terreinen en het dichten 
van kleiputten, daarvoor ongeschikt 
wordt gevonden door de afdeling 
milieuhygiëne van de Gelderse Provin-
ciale Waterstaat? 

Wat is de herkomst en de samenstelling 
van deze afvalprodukten? 

3 
Hoeveel van dit afval ligt er in Duits-
land nog op transport naar Nederland 
te wachten? Waar denkt men deze toe-
komstige aanvoer te gaan storten? 

4 
Is er op korte of lange termijn gevaar 
voor besmetting van oppervlakte, en 
grondwater met giftige metaalcompo-
nenten uit dit afval te verwachten? 

5 
Indien vraag 4 bevestigend wordt be-
antwoord, kan de Minister dan mee-
delen op welke wijze op korte termijn 
een eind gemaakt wordt aan het stor-
ten van dit afvalmateriaal? 

Indien toch doorgegaan wordt met stor-
ten, wie is er dan te zijner tijd verant-
woordelijk voor het onschadelijk maken 
van dit materiaal als het gevaar voor de 
volksgezondheid oplevert? 

Noot 4 (zie blz. 3479) 

De vragen van de leden Tolman en 
Wisselink luiden: 

1 
Is het waar, dat een stroom van aan-
vragen - in sommige provincies vele 
duizenden - voor de bijdrageregeling 
van particuliere cultuurtechnische 
werken is ingediend? Kan de Minister 
meedelen hoe groot het aantal aan-
vragen per provincie is? 

2 
Kunnen deze aanvragen binnen een 
redelijke termijn verwerkt worden door 
de bestaande diensten? 

Is de Minister bereid, indien vraag 2 
ontkennend wordt beantwoord, extra 
krachten hiervoor aan te trekken? 

4 
Is de Minister bereid, een selectie in 
de aanvragen aan te brengen zodat 
seizoengebonden werken met voorrang 
afgehandeld kunnen worden? 

5 
Kan de Minister een globale raming 
geven, in manuren uitgedrukt, welke 
gunstige invloed uitvoering van deze 
werken zou hebben op de werkge-
legenheid? 

6 
Is de Minister bereid, indien de ge-
raamde bedragen voor de particuliere 
cultuurtechnische werken niet geheel 
toereikend zijn deze bij te stellen? 
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