
65ste Vergadering 

Voorzitter: Vondeling 

Tegenwoordig zijn 122 leden, te we-
ten: 

Van Aardenne, Abma, Van Amelsvoort, 
Andriessen, Bakker, Barendregt, Ter 
Beek, De Beer, De Bekker, Berger, Berk-
houwer, Beuker, Beumer, De Boer, De 
Boois, Bremen, Du Chatinier, Coppes, 
G.M.P. Cornelissen, Van Dam, Dankert, 
Dees, Van Dis, Van der Doef, Dolman, 
Drees, Drenth, Van Dijk, Epema-Brug-
man, Evenhuis, Fiévez, Franssen, De 
Gaaij Fortman, Gardeniers-Berendsen, 
Geurtsen, Ginjaar-Maas, Van Gorkum, 
Groensmit-van der Kallen, Van der Gun, 
Haas-Berger, Hartmeijer, Van der Heerrv 
Wagemakers, Van der Hek, Hermes, 
Hermsen, Honig van den Bossche, 
Van Houwelingen, Hutschemaekers, 
Imkamp, Jansen, Joekes, Jonge-
ling, Jurgens, Kappeyne van de Cop-
pello, Keja, K. A. Keuning, S. Keuning, 
Knot, Kolthoff, Kombrink, Koning, De 
Koning (B.P.), Konings, Kosto, Kraaije-
veld-Wouters, Krosse, De Kwaadste-
niet, Langedijk-de Jong, De Leeuw, 
Van Leeuwen, Van der Lek, Van Leijen-
horst, Lückers-Bergmans, Masman, 
Van der Mei, Nagel, Nooteboom, No-
ten boom, Nypels, Patijn, Peijnenburg, 
Poppe, Portheine, Rienks, Rietkerk, 
Roels, Roethof, Roolvink, Van Rossum, 
Salomons, Van der Sanden, Van 
Schaik, Schakel, Scherpenhuizen, Van 
het Schip, W. Scholten, Schouten, Smit-
Kroes, Van der Spek, Spinks, Stoffelen, 
Terlouw, Van Thijn, Tilanus, Tolman, 
Tuijnman, Veder-Smit, Vellenga, Ver-
brugh. Vermaat, Vondeling, Voogd, 
Voortman, De Vries, Waltmans, Weij-
ters, Wiegel, Wierenga, Wisselink, Ter 
Woorst, Worrell en Van Zeil, 
en de heren Klein, Staatssecretaris van 
Onderwijs en Wetenschappen, en 
Veerman, Staatssecretaris van Onder-
wijs en Wetenschappen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mee, dat zijn ingekomen berichten van 
verhindering van de leden: 
Beekmansen Van Heel-Kasteel, wegens 
verblijf buitenslands; 
Ploeg, de gehele week, wegens verblijf 
in de Verenigde Staten als lid van de 
NAVO-Assemblee; 

P. A. M. Cornelissen, wegens verblijf in 
Washington voor een vergadering van 
de WEU; 
Aarts, wegens verblijf in Lima; 
Albers, wegens verblijf buitenslands, 
de hele week; 
Janssen, wegens ziekte; 
Giebels, wegens een medisch onder-
zoek; 
Laban, dinsdag en woensdag, wegens 
een commissievergadering van het 
Europees Parlement in Brussel; 
Van Ooijen, de gehele week, wegens 
vergaderingen van de WEU; 
De Ru iter, de hele week, wegens N A-
VO-bezoek. 
Deze berichten worden voor kennisge-
ving aangenomen. 

De Voorzitter: Voorts deel ik aan de 
Kamer mee, dat is ingekomen een 
brief van de Minister van Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening be-
treffende de motie van het lid Drees 
c.s. over de bouw van een kantorenflat 
in Westraven te Utrecht (13 339, nr. 3). 
De brief, welke al in fotokopie aan de 
leden is toegezonden, zal worden ge-
drukt en rondgedeeld. 
Ik stel voor, deze brief voor kennisge-
ving aan te nemen. 

Daartoe wordt besloten. 

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 daarte-
gen geen bezwaren zijn ingekomen, 
neem ik aan, dat de Kamer zich met de 
voorstellen heeft verenigd. 

Ik deel nog aan de Kamer mee, dat de 
bijzondere commissie voor de Huis-
vesting der Kamer (11 107) heeft be-
noemdtot haar voorzitter, repectieve-
lijk ondervoorzitter, de leden Kappey-
ne van de Coppello en Van der San-
den. 

Ik stel voor, de stemmingen met be-
trekking tot de wetsontwerpen 11 005, 
11 416,11 823 en 12 897 (Burgerlijk 
Wetboek) te doen houden in de verga-
dering van 8 april 1975. 

Dinsdag 18 maart 1975 

Aanvang 14.00 uur 

Verder stel ik voor aan de orde te stel-
len en te behandelen in deze vergade-
ring en in die van 9 en 10 april 1975 de 
wetsontwerpen: 
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, 
het Wetboek van Burgerlijke Rechts-
vordering en de Tijdelijke Wet huur-
koop onroerend goed (13 332) (indien 
de voorbereiding zal zijn voltooid); 
Herziening van de bepalingen in het 
Wetboek van Strafvordering betreffen-
de schadevergoeding wegens voorlo-
pige hechtenis, met wijziging van 
daarmede verband houdende bepalin-
gen in enkele andere wetten (12 132); 
Wijziging van de Bestrijdingsmidde-
Ienwet1962(11 262); 
het Wetenschapsbudget 1975 opgeno-
men inde Nota Wetenschapsbeleid 
(13221,deel III). 

Voorts stel ik voor, aan de orde te stel-
len en te behandelen in de vergade-
ringen van 15,16en 17 april 1975: 
Bouwprogramma 1975 (13 100, hoofd-
stuk XI, nr. 25) (eerste termijn van de 
zijde van de Kamer); 
Nota inzake de werkgelegenheid 
(13 318) (eerste termijn van de zijde 
van de Kamer); 
Bouwprogramma 1975(13 100, hoofd-
stuk XI, nr. 25) (antwoord Regering, re-
en dupliek); 
Nota inzake de werkgelegenheid 
(13 318) (antwoord Regering, re- en 
dupliek); 
(Eventuele voortgang van de onder-
werpen die in de vorige week niet zijn 
afgedaan); 

Wetsontwerp Wijziging van het Bur-
gerlijk Wetboek in verband met een 
ontslagverbod bij huwelijk, zwanger-
schap en bevalling (12 403). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Ook stel ik voor, aan de 
orde te stellen en te behandelen in de 
vergaderingen van 22, 23 en 24 april 
1975: 

Wetsontwerp Wijziging van de Wet op 
het wetenschappelijk onderwijs en van 
de Wet universitaire bestuurshervor-
ming 1970 (Herstructurering weten-
schappelijk onderwijs) (11 281); 
(Eventuele voortgang van de onder-
werpen die in de vorige week niet zijn 
afgedaan). 

Ingekomen stukken 
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Voorzitter 

Wetsontwerp Nadere wi jz iging van de 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering en de Werkloosheidswet (ver-
hoging vakantieuitkering W.A.O. en 
voorzieningen met betrekking tot een 
minimumdagloon) (13 017); 

Ontwerp van rijkswet Goedkeuring 
van het op 23 juni 1971 teGenèveto t 
stand gekomen Verdrag betreffende 
de bescherming van de vertegenwoor-
digers van de werknemers in de on-
derneming en de hun te verlenen faci-
liteiten (Verdrag nr. 135 aangenomen 
door de Internationale Arbeidsconfe-
rentie in haar zesenvijft igstezitt ing), 
met Aanbeveling nr. 143 (Trb. 1971, 
207 resp. 1973, 41, rubriek J) (12 923; 
R953); 

Wetsontwerp Wijziging van de Ar-
beidswet 1919, de Stuwadoorswet, de 
Silicosewet, de Veil igheidswet 1934, 
de Wet op de gevaarlijke werktuigen 
en de Wet inzake gevaarlijke werktui-
gen(12 939); 

Wetsontwerp Afschaffing van de com-
manditaire vennootschap op aandelen 
(12 055); 

Wetsontwerp Herziening van een aan-
tal bepalingen van het Wetboek van 
Strafvordering betreffende mondel in-
ge vonnissen in strafzaken en aanpas-
sing van de Wet op de economische 
delicten aan die herziening (11 072); 

Wetsontwerp Wijziging van de artike-
len 66 en 66a van het Wetboek van 
Koophandel (12 838). 

DeheerTerWoorst(K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Wat de Wet herstructu-
rering wetenschappelijk onderwi js 
(11 281) betreft, wi js ik erop dat wi j op 
dit moment nog niet in het bezit zijn 
van de nota naar aanleiding van het 
eindverslag. Ik heb vernomen dat die 
omstreeks Pasen verschijnt. Aan-
nemende dat dit in de week na Pasen 
gebeurt, merk ik op dat wi j dan nog 14 
dagen de t i jd hebben om de zaak voor 
te bereiden. Het is een wetsontwerp 
dat 7 jaar op de rol heeft gestaan en 
waaraan erg veel voorwerk is verricht. 
Ik weet niet welke wijzigingen door de 
Regering nog zullen worden aange-
bracht. Dat zal pas uit de nota naar 
aanleiding van het eindverslag bli jken. 
Gelet op het voorgaande, heeft mi jn 
fractie behoefte aan wat meer t i jd voor 
voorbereiding. Ik zou u daarom wi l len 
verzoeken, dit belangrijke wets-
ontwerp nog niet op de agenda voor 
de vergaderingen van 22, 23 en 24 
april a.s. te plaatsen. 

De Voorzitter: Juist omdat er al jaren 
over gesproken is en omdat het zo 

grondig is voorbereid, komt het mij 
wenselijk voor, het wetsontwerp in be-
handeling te nemen 14 dagen nadat de 
nota naar aanleiding van het eindver-
slag zal zijn verschenen. Ik heb tot nu 
toe niet gemerkt, dat dit een slecht 
voornemen zou zijn. De heer Ter 
Woorst heeft mij niet overtuigd. 

De heer Ter Woorst (K.V.P.): Ik heb 
geen overtuigende argumenten om 
het op een bepaald t i jdst ip te wil len 
behandelen. Ik kan niet zeggen, dat er 
sprake is van een knelsituatie. Het gaat 
mij om het volgende. Dit wetsontwerp 
betekent een enorme ingreep. Daarom 
wenst onze fractie de nodige t i jd uit te 
trekken om de behandeling grondig 
voor te bereiden. Wij zullen dan ook 
moeten spreken over eventuele wijzi-
gingen die wi j wil len voorstel len. 
Mijns inziens kunnen wi j dat in een zo 
korte t i jd niet verantwoord doen. 

De Voorzitter: Ik stel nader voor, dit 
voorstel van mijn reeks van voorstel-
len af te voeren. Ik zal dan eerst nog 
het oordeel inwinnen van decommis-
sie. 

Overeenkomstig het gewijzigde voor-
stel van de Voorzitter wordt besloten. 

De Voorzitter: Ten slotte stel ik voor 
aan de orde te stellen en te behande-
len bij de aanvang van de vergadering 
van donderdag 24 april 1975: 

Ontwerp van Rijkswet goedkeuring 
van het op 29 november 1969teBrus-
sel tot stand gekomen Internationaal 
Verdrag inzake optreden in volle zee 
bij ongevallen die verontreiniging 
door olie kunnen veroorzaken, met Bij-
lage (Trb. 1970,197 en Trb. 1971,78) 
(11593, R829); 

de gezamenlijke behandeling van 
Ontwerp van Rijkswet Goedkeuring 
van het op 29 november 1969 te Brus-
sel tot stand gekomen Internationaaal 
Verdrag inzake de wetteli jke aanspra-
kelijkheid voor schade door verontrei-
niging door olie, met Bijlage (Trb. 
1970, 196X12 288, R 891); 

Wetsontwerp Uitvoering van het op 29 
november 1969 te Brussel tot stand ge-
komen Internationaal Verdrag inzake 
de wettelijke aansprakelijkheid voor 
schade door verontreiniging door olie, 
met Bijlage (Trb. 1970,196) alsmede 
regeling van die aansprakelijkheid 
in overeenstemming met dat verdrag 
(Wet aansprakelijkheid olietanksche-
pen)(12289); 

de gezamenlijke behandeling van 
Ontwerp van Rijkswet Goedkeuring 
van het op 15 februari 1972 te Oslo tot 
stand gekomen Verdrag ter voorko-
ming van verontreiniging van de zee 

ten gevolge van het storten uit sche-
penen luchtvaartuigen (12292, R893); 

Wetsontwerp Voorschriften tot het 
voorkomen van de verontreiniging 
van de zee (Wet verontreiniging zee-
water) (12 293); 

Wetsontwerp Wijziging van de Wet 
verontreiniging oppervlaktewateren 
en van enkele met die Wet samenhan-
gende bepalingen van het Wetboek 
van Strafrecht (12 294); 

de gezamenlijke behandeling van 
Wetsontwerp Goedkeuring van de op 
21 oktober 1969 te London tot stand 
gekomen Wijzigingen van het lnterna-
tionaal Verdrag ter voorkoming van 
verontreiniging van de zee door olie; 
Londen, 12 mei 1954 (Trb. 1970,107) 
(12 787, R 938); 

Wetsontwerp Nadere Wijziging van de 
Wet olieverontreiniging zeewater 
(Stb. 1958, 344) (12 698); 

Ontwerp van Rijkswet Goedkeuring 
van het op 11 februari 1971 te Londen, 
Moskou en Washington tot stand ge-
komen Verdrag tot verbod van de 
plaatsing van kernwapens en andere 
wapens voor massale vern ietiging op 
de zeebedding en de oceaanbodem en 
in de ondergrond daarvan (12 278, 
R889); 

de stukken met betrekking tot de ver-
ontreiniging van de Rijn (12 872). 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Overeenkomstig het 
voorstel van de vaste Commissie voor 
Justitie stel ik voor de spreektijd bij de 
behandeling van de wetsontwerpen 
11005,11416, 11 823 en 12897 (Bur-
terlijk Wetboek) vast te stellen als 
volgt: 
voor de fractie van de P.v.d.A. 40 mi-
nuten, voor de fractie van de K.V.P. 32 
minuten, voor de fractie van de V.V.D. 
28 minuten, voor de fractie van de 
A.R.P. 20 minuten, voor de fracties van 
de P.P.R., C.H.U., C.P.N., D'66 en DS'70 
ieder 16 minuten, voor de fracties van 
de S.G.P. en de B.P. ieder 12 minuten, 
voor de fracties van het G.P.V., de 
P.S.P. en de R.K.P.N, ieder 8 minuten. 

Daartoe wordt besloten. 

De Voorzitter: Eveneens in overeen-
stemming met de vaste Commissie 
voor Justitie stel ik voor deze wetsont-
werpen, de artikelen en de amende-
menten gezamenlijk aan de orde te 
stellen. 

Daartoe wordt besloten. 
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Voorzitter 

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

De heer Dankert (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! De vorige week hebben 
in de pers berichten gecirculeerd dat 
de firma Dassault en de Franse re-
gering met betrekking tot de leverings-
voorwaarden voor de Mirage F1 met 
nieuwe voorstellen zijn gekomen. Van-
daag zijn er geruchten als zou met be-
trekking tot de Zweedse Viggen het-
zelfde aan de hand zijn. 
Nu ligt op de griffie, ter inzage van de 
leden van de vaste Commissie voor 
Defensie, het zogenaamde stuurgroep-
rapport. Daarom zou ik u willen vra-
gen de Minister van Defensie te ver-
zoeken de gegevens die op grond van 
de jongste ontwikkelingen aan dat rap-
port moeten worden toegevoegd, ook 
op de griffie ter inzage te leggen. 
Daarnaast zou ik u willen vragen, met 
het oog op de mogelijkheden voor een 
goede oordeelsvorming en op grond 
van onze onverminderde belangstel-
ling voor eenvoudiger opvolgers van 
de F 104G, de Ministervan Defensie te 
verzoeken de evaluatiegegevens van 
toestellen als de Jaguar, de F5-E, de 
A7, de A10, de Alpha Jet en de Harrier, 
gegevens waarover de Minister, naar 
zijn zeggen, reeds beschikt, eveneens 
ter inzage op de griffie te leggen. 

De Voorzitter: Ik zal het verzoek van de 
heer Dankert overbrengen. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Verlenging en wijziging Machtigings-
wet inschrijving studenten (12929). 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Bij de beantwoording van 
hetgeen door de Kamer over onze 
voorstellen is gesteld, zal de heer 
Veerman ingaan op al die punten wel-
ke betrekking hebben op de invloed 
van dit wetsontwerp op het v.w.o."ge-
beuren en zullen de overige zaken 
door mij worden behandeld. Na afwe-
ging van alle relevante criteria kwam 
het ons het beste voor dat ik als eerste 
het woord zou voeren en is de volgor-
de van spreken dan ook niet door lo-
ting bepaald. 
Mijnheer de Voorzitter! Mijn antwoord 
wil ik graag beginnen met een woord 
van dank aan de Kamer voor de wijze 
waarop zij haar opmerkingen, vragen 
en kritiek naar voren heeft gebracht. 

De sprekers en spreeksters hebben 
met grote betrokkenheid de gedach-
tenwisseli ng ingeleid en er geen twij-
fel over laten bestaan, dat zij met de 
bewindslieden de noodzaak betreuren 
van maatregelen die zo sterk ingrijpen 
in de toekomstmogelijkheden van vele 
jonge mensen. Ik neem aan dat ook de 
geachte afgevaardigde mevrouw Gin-
jaar-Maas een verzekering mijnerzijds 
op dit punt niet in twijfel trekt, al kwali-
ficeerde zij de presentatie van dit on-
derwerp door het kabinet als 'kil en 
koel' en al ziet zij mij als een man van 
'getallen, formules en grafieken'. 
Evenals de Kamer ben ik ervan door-
drongen dat het hier om mensen gaat 
- de vele brieven die ik regelmatig ont-
vang houden dit besef ook levend -
maar de geachte afgevaardigde zal het 
met mij eens zijn dat deze problema-
tiek zich moeilijk laat hanteren, be-
spreekbaar maken, zonder gebruik te 
maken van cijfers. 
Voor de beantwoording zal ik de vol-
gende hoofdindeling aanhouden: 
1. Is en blijft regulering noodzakelijk? 
Hierbij komt de duur van het wets-
ontwerp aan de orde. 
2. Vervolgens nog enkele opmerkin-
gen over: waar dient deze regulering 
in het onderwijsproces plaats te vin-
den? 
3. Dan: door welke grootheden wordt 
het aantal beschikbare plaatsen be-
paald? Hierbij behandel ik het pro-
bleem van de arbeidsmarkt. 
4. Vervolgens: Wat zijn de criteria bij 
de verdeling van de plaatsen? Daarna 
zal ik de beantwoording afsluiten met: 
5. De behandeling van enkele vragen 
over de uitvoering van de voorgestel-
de maatregelen. 
Eerst dus een beantwoording van het-
geen door de Kamer is gesteld in het 
kader van 'Is en blijft regulering nood-
zakelijk?' Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
mogen vaststellen dat door alle 
woordvoerders - ook de op dit punt 
duidelijk meest kritische afgevaardig-
de de heer De Leeuw - ons standpunt 
onderschrijven dat een regulering van 
het aantal studenten ten minste ook 
voor het volgend cursusjaar noodzake-
lijk blijft. Hierop behoef ik dus na de 
uitvoerige schriftelijke voorbereiding 
niet nader in te gaan. Anders is het 
echter gesteld met het antwoord op de 
vraag: hoelang blijft dit noodzakelijk? 
Hierbij openbaart zich naar mijn me-
ning een verschil in taxatie van de 
snelheid waarmee veranderingen kun-
nen worden teweeggebracht in een 
per definitie niet snel veranderbaar 
systeem, wat het onderwijssysteem 
nu eenmaal is, maar ook een verschil 
in taxatie van het optimum dat in een 

systeem kan worden bereikt, dat heeft 
te voldoen aan een aantal dwingende 
voorwaarden, in het bijzonder de fi-
nanciële. 
Indien ik met dit laatste begin, mijn-
heer de Voorzitter, en inga op het punt 
dat door vrijwel alle woordvoerders 
aan de orde is gesteld, namelijk het 
structurele karakter van een regule-
ring, wil ik mij met de heer Verbrugh 
verbazen over de verbazing van de 
meerderheid van de woordvoerders 
over het feit dat wij conclusies trekken 
uit het in de memorie van toelichting 
en in de memorie van antwoord op dit 
wetsontwerp, zomede in de memorie 
van toelichting op de begroting 1975, 
maar ook door de Minister en mij pu-
bliekelijk ingenomen standpunt, dat 
wij met elkaar hebben vast te stellen, 
dat er een structureel element in de re-
gulering zit. Dat wij nog vaak zullen 
moeten praten over de kwaliteit en de 
plaats in het onderwijsproces van een 
regulering: geheel akkoord, maar het 
is onjuist om door te gaan met de fictie 
dat wij uitsluitend door een samen-
loop van omstandigheden met dit pro-
bleem te maken hebben. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is inherent 
aan ons onderwijssysteem, dat: 
1. wij nu in de verre toekomst te reke-
nen hebben met beperkte financiële 
middelen; 
2. het onderwijs in duidelijk te onder-
scheiden fasen wordt gegeven; - of 
het er nu 3, 4 of 5 zijn doet er niet toe; 
3. wij bij gevolg altijd te maken zullen 
hebben met de problemen van de 
overgang van de ene fase naar de vol-
gende, hier van het secundaire naar 
het tertiaire onderwijs; 
4. geoptimaliseerd moet worden naar 
wat samen te vatten is onder de woor-
den 'extreme democratisering'; 
5. primair uitgegaan wordt van een zo 
vrij mogelijke keuze van het individu. 
Dat betekent toch dat, willen wij met al 
deze punten rekening houden, wij, 
zelfs in een geoptimaliseerd systeem, 
rekening hebben te houden met de 
mogelijkheid dat zich een verschil, 
soms zelfs een groot verschil, zal kun-
nen voordoen tussen de vraag naar en 
het aanbod van een bepaalde vorm 
van onderwijs en dat dan in ieder ge-
val moet worden gereguleerd. Niet 
hoe, dat is afhankelijk van het ontwik-
kelde systeem, ook niet de omvang die 
ook afhankelijk van het systeem is, 
maar de noodzaak tot regulering op 
zich zelf, daarover moeten wij het eens 
zijn. Het is niet juist om met elkaar 
voort te leven met de fictie dat er een 
onderwijsstelsel kan worden ontwik-
keld bij beperkte middelen, waarbij de 
externe democratisering wordt ge-
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Klein 

maximaliseerd en tegelijkertijd op 
geen enkele plaats in dit stelsel een 
kwantitatieve regeling noodzakelijk 
zou kunnen blijken te zijn. 
Optimalisering betekent toch per defi-
nitie een zo gunstig mogelijk even-
wicht tussen verlangens en mogelijk-
heden; zo gunstig mogeli jk: inder-
daad, en het zal nog veel hoofdbre-
kens kosten om dit te bereiken, maar 
vooral een evenwicht, hetgeen bete-
kent dat, wanneer er een verandering 
in de verlangens optreedt die niet kan 
worden opgevangen door de moge-
lijkheden, er zal moeten worden gere-
guleerd om het evenwicht te behou-
den. 

Mijnheer de Voorzitter! Het is het recht 
van de C.P.N, om zich weinig of niets 
van de door mij geschetste randvoor-
waarden aan te trekken en een oplos-
sing aan te dragen, waarin geen regu-
lering noodzakelijk is en er bijgevolg 
ook geen kans - ik heb er goede nota 
van genomen - op inmiddels ook door 
de C.P.N, afgewezen centralistische 
ontwikkelingen bestaat. Het is duide-
lijk dat hiertegen nauwelijks iets in te 
brengen is; laat men de randvoor-
waarden los dan is alles mogelijk en 
kan men zich overgeven aan het vrij-
bli jvend schilderen van wenkende per-
spectieven, die helaas bij terugkeer in 
de werkeli jkheid onvermijdeli jk tot 
ontnuchtering leiden. 
Mijnheer de Voorzitter! Vooropgesteld 
dat de wijze waarop en de omvang van 
een regulering continu bewaking en 
bestudering vereist, blijft toch over-
eind staan dat wi j hierbij met een 
structureel element te maken hebben. 
Ik begrijp niet dat vele woordvoerders 
ontkennen dat het ook in een wet met 
een tijdelijk karakter mogelijk moet zijn 
structurele aspecten in beschouwing 
te nemen. Geeft het noemen van een 
expiratiedatum in een wet minder ver-
plichting om de structurele parame-
ters in de beschouwingen te betrek-
ken? Ik dacht van niet. Een dergelijk 
standpunt zou bij voorbeeld bij de bin-
nenkort te behandelen tijdelijke ver-
lenging van de Wet universitaire be-
stuurshervorming tot merkwaardige 
conclusies kunnen leiden. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Als de 
Staatssecretaris nu de noodzaak van 
het structurele element naar voren 
brengt, kan hij dan verklaren waarom 
dat pas in de memorie van antwoord 
in zijn beschouwingen is opgedoken? 

Staatssecretaris Klein: De heer De 
Leeuw zal, als hij de memorie van toe-
lichting heeft gelezen, toch hebben 

moeten vaststellen, dat w i j daarin wel 
degelijk de aandacht hebben geves-
t igd op het structurele element in deze 
wetgeving. Vervolgens is in het voor-
lopig verslag van deze Kamer daarop 
nogal ingehaakt. Daarover nadenkend 
en daarop ingaand hebben wi j ge-
meend het explicieter te moeten ma-
ken dan in de memor ie van toelichting 
en in de oorspronkeli jke versie van het 
wetsontwerp stond vermeld. Dat is de 
procedure geweest. Het is niet zo dat 
wij pas in de memorie van antwoord 
het structurele element in onze be-
schouwingen naar voren hebben ge-
bracht. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Het was 
daarvóór impliciet, begrijp ik. De 
Staatssecretaris verbaast zich erover 
dat het hier een punt van grote zorg is, 
terwij l hij het zelf in de memorie van 
toelichting impliciet aan de orde heeft 
gesteld. 

Staatssecretaris Klein: In hetwets-
ontwerp was het in zijn oorspronkeli j-
ke versie impliciet. In de memorie van 
toelichting hebben wi j dit expliciet ge-
noemd en gesteld dat wi j ook inder-
daad gehouden zijn om met het struc-
turele element rekening te houden. Ik 
kom hierop bij de capaciteitsbereke-
ningen nog terug. Ik hoop dan aan te 
tonen dat dit in het verleden ook reeds 
is gebeurd. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom direct 
nog uitvoerig terug op de arbeids-
marktproblematiek. Het is hier de 
plaats om de Kamer, mede gelet op 
het voorgaande, te vragen zich wel na-
drukkelijk te wi l len beraden op het 
punt van de werkingsduur van de wet. 
Als het de voorstanders van een korte-
re duure rom te doen is uitdrukkelijk 
vast te stellen dat wi j met alle midde-
len moeten proberen om zo snel mo-
gelijk die wijzigingen in ons onderwijs-
stelsel aan te brengen, die ervoor zor-
gen dat de aanpassingsproblematiek 
wordt verminderd, dan kunnen wi j dat 
niet alleen zeer wel begrijpen maar 
wil len wi j benadrukken dat ons beleid 
hier mede op gericht is. De nota over 
het hoger onderwijs zal, naar wi j ho-
pen, hier duidelijk het bewijs van leve-
ren. Een verkorting van de werkings-
duur houdt echter een gevaar en een 
bezwaar, ja een innerlijke stri jdigheid, 
in. Het gevaar en het bezwaar dat aan 
de meest betrokkenen wordt gesugge-
reerd dat er well icht op korte termijn 
iets geheel anders ten aanzien van de 
regulering mogeli jk is. 
Mijnheer de Voorzitter! De heer Noote 
boom heeft in dit verband van moed 

dezerzijds gesproken. Ik ben hem daar 
dankbaar voor - het geeft deze burger 
namelijk weer wat moed - maar ons 
standpunt is primair ingegeven door 
onze overtuiging dat een bevolking het 
meest gediend is met een eerlijke be-
schrijving van een feitelijke situatie, 
ook wanneer die situatie minder ple-
zierig is. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Wi j 
kunnen in grote lijnen met de Staats-
secretaris meedenken, mijnheer de 
Voorzitter, maar wi j begrijpen niet dat, 
als er zo nadrukkelijk wordt gesteld, 
dat er sprake is van een fictie, als de 
structurele elementen niet worden 
meegenomen, de Staatssecretaris 
blijft volhouden dat er iedere keer een 
verlenging plaatsvindt van een ti jdeli j-
ke wet. Waarom durft hij dan niet de 
stap te nemen door een definitieve wet 
voor te stellen? 

Staatssecretaris Klein: In het geregel-
de overleg met de vaste Commissie 
over deze materie en in de discussie 
over de novelle is duidelijk geworden, 
dat er geen sprake van is, dat de Ka-
mer het op prijs zou stellen wanneer 
wi j nu een wetsontwerp hadden inge-
diend van een langere werkingsduur 
dan maximaal drie jaar. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): U 
had werkeli jk moed getoond indien u 
had vastgesteld, dat men niet verder 
kón gaan met tijdelijke maatregelen en 
dat er definitieve maatregelen en 
ten worden genomen. Nu hinkt u op 
twee gedachten, namelijk het tijdelijke 
van de wetgeving, waarin u tegelijker-
t i jd structurele elementen wil t bren-
gen. 

De heer Nooteboom (D'66): Moed kan 
tot roekeloosheid worden! 

Staatssecretaris Klein: Ik heb al 
gesteld, dat over de kwaliteit van, de 
wijze waarop en de omvang van deze 
kwestie vri j frequent moet worden ge-
sproken. Nu gaat het erom, of het 
structurele element, dat van de zijde 
van de Kamer is gebruikt als argu-
ment, op moet worden genomen, me-
de gelet op het tijdelijke karakter van 
deze regeling. Bovendien speelt ook 
de werkingsduur hierbij een rol. 
Overigens, mijnheer de Voorzitter, als 
men mij om meer moed vraagt voor 
de periode na deze werkingsduur -
aangenomen, dat de Kamer dit wets-
ontwerp aanvaardt - wi l ik dit graag in 
overweging nemen. 
De innerlijke stri jdigheid van een voor-
stel tot verkorting van de werkings-
duur is de volgende. Wanneer de Ka-
mer zou besluiten, dat de wet de wer-
kingsduur van slechts 2 jaar heeft ben 
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ik gebonden om op ti jd de procedure 
van verlenging te beginnen. 
Mijnheer de Voorzitter! Waar de Ka-
mer het met mij eens zal zijn dat het 
gewenst is om nog ti jdiger vóór de ex-
piratiedatum dan nu het geval is de be-
handeling in deze Kamer te hebben, 
komt het er bij een werkingsduur van 2 
jaar op neer, dat wi j uiterlijk januari 
1977 wederom over dit onderwerp die-
nen te spreken. Gelet op de voorberei-
dingsti jd, met name de t i jd die de ad-
viesprocedure bij de instellingen en de 
Onderwijsraad, de Academische Raad 
vergt, en de noodzaak om het wets-
ontwerp toch tenminste een klein jaar 
tevoren bij de Kamer in te dienen, ko-
men wi j tot de onontkoombare conclu-
sie, dat ik bij voorkeur vandaag, maar 
nog liever gisteren, een nieuw wets-
ontwerp het veld moet insturen. 
Dat kan toch niet de bedoeling zijn en 
het is mijns inziens ook volstrekt niet 
nodig om toch te kunnen garanderen, 
mede gelet op de continue rapportage 
die van mijn kanf*aan de Kamer plaats-
vindt, dat het parlement op ieder ge-
wenst ogenblik een discussie met ons 
kan aangaan over de wijze, waarop 
voor een volgend jaar deze wet zal 
worden toegepast. Terugbrenging van 
de werkingsduur brengt een onnodig 
proces op gang dat beslag legt op t i jd, 
die beter gebruikt kan worden voor het 
gezamenlijk aanpakken van die zaken, 
die ook de kwaliteit van dit regule-
ringsmechanisme snel kunnen verbe-
teren. 

Op het punt 'Wordt alles wel gedaan 
om de omvang van het kwaad te mini-
maliseren?' hebben de geachte afge-
vaardigden mevrouw Van der Heem en 
de heer Ter Woorst de vraag gesteld of 
de instellingen van wetenschappelijk 
onderwijs wel alle onderwijsmiddelen 
optimaal hebben gebruikt. Voorts is 
door de geachte afgevaardigde de 
heer Kolthoff opgemerkt dat van de zij-
de van de Regering weinig is gedaan 
om de problemen voor de korte ter-
mijn te verl ichten. 
Ik zou hierover het volgende wil len 
zeggen. De vaststelling van de oplei-
dingscapaciteit berust ingevolge de 
Machtigingswet primair bij de instel-
lingen van wetenschappelijk onder-
wijs. Krachtens de Wet op het weten-
schappelijk onderwijs en de Wet uni-
versitaire bestuurshervorming 1970 zijn 
de faculteiten verantwoordeli jk voor 
de inrichting en de goede gang van het 
onderwijs. De verantwoordeli jkheid 
van de Regering is van andere orde; 
het haar ter beschikking staande regu-
leringsmechanisme is aan grenzen ge-

bonden. Het komt met name tot uit-
drukking bij de toewijzing van f inan-
ciële middelen, in de jaarlijkse begro-
t ing en bij de opstell ing van (financiële) 
meerjarencijfers. Mijnerzijds wordt in 
overleg met de instell ingen gewerkt 
aan een gewijzigde opzet van een 
planningsysteem, zoals door enkele 
leden met instemming werd gerele-
veerd. 
Dit wetsontwerp geeft precies aan wat, 
gegeven de toch ook door deze Kamer 
onderschreven verdeling van be-
voegdheden tussen centrale overheid 
en instell ingen, de mogeli jkheid van 
de centrale overheid is om bij gegeven 
middelen en globale verdeling nog 
iets te kunnen doen aan het bereiken 
van de beste oplossing. Het is duidelijk 
dat dit verder alleen maar kan via het 
overleg met de instell ingen, zoals dat 
gelukkig met name in het kader van de 
planning op enthousiaste wijze door 
beide kanten wordt aangepakt en 
waarover ik de Kamer binnen enkele 
weken hoop te rapporteren. Primair zit 
echter de winst in de aanpak van de in-
stellingen van dit probleem. Wanneer 
de heer Kolthoff stelt dat er te weinig 
gebeurd is, zal hij toch moeten toege-
ven dat de Regering, in ieder geval bij 
de toewijzing van middelen, sterk be-
nadrukt heeft dat met name activitei-
ten in het kader van de onderwijsre-
search dienen te worden geïntensi-
veerd. 

Ik leg zijn opmerking dan ook zo uit, 
dat hij ons verzoekt, uiteraard via het 
bevoegd gezag, het overleg tussen de-
partement en de onderwijsresearch-
afdelingen te versterken en tot goede 
werkafspraken te komen. Aldus uitge-
legd, zeg ik hem dit gaarne toe. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nu enke-
le punten behandelen welke verband 
houden met de plaats in het onderwijs-
proces waar de regulering moet 
plaatsvinden. Gelet op de in ieder ge-
val zeer beperkte werkingsduur van 
deze wet is het mijns inziens juist ons 
in dit debat te beperken tot oplossin-
gen binnen het bestaande stelsel van 
voortgezet en hoger onderwijs. 
Van de stell ing dat een regulering van 
studentenaantallen na het eindexa-
men v.w.o. moet plaatsvinden meen ik 
te mogen aannemen, dat deze niet be-
streden zou worden. Echter, expliciet 
door mevrouw Ginjaar en naar ik 
meen impliciet door de heer Honig van 
den Bossche, is hier voorgesteld, als 
het dan niet klopt, het proces in het 
voortgezet onderwijs zodanig aan te 
passen dat wi j elkaar kunnen wijsma-
ken dat w i j goed bezig zijn. De heer 
Veerman zal nader ingaan op het hier-
voor aangevoerde, maar niet onder-

bouwde argument van de niveauverla-
ging in het v.w.o. Ik moge er de verte-
genwoordigster van de V.V.D. toch op 
wijzen, dat de door haar aangegeven 
oplossing mi j op gespannen voet lijkt 
te staan met het liberale vrijheidsbe-
grip. Wat zij in feite bepleit is met be-
hulp van variërende drempelhoogten 
er zorg voor te dragen dat de vri jheid 
volledig wordt veilig gesteld voor een 
deel van een naar objectieve maatsta-
ven gekwalificeerde groep ten koste 
van het andere deel. Ik neem aan dat 
dit een praktisch voorbeeld ervan is 
hoe de V.V.D. de belangen van het indi-
vidu meent te moeten behartigen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Het is 
natuurlijk erg aardig, dit soort sneeren-
de opmerkingen te maken. 

Staatssecretaris Klein: Zij zijn zelfs nog 
juist ook! 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D): Ik zou 
het leuk vinden als de Staatssecretaris 
het wat adstrueerde. Ik heb gesteld, 
dat de drempel tussen het v.w.o. en 
het w.o. te laag is geworden en dat 
daardoor velen de eindstreep van het 
v.w.o. halen die daar niet hadden moe-
ten komen. Ik begrijp niet hoe de 
Staatssecretaris kan zeggen dat een 
dergelijke stelling in strijd is met de li-
berale beginselen. Ik zou hem wil len 
vragen of hij dat wi lde adstrueren. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Bovendien 
neemt de Staatssecretaris nog het 
woord 'objectief' in de mond. De vraag 
is niet alleen wat een objectief criteri-
um is, maar vooral wat het beste crite-
rium is. 

Staatssecretaris Klein: Daarop kom ik 
uiteraard nog terug. Ik meen, dat het 
overwegen van een variabele uitgang 
in een onderwijskundig proces aller-
eerst via onderwijskundige criteria zal 
moeten verlopen. Als dan echter door 
een mis-machtiging de uitstroom uit het 
secundaire onderwijs en de opname-
capaciteit van de tertiaire fase niet aan 
elkaar zijn aangepast, meen ik te mo-
gen constateren - niet alleen op grond 
van hetgeen mevrouw Ginjaar in deze 
Kamer heeft gezegd, maar ook op 
grond van wat mevrouw Van Someren 
enkele dagen geleden in de Eerste Ka-
mer heeft gesteld - dat zij op een ge-
kunstelde wijze trachten het uitgangs-
niveau van de secundaire fase te ver-
hogen. Dit gebeurt echter niet op on-
derwijskundige gronden. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Daar 
wi l ik graag op terugkomen. 

De Voorzitter: Dat lijkt mij juist. Ik 
meen, dat interrupties van deze aard in 
dit stadium van de behandeling min-
der wenselijk zijn. 
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De heer Vermaat (A.R.P.): DeStaats-
secretaris lokt het wel uit ! 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): De Staats-
secretaris lokt een tweede termijn uit. 

Staatssecretaris Klein: Ik meen dat dit 
een goede constatering is van de heer 
Kolthoff. 
Mijnheer de Voorzitter! Er verder van 
uitgaande, dat de Kamer akkoord zal 
gaan met een regulering na het eind-
examen v.w.o., kan allereerst worden 
opgemerkt dat een regulering na één of 
twee jaar wetenschappelijk onderwijs, 
bijvoorbeeld bij de propedeuse, voor-
delen biedt, maar thans nog het be-
zwaar heeft dat de programma's van 
de studierichtingen onderl ing geen of 
onvoldoende verwijsmogeli jkheden 
bieden. In het huidige stelsel zou dit 
betekenen dat studenten, die worden 
afgewezen, tenminste een jaar verlie-
zen. Ik zou in dit verband nog op het 
volgende wil len wijzen. Indien de Ka-
mer van mening is dat deze oplossing 
te zijner t i jd als bevredigend moet wor-
den gezien, mogen wi j nu toch ook 
vaststellen dat gegeven de 81 studie-
richtingen in het wetenschappeli jk on-
derwijs - waaruit volgt dat vele een 
nauwe verwantschap zullen vertonen 
met de enkele numerus fixus-richtin-
gen - de verwijzing voor de niet-toege-
latenen aan de ingang toch minder 
dramatisch is dan uit de inbreng van 
sommige woordvoerders zou mogen 
worden afgeleid. Gegeven de totale 
overcapaciteit in het wetenschappelijk 
onderwijs, welke moge blijken uit de 
gemiddelde staf-studentverhouding 
van circa 1 op 3, is deze verwijzing be-
paald minder dramatisch dan de toela-
tingsproblematiek welke wi j voor de 
leeftijdsgenoten met h.a.v.o. diploma 
bij de toelating tot het h.b.o. hebben 
op te lossen. Het h.b.o., met toch min-
der keuzemogelijkheden, met een 
slechtere staf-studentverhouding, met 
een kleinere capaciteit, met een grote-
re toeloop en met jongeren, die geen 
alternatief in het tertiaire onderwijs 
hebben. 

Mevrouw Ginjaar vroeg op welke ter-
mijn de wat zij noemde selectieve pro-
pedeuse geïntroduceerd kan worden. 
Ik kan hierop antwoorden - zoals ove-
rigens ook zij verklaarde zich te realise-
ren - dat dit nauw samenhangt met de 
totstandkoming van de herstructure-
ring en de herprogrammering van het 
wetenschappelijk onderwijs. Het desbe-
treffende wetsontwerp zal, naar ik heb 
begrepen, door uw Kamer zeer spoe-
dig worden behandeld. Over de tijds-
fasering van dit proces zal uw Kamer 
zich dienen uit te spreken. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu toe 
aan de punten, die betrekking hebben 
op de vaststell ing van het aantal be-
schikbare plaatsen. Alvorens op het 
hierbij belangrijkste punt - de arbeids-
markt - in te gaan eerst enkele ant-
woorden op meer technische vragen. 
Voor de berekening van de onderwijs-
capaciteit is in het verleden in vele 
gevallen de zogenaamde Loevendie-
methode gehanteerd. Deze methode 
gaat uit van personeel als de beper-
kende capaciteitsfactor. In de capaci-
teitsberekeningen kan met name ook 
het aantal patiënten een beperkende 
factor zijn. In dit verband vroeg de ge-
achte afgevaardigde de heer Van Ley-
enhorst zich af of de affiliatie met grote 
algemene ziekenhuizen niet te weinig 
heeft opgeleverd voor een vergroting 
van de opleidingscapaciteit van de fa-
culteiten der geneeskunde. Ik wi l er de 
geachte afgevaardigde op wijzen dat 
er in de afgelopen jaren inderdaad wél 
veel op di t terrein is gebeurd en dat de 
daarvoor in aanmerking komende op-
leidingscapaciteit buiten de academi-
sche ziekenhuizen vri jwel geheel is in-
geschakeld. Men zal daarbij moeten 
bedenken dat met het oog op de conti-
nuiteit van een verantwoorde medi-
sche opleiding gestreefd wordt naar 
zogenaamde volledige affiliatie met 
grote ziekenhuizen - t e r onderschei-
ding van partiële, tijdelijke affiliatie om 
incidentele knelsituaties op te lossen -
zulks tot handhaving van een behoor-
lijk opleidingsniveau. Degenen die 
pleiten voor het toelaten van een 
groter aantal eerstejaars medische 
studenten - de heer De Leeuw zag 
naar ik heb begrepen in het geheel 
geen noodzaak tot beperking - laten in 
het algemeen na om aan te tonen dat 
een verantwoorde klinische oplei-
dingscapaciteit in latere jaren van de 
opleiding voorhanden is. Daar doen 
zich met name stagnaties voor; niet al-
leen bij de toelating tot het 1 e jaar. Ik 
teken hierbij aan dat het realiseren van 
een volledige affiliatie een aangele-
genheid is waar zeer veel aan vast zit, 
want wi l een dergelijke affiliatie aan 
haar doel beantwoorden, dan is het 
noodzakelijk dat het geaffilieerde zie-
kenhuis zich geheel voor deze omvang-
rijke taak beschikbaar stelt en dat de 
medische staf in dat ziekenhuis zich 
permanent belast met de opleiding 
van enige tientallen co-assistenten, 
onder verantwoordeli jkheid van de fa-
culteit voor de opleiding. 
De geachte afgevaardigde de heer Ter 
Woorst heeft naar aanleiding van een 
passage in de memorie van antwoord 
ten aanzien van de medische faculteit 
Maastricht de suggestie overgehou-
den - mag ik het zo samenvatten, 

'mijnheer de Voorzitter - dat er een ver-
schil zou zijn met de gronden die in an-
dere stukken zijn aangeroerd voor de 
oprichting van die medische faculteit. 
Dit is niet het geval. De argumenten 
die in de memorie van antwoord bij 
het wetsontwerp staan dat wi j nu be-
spreken, hebben eerder al veel aan-
dacht gekregen bij het overleg dat ik 
eerder met de vaste commissie voor 
onderwijs van uw Kamer mocht voe-
ren over de mogeli jkheid van een ex-
perimentele start te Maastricht. Met 
deze argumenten, mijnheer de Voorzit-
ter, wi l ik bepaald niet de indruk wek-
ken dat het argument van de capaci-
teitsverruiming die natuurlijk van een 
nieuwe faculteit uitgaat er niet meer 
toe zou doen. Net als vroeger blijft dit 
punt natuurlijk volledig boven water. 
De capaciteitsverruiming kan op twee 
manieren werken. In de eerste plaats 
kan de totale landelijke capaciteit van 
de opleiding van artsen er meewor-
den uitgebreid, waarbij zich denken 
laat dat de reeds bestaande capaciteit 
elders vol ledig wordt gehandhaafd. 
Deze landelijke capaciteitsuitbreiding 
zou ook kunnen leiden tot een reallo-
catie tussen de medische faculteiten on-
derl ing, dan wel tussen deze facultei-
ten en andere faculteiten. In de tweede 
plaats kan de nieuwe capaciteit in 
Maastricht leiden tot de oplossing van 
knelpunten in de capaciteit in zuster-
faculteiten, die zelfs bij een numerus 
fixus toch niet geheel vermeden kun-
nen worden. Wat ik zoeven zei over het 
vraagstuk van de affiliatie mag dat vol-
doende aantonen. Of in de toekomst 
bij de opbouw van de Maastrichtse fa-
culteit het accent vooral op de eerste 
wijze van capaciteitsverruiming zal 
worden gelegd of juist op de tweede 
manier, zal vooral afhangen van de 
voortdurend bij te stellen planning van 
de behoeften in de gezondheidszorg. 
Mijnheer de Voorzitter! Naast perso-
neel, patiënten en eventueel ruimte 
wordt ook de arbeidsmarkt als moge-
lijk criterium voor de vaststelling van 
een numerus fixus in dit wetsontwerp 
voorgesteld. Zoals ik u reeds mede-
deelde moet ik bekennen dat ik zeer 
verrast ben door de reacties op dit 
voorstel. Wij erkennen dat het arbeids-
marktcriterium een structureel ele-
ment vormt, maar structurele ele-
menten althans mogelijkheden daar-
toe waren ook reeds eerder op dit ge-
bied, maar dan impliciet aanwezig. Im-
mers, bij de capaciteitsberekeningen 
en aanvragen hebben de bewindslie-
den reeds de bevoegdheid naar eigen 
inzichten, dat wi l zeggen gelet op het-
geen zij mede in de naaste toekomst 
aan ontwikkelingen zien, de onderwijs-
capaciteit naar beneden aan te pas-
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sen. Uiteraard kunnen zij daarvoor ter 
verantwoording worden geroepen, 
maar het feit blijft. 
Door verschillende geachte afgevaar-
digden is opgemerkt dat de capaciteit 
moet worden vastgesteld op de capa-
citeitsgegevens van de situatie nu. 
Daarnaast wordt echter ook van de 
Regering verlangd dat zij in de komen-
de jaren bij de middelentoewijzing er-
naar streeft de onderwijscapaciteit bij 
vrijwel vastliggende middelen zo 
groot mogelijk te doen zijn. Bij dit laat-
ste komt uiteraard het vraagstuk naar 
voren in hoeverre middelen te bestem-
men voor dure studierichtingen en 
hoeveel voor goedkope. 
Gelet op het feit dat een student met 
een dure studierichting evenveel kost 
als vele studenten met een andere stu-
dierichting - ik heb laten berekenen dat 
in plaats van een afgestudeerde arts 
ongeveer 12 juristen, 8 economen of in-
genieurs kunnen worden opgeleid - zal 
de Regering ten behoeve van een doel-
matige besteding van middelen voor-
zichtig moeten zijn bij berekeningen 
voor het toewijzen van middelen voor 
dure studierichtingen. Bij het nemen 
van beslissingen hieromtrent is er niet 
aan te ontkomen mede de situatie op 
de arbeidsmarkt in ogenschouw te ne-
men. 
Deze indirecte manier om de arbeids-
markt bij het toewijzen van de midde-
len te betrekken, is nu reeds aanwezig. 
Wij hebben ernaar gestreefd, dit ele-
ment meer expliciet, meer open voor 
een gesprek met het parlement naar 
voren te brengen. 

De heer Vermaat (A.R.P.): DeStaats-
secretaris gaat nu wel zeer vlot aan 
een bepaald punt voorbij, namelijk de 
factor, dat het enerzijds via de bepa-
ling van de financiële middelen en 
daarmede indirect van de capaciteit 
mogelijk is geweest, hiermede rekening 
te houden, terwijl het anderzijds nooit 
is gebeurd dat bepaalde capaciteiten 
met het oog op de arbeidsmarkt wer-
den verminderd. Dat is wat anders. 

Staatssecretaris Klein: Ik weet niet of 
een en ander geheel is te onderschrij-
ven. Gelet op de beperkte middelen 
zijn de stellingen nu genoodzaakt, tot 
een reallocatie over te gaan. Het zou 
onjuist zijn, numerus fixusrichtingen 
met een gunstige staf-studentverhou-
ding op een gegeven ogenblik buiten 
beschouwing te laten. Dit zou echter 
kunnen worden veroorzaakt doordat 
er niet expliciet de mogelijkheid be-
staat, dit element naar voren te bren-
gen. Dat is de moeilijkheid, gelet op de 

eigen bevoegdheden van faculteiten 
en instellingen. Wij zijn op dat punt 
kennelijk tot een passief beleid veroor-
deeld. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): De heer 
Vermaat zegt dat er vroeger nooit re-
kening is gehouden met de arbeids-
markt bij het bepalen van de capaciteit 
van de instellingen. Ik weet niet of dat 
zo is. Misschien is het zo. Dan zou uit 
de woorden van de Staatssecretaris af 
te leiden zijn dat het dan impliciet is 
gebeurd. Als dit zo is, zou de Staats-
secretaris dit dan niet expliciet willen 
maken? 

Staatssecretaris Klein: De Kamerwil 
dat de Regering op dit punt geen pas-
sief beleid voert en niet alleen afwacht, 
wat er vanuit de instellingen opborrelt. 
Dat betekent, dat de Regering op dat 
punt een mede-sturende functie moet 
hebben, hoe bescheiden deze wellicht 
ook zal zijn. Dat betekent dat wij een 
bepaalde visie moeten laten toetsen 
door het parlement. Als wij die capaci-
teit menen te kunnen reduceren - wij 
zijn pas die mening toegedaan wan-
neer wij zien dat er te veel mensen 
worden opgeleid, afgaande op de 
meest ruime ramingen - dan hebben 
wij toch impliciet, althans niet luid, het 
element van de arbeidsmarkt in onze 
beschouwingen betrokken. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Dan zou ik 
toch mijn vraag wat scherper willen 
maken. De Staatssecretaris zegt dat de 
Regering die regulerende bevoegd-
heid nodig heeft. Dat moet kunnen 
worden geadstrueerd met de implicie-
te druk die de Staatssecretaris in het 
verleden heeft ondervonden. 

Staatssecretaris Klein: De heer Kolt-
hoff vergeet daarbij dat de situatie in 
het verleden , waarbij met het aantal 
studenten proportioneel dan wel meer 
dan proportioneel, de middelen toena-
men, de laatste jaren is gewijzigd in 
een situatie waarin van het omgekeer-
de sprake is. Dat betekent dat er een 
ander beleid mogelijk is geworden. Ik 
kan de heer Kolthoff de verzekering ge-
ven, dat er, gegeven de laatste cijfers 
over de staf-studentverhouding, bij de 
instellingen een proces van reallocatie 
op gang moet komen, waarbij inder-
daad de situatie kan ontstaan waarin 
wordt overgegaan tot reallocatie van 
numerus fixusrichtingen meteen gro-
te stafbezetting naar slechter bedeelde 
faculteiten. Dat is het probleem. 

De Voorzitter: Ik constateer, datenke-
le leden wensen te interrumperen. Ik 
mag erop wijzen, dat de Staatssecre-
taris thans pas in de eerste termijn 

spreekt. Er volgt nog een tweede ter-
mijn, waarin de artikelen en de amen-
dementen aan de orde komen. Het is 
mijns inziens logischer, de Staats-
secretaris thans eerst te laten uitspre-
ken dan om hem voortdurend te on-
derbreken. 

DeheerTerWoorst(K.V.P.): Ik vraag 
u, mijnheer de Voorzitter, de tweede 
termijn in ieder geval vrij ruim te stel-
len . Ik heb er namelijk behoefte aan, 
dan nog een aantal vragen te stellen 
en opmerkingen te maken. 

De Voorzitter: De Kamer bepaalt zelf 
haar tijdschema. Thans is geen sprake 
van spreektijdbeperking. De geachte 
afgevaardigde kan mijns inziens zoveel 
tijd krijgen, als hij wenst. 

De heer Ter Woorst (K.V.P.): Zeer be-
dankt, mijnheer de Voorzitter. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien mede naar aanlei-
ding van interrupties wil ik nog een 
keer het volgende zeggen. Met instem-
ming van de Kamer hebben wij de ope-
ratie-Meerjarencijfers - het betreft het 
vale gele boekje om met de 'Waarheid' 
te spreken - op gang gebracht. Het is 
de Kamer bekend, welke grote ver-
schillen er zelfs bij gelijke studierich-
tingen, maar vooral ook tussen ver-
schillende studierichtingen bestaan. 
Als de Kamer zich dan voorts realiseert 
dat de toename van beschikbare mid-
delen - op dit ogenblik namelijk 1 % 
per jaar - veel kleiner is dan de toena-
me van het aantal eerstejaarsstuden-
ten, naar wij mogen vermoeden voor 
het komende jaar ten minste 5 % meer 
dan verleden jaar, moet het bij de ver-
deling van middelen mogelijk zijn, het 
blokkeren van een stafdoorstroming te 
voorkomen door als centrale overheid 
niet passief de stijging van de numerus 
fixus-aantallen te moeten toelaten. Ik 
doel hierbij op een stafdoorstroming, 
die zou moeten plaatsvinden, van nu-
merus fixus-studierichtingen, die een 
gunstige staf-studentverhouding heb-
ben, naar meer behoeftige disciplines. 
Juist uit het feit, waarop de heer Ver-
brugh wees, dat wij deze sturing alleen 
wensen bij numeri-fixi-richtingen, om-
dat bij de open richtingen de capaciteit 
of beter de staf-studentverhouding 
nog kan worden verkleind, zonder het 
aantal studenten te behoeven te be-
perken, maakt duidelijk, dat wij nog 
steeds primair de capaciteit bepalend 
willen doen zijn, maar daar, waar deze 
de beperkende factor wordt, dienen wij 
te beschikken over de mogelijkheid om 
in een afweging tussen de verschillen-
de disciplines eventueel de aantallen te 
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bepalen op basis van een toekomstige 
klei nere capaciteit. Waar dit een beleid 
is, dat in feite anticipeert op toekomsti-
ge begrot ingen, meenden wi j , dat wi j 
het parlement tekort zouden doen, als 
dit niet eerst met het parlement zou 
worden besproken. Het spreekt vanzelf, 
dat het schrappen van de desbetreffen-
de bepaling door de Kamer zelf ons 
merkwaardig voorkomt. 
Van verschillende zijden is de vraag 
gesteld, of het verantwoord is, u i t te 
gaan van de studie 'Ontwikkelingsli jnen 
in aanbod en behoefte van academici 
tot 1990' ingeval het element van de 
arbeidsmarkt zou worden betrokken in 
de numerus fixus-vaststell ing. Immers, 
in deze studie wordt uitgegaan van sa-
lariëring en werkniveau in de huidige 
verhoudingen en het zou onjuist zijn, 
bij het vaststellen van numeri f ixi u i t te 
gaan van de huidige maatschappij-
structuur. 

Het is juist, dat deze studie uitgaat van 
bestaande verhoudingen en dat wi j 
van mening zijn, dat de resultaten ervan 
kunnen worden gebruikt voor het voe-
ren van beleid. Dit wi l echter nog niet 
zeggen, dat wi j de bestaande maat-
schappijstructuur wil len continueren. 
De studie geeft juist kwantitatieve aan-
gri jpingspunten voor een beleid om 
deze maatschappijstructuur mede te 
veranderen. Wij wensen een recht op 
onderwijs voor iedereen. Daarom wil len 
wi j de toelating tot dure studierichtin-
gen, waar in aanzienlijke mate over-
schotten aan academici worden ver-
wacht, met een beperkt substitutie-ef-
fect, voor zover dit op het moment 
naar beste weten is te ramen, beper-
ken om het daarmee mogelijk te ma-
ken, dat schaarse middelen aan ande-
re studierichtingen ten goede komen, 
waardoor beter aan ons uitgangspunt 
van recht op onderwijs voor allen kan 
worden voldaan. Het in de toekomst te 
voeren beleid zal moeten worden inge-
bracht bij het bijstellen van de ramin-
gen, dat regelmatig moet plaatsvinden, 
doch men moet alti jd de uitkomsten 
van dergelijke ramingen zien als po-
tentiële aangrijpingspunten voor be-
leid, mede gericht op het veranderen 
van de dan bestaande maatschappij-
structuur. 
Een ander bezwaar, dat van verschil-
lende zijden is gemaakt tegen het 
eventueel gebruik van de resultaten 
van de studie is, dat deze niet be-
trouwbaar zouden zijn. Ramingstech-
nieken, cijfermateriaal etc. zouden nog 
sterk moeten worden verbeterd, voor-
dat resultaten van een dergelijke stu-
die zouden kunnen worden gehan-
teerd. Met name de heer Kolthoff stel-

de dit. Het is en blijft een loffelijk stre-
ven, over nog betere ramingsmetho-
dieken en cijfermateriaal te kunnen be-
schikken, doch ik zou ten aanzien van 
de beoordeling van het gebruik voor 
het beleid een onderscheid wil len ma-
ken in nauwkeurigheid en betrouw-
baarheid. Ramingsuitkomsten zullen 
ook bij nog verbeterde technieken per 
definitie onnauwkeurig zijn. Ramingen 
met een absolute nauwkeurigheid ko-
men uitsluitend in vol ledig geprograrrv 
meerde systemen voor en hebben dan 
ook geen zin meer. Juist in een maat-
schappij waarin de wisselwerking tus-
sen kwantitatieve analyses en kwalita-
tief beleid essentieel is, zullen de voor-
spellingen op basis van ramingen per 
definitie niet alleen onnauwkeurig zijn, 
maar ook niet samenvallen met de fei-
telijke toestand over X jaar. Te verwij-
zen naar het niet uitkomen van vroege-
re ramingen, gaat voorbi j aan de rol 
van ramingen in een bewust levende 
en bewust reagerende maatschappij. 
Het voeren van een kwalitatief beleid 
vereist niet primair een oordeel ten 
aanzien van de nauwkeurigheid, doch 
een oordeel of de ramingsuitkomsten 
betrouwbaar genoeg zijn om een ver-
antwoord beleid te voeren. Wij menen 
dat de genoemde studie volledig duide-
lijk maakt dat, ook als men de inheren-
te vaak zeer ruime foutenmarge in acht 
neemt, dat wi l zeggen de onnauwkeu-
righeid aanvaardt, de conclusie die er-
uit volgt in hoge mate betrouwbaar 
kan zijn. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik be-
grijp dat de Staatssecretaris toegeeft 
dat de studie niet nauwkeurig is, maar 
wel betrouwbaar. Kan de Staatssecre-
taris aangeven, hoe groot de onnauw-
keurigheid is? 

De heer Masman (P.v.d.A.): De be-
trouwbaarheid. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): De 
betrouwbaarheid is niets anders dan 
de globale conclusie, dat de hele zaak 
toeneemt. Daar kan je geen beleid op 
maken. 

Staatssecretaris Klein: De betrouw-
baarheid blijft bijzonder hoog. Wan-
neer tussen de situatie van dit ogen-
blik en de situatie die je over een aan-
tal jaren ziet, een groot niveauverschil 
is, dan mag de bepaling van het ni-
veau over X jaar een grote onnauwkeu-
righeid vertonen, maar die kan noch-
tans voor de richting van het beleid 
zeer betrouwbaar zijn. Ik zal een prak-
tisch voorbeeld geven. Wanneer me-
vrouw Ginjaar vergeet bij het nemen 
van een douche de koudwaterkraan 
aan te zetten, dan heeft zij voor het voe-

ren van haar beleid niet eerst een tem-
peratuurmeting in drie decimalen 
nauwkeurig nodig om haar beleid te 
kunnen voeren. Daar gaat het hier na-
tuur l i j kom. 
Als wi j hier in de marge zouden wer-
ken en het ging om verschillen die en-
kele procenten boven het huidige ni-
veau zouden liggen, dan was het wat 
anders. Maar daar gaat het niet om. Bij 
bepaalde studierichtingen is er een 
discrepantie met een factor 2, 3 of 4. In 
dat verschil tussen 3 en 4 mag een zeer 
grote fout zitten, van tientallen procen-
ten, om nochtans de grootste graad 
van betrouwbaarheid voor het beleid 
te hebben. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Juist 
omdat ik de temperatuur van het water 
niet in drie decimalen nauwkeurig kan 
bepalen, ga ik altijd heel voorzichtig 
onder de douche. Ik dacht dat de 
Staatssecretaris dit probleem ook heel 
voorzichtig zou moeten benaderen. De 
Staatssecretaris gaat namelijk conclu-
sies trekken ten aanzien van hoeveel-
heden op grond van gegevens, waar-
van hij zelf zegt, dat ze onnauwkeurig 
zijn. 

Staatssecretaris Klein: Mevrouw Gin-
jaar suggereert nu alsof ik bezwaar 
zou hebben tegen een voorzichtig beleid. 
Een voorzichtig beleid is echter wat 
anders dan geen beleid. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat is 
juist. 

Staatssecretaris Klein: Meer in het bij-
zonder ga ik nu in op de ramingen be-
treffende de medici. De opmerking van 
de heer Ter Woorst dat hij betwijfelt of 
in 1990 vr i jwel alle artsen in dienstver-
band werkzaam zullen zijn, geeft dui-
delijk aan dat het maken van progno-
ses een moeili jke aangelegenheid is. 
Wanneer deze hypothese niet zou wor-
den gehanteerd, zou de artsendicht-
heid well icht nog lager kunnen wor-
den gesteld. Immers, aangenomen 
wordt dat bij het aangaan van een 
dienstverband verkorting van de werk-
tijd zal plaatsvinden. Een lagere artsen-
dichtheid zou kunnen inhouden, dat 
reeds eerder dan vanaf 1983 zou kun-
nen worden volstaan met een in-
stroom van minder dan 1750eerste-
jaars geneeskunde. Uitgangspunt 
daarbij zou kunnen zijn het handhaven 
van de dichtheid die voor 1982 wordt 
geraamd, te weten 1,8 arts per 1000 in-
woners, of 1 arts op de 550 inwoners. 
Deze dichtheid ligt thans vri jwel ge-
heel vast op grond van het huidige be-
stand en van de huidige studentenaan-
tallen. Als inderdaad ons beleid op een 
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dichtheid van 1,8 gericht zou zijn dan 
zou reeds nu een toelating van 1400 
eerstejaars ruimschoots voldoende 
zijn. Ter vergelijking: vorig jaar was de 
toelating 1750 eerstejaars. Overigens 
zij opgemerkt dat nu niet beslist wordt 
over de omvang van de toelating. Ui-
terlijk 30 dagen voor een dergelijke be-
slissing tot een beperking van de toe-
lating op grond van de situatie op de 
arbeidsmarkt, zal, zoals thans in het 
wetsontwerp is geformuleerd, met u in 
overleg worden getreden, uiteraard in-
dien u dit aanvaardt. 
Voor wat betreft de door de heer Ter 
Woorst berekende arbeidstijdverkor-
ting tussen 1982 en 1990 van 10% 
merk ik het volgende op. Wanneer 
aangenomen wordt, dat het aangaan 
van een dienstverband werktijdverkor-
ting mogelijk maakt, zal de omvang 
van de arbeidstijdsverkorting slechts 
mogen worden betrokken op die art-
sen, die in de periode 1982 tot 1990 tot 
dienstverband zullen overgaan. Uit-
gaande van het gegeven, dat in 1982, 
evenals thans, regel zal zijn, dat soci-
aal-geneeskundigen en overige artsen 
in dienstverband werkzaam zullen zijn 
en ervan uitgaande dat in 1982 reeds, 
sprake zal zijn van enig dienstverband 
bij huisartsen en specialisten, zal de 
toename van de dichtheid van 1,8 in 
1982 naar 2,0 in 1990 geheel ten goede 
komen aan die artsen, die in 1982 nog 
niet in dienstverband werkzaam zijn, te 
weten minder dan de helft van het aan-
tal in 1982 aanwezige artsen. De door 
de geachte afgevaardigde de heer Ter 
woordts berekende arbeidstijdverkor-
ting van 10% zal dan ook ruimschoots 
worden overschreden. 
Voor wat betreft het overleg over de 
gewenste artsendichtheid kan ik de 
heer Ter Woorst mededelen, dat over 
deze dichtheid naast ambtelijk overleg 
ook overleg heeft plaatsgevonden met 
mijn ambtgenoot van Volksgezond-
heid en Milieuhygiëne. De voor 1982 
en 1990 geraamde ontwikkeling ligt 
geheel in de lijn van de resultaten van 
dit overleg. Ik wil hier benadrukken, 
dat wanneer definitieve beslissingen 
over de toelating van eerstejaarsme-
dici zullen worden genomen op grond 
van het arbeidsmarktcriterium op-
nieuw overleg zal plaatsvinden met de 
heer Hendriks. Dit overleg zal jaarlijks 
dienen plaats te vinden. Bij dit overleg 
zullen structurele en eventuele andere 
wijzigingen aan de orde komen, die 
het noodzakelijk kunnen maken de 
jaarlijkse instroom bij te stellen. 
De opmerking van de heer De Leeuw, 
dat Nederland wat artsendichtheid be-

treft in 1970 de 33e plaats innam op de 
wereldranglijst is naar mijn mening 
een constatering, die genuanceerd 
moet worden bekeken. Met nadruk wil 
ik erop wijzen, dat de uitkomsten van 
een internationale vergelijking van de 
artsendichtheid moeilijk te interprete-
ren zijn. Immers, geen rekening wordt 
gehouden met verschillen in onder an-
dere bevolkingsdichtheid en leeftijds-
opbouw van de bevolking. Daarnaast 
rijst de vraag welke artsen in beschou-
wing zijn genomen door de verschil-
lende landen, te weten alle artsen, dus 
ook de werkloze en gepensioneerde 
artsen, of alleen artsen, die in functie 
zijn. De heer De Leeuw stelde voorts, 
dat de Maatschappij voor Genees-
kunsteen dichtheid van 1,8 arts per 
1000 inwoners in 1982 ontoereikend 
lijkt. Ik wil u erop wijzen, dat er ook an-
dere meningen bestaan, die deze 
dichtheid wel voldoende achten, ruim 
voldoende zelfs. 
In dit kader wil ik opmerken, dat over 
deze problematiek overleg zal worden 
gevoerd in de binnenkort in te stellen 
en ook reeds door de heer Hendriks in 
deze Kamer aangekondigde Advies-
commissie Opleiding Geneeskundi-
gen. Tot deelneming aan dezecommis-
sie zullen worden uitgenodigd leden 
uit de kring van de beroepsorganisa-
ties, medische faculteiten en ambte-
naren van de Ministeries van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne en van On-
derwijs en Wetenschappen. Tot haar 
taak zal behoren naast het onderling 
afstemmen van de opleidingen en de 
opleidingsfasen in de medische studie 
ook het maken van een analyse van de 
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten 
van de medische opleiding. 
De mening van de geachte afgevaar-
digde, dat het tandartsentekort door 
een beperking bij de toelating van eer-
stejaars tandheelkunde gehandhaafd 
zal blijven, kan ik niet onderschrijven. 
Een toekomstige dichtheid van 0,4 
tandarts per 1000 inwoners zal op 
grond van het huidige voorzieningen-
pakket aan tandheelkundige hulp vol-
doende zijn. Rekening houdend met 
het feit, dat niet iedereen behandelings-
behoeftig is of voor regelmatige ver-
zorging opteert, zou met deze dicht-
heid een redelijk evenwicht tussen de 
vraag der bevolking en het aanbod van 
diensten bereikt kunnen worden. Wel 
dient aan de voorwaarden voldaan te 
zijn, dat sprake zal zijn van een even-
wichtige spreiding en een doorsnee 
praktijksamenstelling, alsmede van 
een intensivering van de opleiding van 
para-medische krachten op middel-
baar en hoger niveau. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Wat ver-
staat de Staatssecretaris onder het 
'huidige pakket'? Is dat het ziekenfonds-
pakket of het gebruikelijke pakket van 
particulier verzekerden? Het is bekend 
dat particulier verzekerden per hoofd 
ongeveer vier keer zoveel consume-
ren. 

Staatssecretaris Klein: Het is mij be-
kend dat daar een ruime marge tussen 
zit. De grote winst zal ook moeten ko-
men van de opleidingen in para-me-
dische beroepen in deze sector, ook bij 
de tandartsenopleidingen. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Hoe groot 
is die winst? 

Staatssecretaris Klein: Dat durf ik niet 
te zeggen. Daarvoor zou ik in detail de 
onderbouwing van deze gegevens 
moeten nagaan. Ik kan mij nauwelijks 
voorstellen - ik zal dit nog verifiëren -
dat hier zou uitgegaan zijn van een mi-
nimum. Al geef ik onmiddellijk toe dat 
de heer Dolman niet heeft willen be-
weren dat het ziekenfondspakket een 
minimum is, het kan natuurlijk nog 
stukken slechter. 

De heer Dolman (P.v.d.A.): Het kan zo 
slecht dat zuidenden, wat zeg ik, miljoe-
nen ziekenfondsverzekerden über-
haupt geen toegang tot de tandarts 
hebben. 

Staatssecretaris Klein: Volgens deze 
raming is het uitdrukkelijk de bedoe-
ling dat iedereen toegang zal hebben. 
Dat betekent ook een grote winst in de 
organisatie, waarmee uiteraard mijn 
collega van Volksgezondheid zich 
moet bezighouden. Daardoor zal het 
mogelijk zijn ook bij deze verhoudin-
gen iedereen, die dat wenst, in de ge-
legenheid te stellen een voldoende al-
gemeen aanvaard pakket te kunnen 
hebben. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Wij zijn het 
er toch over eens dat het niet slechter 
moet, maar beter. 

Staatssecretaris Klein: Het gemiddel-
de verzorgingsniveau in de tandheel-
kunde zal omhoog moeten. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Wilt u 
daarmee zeggen dat dat voor de zie-
kenfondsleden dan door paramedi-
sche krachten moet gebeuren? Komt 
het daarop neer? 

Staatssecretaris Klein: U bedoelt dat 
zij daarmee maar toe moeten komen? 
Dat is niet de bedoeling. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Dat is toch 
de consequentie van die 0,4? 

Staatssecretaris Klein: Dat is niet 
waar. Als wij alleen aan die 0,4 zouden 
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vasthouden en ondertussen niets zou-
den doen in het hoger beroepsonder-
wijs en in het middelbaar beroeps-
onderwijs aan het opleiden van krach-
ten die in teamverband met de opge-
leiden uit het wetenschappelijk onder-
wijs het nodige kunnen doen, dan zou 
het inderdaad spaak lopen. Dat ligt 
dan ook niet in ons voornemen. Wij 
zijn zeer intensief bezig juist ook die 
andere opleidingen van de grond te 
krijgen. In dit verband noem ik met na-
me de experimenten aan de Gemeen-
telijke Universiteit en de Vrije Universi-
teit. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Er is echter 
toch geen enkele grond om aan te ne-
men dat het opleiden van die para-me-
dische krachten tot een zodanige da-
ling van de noodzaak van het inroepen 
van tandheelkundige hulp zal leiden 
dat met die 0,4 uitgekomen kan wor-
den? 

Staatssecretaris Klein: Dat betekent 
wel dat de output aan verzorging per 
team aanmerkelijk hoger zal zijn dan 
van een individueel opererende tand-
arts met assistente. Dat is een kwestie 
van organisatie. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Zoals u er 
nu over spreekt geeft u niet de indruk 
dat u zich er erg veel voorstell ing van 
heeft gemaakt hoe een dergelijke zorg 
eruit zal zien. 

Staatssecretaris Klein: In het brede 
spectrum dat ik te behandelen heb, 
heb ik mij uiteraard niet in detail daar-
mee beziggehouden. Ik heb in ieder 
geval wel zeer intensief overleg gehad, 
ook met mijn collega van Volksge-
zondheid, met de mensen die bij de 
Gemeentelijke Universiteit van Am-
sterdam proberen een experiment in 
de opleiding van de grond te krijgen 
waarvan het rendement aanzienlijk ho-
ger zal zijn dan wat wi j op het ogenblik 
gemiddeld waarnemen. Daarover ben 
ik wel in details ingelicht door deskun-
digen. Ik neem aan dat ook de heer De 
Leeuw aanneemt dat dit deskundigen 
zijn. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Beschouwt 
u de ramingen ten aanzien van de be-
hoefte aan artsen nu tot de hardste in 
uw pakket, tot de zachtste of ergens 
daartussen? 

Staatssecretaris Klein: Die van de me-
dici zijn qua betrouwbaarheid voor het 
te voeren beleid aanmerkelijk harder 
dan die van de tandartsen. 
Bij de tandartsenramingen komt men 
veel eerder in de marge, waarover ook 

mevrouw Ginjaar sprak. Bij de medi-
sche opleidingen zijn ook grote on-
nauwkeurigheden, maar toch is er een 
grotere betrouwbaarheid dan bij de 
tandartsenopleiding. Dit zou voor de 
tandartsenopleiding een prudenter be-
leid ten gevolge moeten nebben dan 
bij de medici, nog voorzichtiger dan 
mevrouw Ginjaar het reeds voor de 
medici wi lde. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Ginjaar-Maas vroeg om vri jheid voor 
de instell ingen, een grotere opname-
capaciteit vast te stellen dan berekend 
is door de plaatsingscommissie aan de 
hand van de verdeelsleutel. 
Wanneer het gaat om een numerus-
fixus-studierichting kan een numerus 
fixus alleen voorgeschreven worden 
als de maximumcapaciteit is bereikt. 
Zou men daar overheen gaan, dan zou 
dit de kwaliteit van het onderwijs on-
gunstig kunnen beïnvloeden. Vaststel-
ling van het numerus fixus aantal stu-
denten vindt mede plaats op basis van 
het curriculum dat de instelling als on-
derbouwing van een numerus fixus 
hanteert. De instelling heeft nu alle 
vrijheid om door bij voorbeeld een an-
dere onderwijstechnologie te streven 
naar een curriculum dat minder mid-
delen vergt. Een dergelijke handelswij-
ze wordt door ons vanzelf zeer positief 
benaderd, passend in ons streven naar 
lagere gemiddelde kosten per student. 
Dit nieuwe curriculum kan dan als on-
derbouwing gehanteerd worden bij de 
aanvrage van een numerus fixus. Het 
lijkt ons echter onjuist dat eerst met 
een bepaald curriculum een numerus 
fixus wordt aangevraagd om daarna 
dit maximale aantal toe te laten stu-
denten te verhogen. Het onderbou-
wende curr iculum, dat een bepaalde 
kwaliteit garandeert, wordt dan in ge-
vaar gebracht. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Zou 
de Staatssecretaris dit kunnen toelich-
ten? Ik kan het niet helemaal vatten. 
Als een faculteit tot een curriculum 
komt met een verhouding staf-studen-
ten 1-10 is men dan gehouden aan de 
algemene verdeelsleutel of kan men 
daarvan afwijken? 

Staatssecretaris Klein: Dan kan men 
afwijken. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dus 
wat dat betreft, is er volstrekte vri j-
heid? 

Staatssecretaris Klein: Er is geen crite-
r ium in dat opzicht. Men mag naarei-
gen inzicht de numerus fixus aantallen 
bepalen. Als leidraad geldt echter wel 
een landelijk ontwikkelde methode. Ie-
dere faculteit heeft de vri jheid op dat 

punt andere methoden te ontwikkelen. 
Alle faculteiten vragen op dit ogenblik 
ook de aantallen aan. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dus 
een faculteit, die op grond van haar 
curr iculum een aanvraag doet voor 
een beperking tot 500, krijgt dat toege-
wezen? 

Staatssecretaris Klein: Tenzij w i j me-
nen, dat om andere redenen het aantal 
te hoog is. Die mogeli jkheid hadden 
wi j al. Als het gebeurt bij een verhou-
ding staf-studenten, die aanmerkelijk 
gunstiger is, naar onze inzichten, dan 
elders, dan zullen wi j de geneigdheid 
zonder meer hebben om de aanvraag 
goed te keuren. Dat is echter niet het 
geval als het gebeurt bij eenzelfde ver-
houding staf-studenten als elders. Bij 
een gegeven staf juichen wi j alles toe 
wat aanleiding geeft tot een groter 
aantal studenten. Dat is duideli jk. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Voor 
alle duidel i jkheid: Als men komt tot 
een verhouding 1-10, hebt u daartegen 
geen enkel bezwaar, mits het tevoren 
is gemeld. 

Staatssecretaris Klein: Vooreen medi-
sche faculteit heb ik daartegen geen 
bezwaar. Voor de faculteit rechten zou 
ik er wel bezwaar tegen hebben, want 
de verhouding daar ligt boven het lan-
delijk gemiddelde. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat 
begrijp ik dan weer niet. 

Staatssecretaris Klein: Zoals de geach-
te afgevaardigde misschien weet, is bij 
de medische faculteit de verhouding 
1-1,5. Tegen een voorstel, de verhou-
ding te brengen op 1-10 heb ik dus 
geen enkei bezwaar. Bij andere facul-
teiten, zoals rechten en sociologie, ligt 
de verhouding ruim boven 1-10. 
De geachte afgevaardigde de heer Ver-
brugh merkte op dat de capaciteit veel-
al wordt bepaald door personeel en 
vroeg of niet een betere benutt ing van 
deze middelenfactor tot een hogere 
capaciteit kan leiden. In antwoord hier-
op wi l ik wijzen op de ministeriële 
richtl i jnen, die door de instell ingen 
van wetenschappelijk onderwi js bij het 
maken van capaciteitsbepalingen ge-
hanteerd moeten worden, namelijk dat 
per lid van het wetenschappelijk per-
soneel 1000 uren aan onderwijs be-
steed moet worden. Dit aantal is enige 
jaren geleden vastgesteld en betrof 
toen een verhoging van hetgeen toen-
terti jd door velen als normaal werd ge-
acht. Een verdere verhoging van deze 
norm zal in een gezamenlijk overleg tus-
sen instellingen en ministerie onder-
zocht moeten worden. Overigens wi l ik 
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er ook op wijzen dat in het kader van 
de middelenverdeling zoals tot uiting 
gekomen is in de Nota meerjarencij-
fers reeds uitgegaan wordt van een 
hoger worden van de student-staf-
ratio's. 
Mijnheer de Voorzitter. Ik kom nu toe 
aan het vierde gedeelte van mijn ant-
woord 'wat zijn de criteria bij de verde-
ling van het eenmaal vastgesteld aan-
tal plaatsen'? 
Ik heb er behoefte aan om in het bij-
zonder bij dit punt de Kamer te bedan-
ken voor de genuanceerde wijze waar-
op alle afgevaardigden hierover hun 
pro's en contra's voor bepaalde oplos-
singen hebben toegelicht. Ik heb er 
daarom zo'n behoefte aan omdat ik 
gelet op hetgeen zich in de afgelopen 
tijd aan discussie in het veld ontspon, 
bepaald begon te twijfelen aan de mo-
gelijkheid of deze materie überhaupt 
nog wel op een wijze gebaseerd op 
zindelijk denken kon worden behan-
deld. 
Nu de Kamer deze twijfel geheel heeft 
weggenomen en hiermee de mogelijk-
heid heeft geboden tot een goede uit-
wisseling van standpunten, meen ik er 
goed aan te doen, voorop te stellen 
hoe zwaar de Regering op dit punt aan 
haar eigen standpunt tilt. Welnu, mijn-
heer de Voorzitter, het zal uw Kamer 
niet verbazen dat ook uit het hierna vol-
gend betoog zal blijken dat de Rege-
ring van mening blijft dat de algehele 
aselecte loting verreweg de verstan-
digste oplossing is. Ik hoop door mijn 
betoog ook degenen die dit standpunt 
nu nog niet delen, te kunnen overtui-
gen. 
Mocht echter blijken - en bij dit proces 
van afweging van zeer veel factoren, 
waarbij het onvermijdelijk is dat ieder 
zo zijn eigen gewichtsfactoren heeft is 
deze kans ruimschoots aanwezig - dat 
de Kamer in meerderheid een andere 
oplossing prefereert die niet al te zeer 
afwijkt van hetgeen door ons wordt 
voorgesteld, dan bestaat daartegen bij 
ons geen overwegend bezwaar. Door 
dit voorop te stellen meen ik ook de-
zerzijds de beginvoorwaarde voor een 
zinnige gedachtenwisseling te hebben 
gegeven. 
Mijnheer de Voorzitter! Voordat ik 
meer in detail inga op de betogen die 
verschillende geachte afgevaardigden 
op dit punt hebben gehouden, heb ik 
er behoefte aan enige opmerkingen 
van algemene aard te maken. Dat ons 
voorstel niet door een ieder wordt on-
derschreven, komt naar mijn mening 
door het verschil in gewicht, dat wordt 
toegekend aan twee essentiële, ik mag 

wel zeggen voor mij welhaast princi-
piële vragen die eerst dienen te wor-
den beantwoord en waaraan, naar mijn 
mening, door degenen die de algehele 
loting afwijzen, wellicht te gemakkelijk 
wordt voorbijgegaan. Deze vragen 
zijn: 

1) Zijn de rechten die aan het v.w.o.-di-
ploma worden verbonden voor allen 
in beginsel gelijk, onafhankelijk van de 
op grond van de vooropleiding toege-
kende kwalificatie, of dienen aan ver-
schillende categorieën gediplomeer-
den verschillende rechten te worden 
toegekend? 
2) Mogen conclusies die voor groepen 
gelden vertaald worden in beslissin-
gen ten aanzien van individuen? 
Met betrekking tot de eerste vraag zou 
ik gaarne het volgende willen opmer-
ken. Wij kennen in ons land een onder-
wijsstelsel dat uit drie duidelijk onder-
scheiden fasen bestaat: primair, se-
cundair en tertiair. In zo'n stelsel komt 
de behandeling van het individu zeer 
sterk tot uiting bij de regels welke voor 
de overgang van de ene naar de ande-
re fase gelden. 
Welnu, er is nog zeer veel te doen in 
ons onderwijsstelsel alvorens wij zul-
len mogen stellen dat het opleidings-
spoor van kleuter- tot hoger onderwijs 
geoptimaliseerd is, gelet op de indivi-
duele verschillen. Maar wij zullen het 

• er toch over eens zijn dat in dit optima-
liseringsproces het, gegeven dit stel-
sel, een bijzonder goede regel is om 
aan het hebben voldaan aan bepaalde 
eisen in een vorige fase, hetgeen tot 
uiting komt in het hebben behaald van 
een diploma, gelijke rechten te verbin-
den voor de volgende fase, onafhanke-
lijk van de wijze waarop men erin is 
geslaagd dit diploma te behalen. 
Ik kan het niet anders zien dan dat, ge-
geven de grote verschillen waarmee 
de secondaire leerfase wordt gestart 
en doorlopen, in het verleden bijzon-
der wijs is gehandeld door althans 
voor deze sector van het onderwijs het 
individu volop de kans te geven zelf 
deze handicaps op te vangen. Denken 
wij alleen al aan de enorme verschillen 
waarmee de puberteitsjaren worden 
beleefd, dan is het toch een groot 
goed, waarmee zuinig moet worden 
omgesprongen dat deze jonge men-
sen weten dat in ons onderwijsstelsel 
het gedrag, de wijze van werken in de 
secondaire fase, niet in detail wordt 
meegenomen in de beoordeling of 
men tot de volgende fase wordt toege-
laten. Met andere woorden, voor de 
Regering is het bij dit probleem zoal 
niet een ethische dan toch een essen-
tiële vraag, of men bereid is, nu er een 

schaarste aan plaatsen in het weten-
schappelijk onderwijs voorkomt, deze 
verworvenheid van gelijke rechten 
voor bezitters van het v.w.o.-diploma, 
onafhankelijk van de wijze waarop 
men het heeft behaald, los te laten ja 
of nee. Het is duidelijk dat wanneer 
men deze vraag ontkennend beant-
woordt, hieruit logischerwijze volgt 
dat bij een selectie aan de ingang dan 
alleen nog de algehele loting past en 
verdere beschouwingen over nume-
rieke rendementen etc, hoewel zeer 
interessant, niet meer relevant zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Uit de inbreng 
van verscheidene afgevaardigden, die 
de algehele loting afwijzen, is mij ge-
bleken dat zij, althans in hun inbreng, 
onvoldoende aandacht aan deze voor 
ons zwaar wegende prealabele vraag 
hebben geschonken. Ik zou deze afge-
vaardigden willen vragen, in tweede 
instantie hierop alsnog te willen in-
gaan omdat ik mij graag wil laten over-
tuigen, dat wij op dit punt te zwaar til-
len, maar vooralsnog de hoop heb, dat 
deze afgevaardigden met ons van me-
ning zijn dat alleen de algehele loting 
een juiste appreciatie van het v.w.o.-
diploma vandaag de dag, binnen het 
huidige onderwijsstelsel inhoudt. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Zou de 
Staatssecretaris wel op de argumen-
ten willen ingaan, die van de zijde van 
de Kamer in eerste termijn zijn ge-
maakt? Het lijkt erop, mijnheer de 
Voorzitter, dat de Staatssecretaris er 
niemand over heeft horen spreken. 

Staatssecretaris Klein: Ik ben zojuist 
begonnen met de behandeling van de 
criteria, voorafgaand aan mijn behan-
deling van vragen en opmerkingen. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Jawel, mijn-
heer de Voorzitter, maar de Staats-
secretaris trekt nu al conclusies. 

Staatssecretaris Klein: Ik trek geen 
conclusies, maar heb bepaalde kamer-
leden uitgenodigd om op dit punt in te 
gaan omdat het een voor ons zeer be-
langrijke vraag betreft. Ik zal nog uit-
voerig ingaan op de betogen van de 
geachte afgevaardigden, in het bijzon-
der op het betoog van de heer Ver-
maat, mijnheer de Voorzitter. 
Indien de Kamer toch geporteerd zou 
zijn voor toekenning aan verschillende 
categorieën gediplomeerden van ver-
schillende rechten, komt het probleem 
aan de orde, welke criteria dan dienen 
te worden aangelegd. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik stuit hierbij 
op de tweede door mij zojuist naar vo-
ren gebrachte vraag, die ik van essen-
tieel belang acht, nl. of conclusies die 
voor groepen gelden, vertaald mogen 
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worden in beslissingen ten aanzien 
van individuen. Hierbij doet zich nu het 
merkwaardige feit voor, dat het vooral 
de vertegenwoordigers in de Kamer 
zijn die op gezette tijden socialisten 
verwijten, zo wein ig oog voor het indi-
vidu te hebben die hier tegen hun 
eigen principes zondigen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): De 
Staatssecretaris drukt zich nu wat 
voorzichtiger uit dan hij de vorige 
week in de Eerste Kamer deed. Dat 
hebben wi j in ieder geval bereikt. 

Staatssecretaris Klein: Ik heb nog geen 
enkele inhoudeli jke opmerking ge-
maakt. Als de geachte afgevaardigde 
zich aangesproken voelt met betrek-
king tot dit zondigen, moet zij toch 
even wachten met het openbaar boe-
te-doen. 
Om dit duidelijk te maken moet ik na-
der ingaan op de toepassing van sta-
tistische gegevens, en in het bijzonder 
op de toelaatbaarheid hiervan. Wat is 
het geval? Wij beschikken, dank zij het 
CBS, over de studieresultaten van vori-
ge generaties v.h.m.o.-abituriënten in 
het wetenschappelijk onderwijs. 
Deze studieresultaten zijn gemiddel-
den voor groepen, ingedeeld volgens 
verschillen met betrekking tot bepaal-
de criteria: leeftijdsverschil, sexever-
schil, studieresultatenverschil. 
Mijnheer de Voorzitter! Degenen, die 
uit deze resultaten de conclusie dur-
ven te trekken dat dit een afwijking van 
een algehele loting wett igt , gaan voor-
bij aan enkele cruciale punten. 
In de eerste plaats het volgende. Wan-
neer van een bepaalde groep een nu-
meriek rendement van bij voorbeeld 
70% wordt opgegeven, geeft dit getal 
niet aan dat ellen, behorend tot deze 
groep, eenzelfde resultaat, namelijk 
70% van een bepaald doel, hebben be-
reikt, maar dat 70% van de groepsle-
den het gestelde doel wel en 30% dit 
doel niet hebben bereikt. Dit mijnheer 
de Voorzitter, is een essentieel ver-
schil. In het eerste geval zou vanwege 
de gelijkheid van resultaat per individu 
binnen een groep - alleen hetzelfde re-
sultaat - inderdaad een ongelijke be-
handeling van verschillende groepen 
met verschillende resultaten kunnen 
worden overwogen. Maar het is prohi-
bitief in het geval alle groepen bestaan 
uit wel- en nietslagers (groter tegen-
stelling in resultaat is niet denkbaar) 
en alleen de percentages van beide 
voor de verschil lende categorieën ver-
schillend zijn dan is het zoals ik zeg 
prohibitief om dezelfde conclusies te 
durven trekken. 

Mag men, mijnheer de Voorzitter, te-
gen een 17-jarige met een 6,5 gemid-
deld zeggen: wi j hebben een indeling 
naar eindexamencijfers gemaakt en 
omdat het blijkt dat de verzameling 
voorgangers van jou met een 6,5 ge-
middeld het gemiddeld slechter heb-
ben gedaan dan de 7,5-ers, krijg jij een 
kleinere kans van toelating dan je 
19-jarige vriendjes met een 7,5? Mag 
deze 17-jarigedan wellicht opmerken: 
Wilt U deze exercitie nog eens herha-
len door een indeling naar leeftijd en 
de kansen aanpassen aan die statisti-
sche resultaten? Zelfs zou deze 17-jari-
ge, als hij van het mannelijk geslacht 
is, op basis van numeriek rendement-
beschouwingen kunnen vragen om 
dan ook de kansen van een 17-jarig 
meisje aan te passen aan de studiere-
sultaten van haar voorgangsters. 
Waarom doet hij dat laatste niet, mi jn-
heer de Voorzitter? Om de eenvoudige 
reden dat hij weet dat dit niet mag: de 
indeling van een populatie die in haar 
geheel gekwalificeerd is in subcatego-
rieën volgens een of ander criterium -
wel een jongen, niet een jongen - dan 
vaststellen dat er verschillen zijn inde 
percentages die een bepaald resultaat 
hebben behaald om vervolgens een 
groot verschil in behandeling van de 
twee subcategorieën toe te passen. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Nu de Staatssecretaris hier 
een co'lege statistiek staat te geven, 
zou ik hem de volgende logische vraag 
wil len voorleggen. Wat wi l hij nu beto-
gen? Moet men een goede indeling 
maken in subgroepen en op basis van 
de bereikte statistische resultaten se-
lecteren of houdt hij vast aan zijn eer-
der gehouden betoog, namelijk dat het 
studierendement als zodanig en de 
meting daarvan elke conclusie over 
een gewogen loting bij voorbaat on-
mogelijk maakt? Dat is namelijk een 
heel andere logische bewering. 

Staatssecretaris Klein: Voor de verza-
meling, samengesteld volgens bepaal-
de criteria, kan men wel een gemiddel-
de uitspraak doen. Voor het individu 
binnen die verzameling kan men geen 
uitspraak doen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): De 
Staatssecretaris heeft misschien al be-
grepen dat ik geen wiskunde heb ge-
studeerd. Als hij voor een verzameling 
individuen een conclusie trekt, kan hij 
dan niet voor de enkele individuen een 
gemiddelde conclusie trekken, nog 
daar gelaten de andere factoren die hij 
nu inbrengt en waarnaar hij nog wi l 
kijken, zoals leeftijd en sexe? 

Staatssecretaris Klein: Men kan zeg-
gen: Gelet op jouw voorgangers, bij 
voorbeeld de meisjes.... 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): 
Neen, wi j hadden het heel duidelijk 
over een groep met een bepaald eind-
examenresultaat. 

Staatssecretaris Klein: Daarvan kan 
men zeggen: Als wi j kijken naar wat 
jouw voorgangers met dat eindexa-
menresultaat hebben gedaan, kunnen 
wi j zeggen dat j i j behoort tot een ver-
zameling mensen waarvan gemiddeld 
60% erdoor komt. Hoe j i j het gaat 
doen, weten wi j niet. Het resultaat kan 
positief of negatief zijn. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Juist, 
maar dan moet men toch kunnen vast-
stellen, dat die enkeling gemiddeld 60 
tot 70% kans heeft om er doorheen te 
komen. Een gemiddelde is over de he-
le groep gemeten. De een eindigt op 
100% en de ander op 0%. Gemiddeld 
kun je dan op 60 tot 70% uitkomen. 

Staatssecretaris Klein: Dat is een on-
juiste conclusie. Het feit dat de verza-
meling bestaat uit slagers en niet-sla-
gers geeft aan, dat de criteria volgens 
welke wi j deze mensen hebben inge-
deeld ertoe leidden, dat wi j een groep 
hadden waarvan niet allen zijn ge-
siaagd. Er zijn dus kennelijk andere re-
levante criteria die maken, dat het uit-
eindelijk resultaat positief of negatief 
is. Zij slagen niet allen een beetje, voor 
60%. Het uiteindelijk resultaat is dat er 
slagers en niet-slagers in de groep zit-
ten. Dat is mi jn grote moeil i jkheid. In 
alle beschouwingen wordt daar over-
heen gelopen. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Als de 
Staatssecretaris nu duidelijk ziet dat er 
een aantal verzamelingen adspi-
rant-studenten is, waarvoor in on-
derlinge vergelijking geldt dat de ver-
wachtingswaarde niet dezelfde is, dan 
is het inderdaad een punt dat hij niet 
weet, welke oorzaken precies leiden 
tot het verschil in verwachtingswaar-
de. Het is echter heel wat anders als hij 
zegt, dat hij, al weet hij de verwach-
tingswaarde, met elke wil lekeurige 
trekking uit de verzameling niets kan 
beginnen. Dat kan hij natuurlijk niet. 
Het aparte resultaat van elke aparte 
trekking kan niet bekend zijn. Dat kan 
uiteenlopen van nul tot één. De 
Staatssecretaris moet echter wel reke-
ning houden met de verwachtings-
waarde en niet doen alsof hij niets 
weet. 

Staatssecretaris Klein: In ons totale 
beleid moeten wi j met name wat de f i -
nanciële middelen betreft kijken naar 
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de totale verwachtingswaarde. Het 
gaat hier om de behandeling door de 
overheid van een individu. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Het gaat 
niet om de behandeling van één apart 
individu. Het gaat over verzamelingen 
individuen waartussen verschil is te 
maken. 

Staatssecretaris Klein: Ons wordt vaak 
verweten dat wij te weinig naar het in-
dividu kijken. Ik vind, dat wij niet mo-
gen volstaan met ons af te vragen of 
het voor de gehele groep wel eerlijk 
gebeurt. Het gaat erom hoe dat voor 
het individu binnen die groep is gere-
geld. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Een goed 
liberaal principe! 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Bete-
kent dit, dat de Staatssecretaris allen 
wil laten meeloten die gezakt zijn of 
zelfs nooit een v.w.o.-school hebben 
gezien? Daar geldt namelijk precies 
hetzelfde verhaal voor. Op grond van 
de verwachting van studieresultaten 
wordt een beslissing genomen ten 
aanzien van het al of niet kunnen mee-
doen aan academische examens. 
Daardoor wordt evenzeer een groep 
uitgeschakeld, maar in die groep zitten 
zeker individuen, die het goed zouden 
doen. 

Staatssecretaris Klein: Dat is onjuist. 
In het secundaire onderwijs krijgt men 
diploma's - er is ook sprake van her-
kansingen - waarna men dit onderwijs 
kan afsluiten meteen geüniformeerd 
recht op de volgende fase. Wij praten 
nu over de situatie waarin dat recht al 
verkregen is. Wij praten nu niet over 
herkansingen, maar over loterijen. Het 
gaat er niet om dat iemand, die in een 
vorige fase niet aan de voorwaarden 
heeft voldaan, automatisch wordt uit-
geschakeld. Daarvoor hebben wij ons 
gefaseerd onderwijs. Een diploma van 
de ene fase is vereist om de volgende 
fase te kunnen volgen. Daarvoor heb-
ben wij ook een soepel systeem van 
herkansingen. Als dat systeem niet 
soepel was, zou de heer Van der Spek 
gelijk hebben. Daar moeten wij dan 
aan werken, maar het gaat niet aan te 
zeggen - dit argument stond met na-
me in sommige medische tijdschriften 
- dat wij hiermee automatisch voor-
stellen om dit jaar de 'vijfjes' toe te la-
ten, volgend jaar de 'vieren' om wei-
licht over enkele jaren.... 

De heer Van der Spek (P.S.P): Dat is 
een volstrekt formeel antwoord. De 
Staatssecretaris zou inhoudelijk moe-

ten zeggen: Ik vind dan ook, dat wij af 
moeten van het systeem van de fase-
ringen en diploma's. Dat zou conse-
quent zijn. 

Staatssecretaris Klein: Ik ben begon-
nen met te zeggen dat in het recht van 
de diplomabezitter een gekwalificeerd-
heid zit. Ik stel niet voor om gekwalifi-
ceerden en niet-gekwalificeerden allen 
aan de loting mee te laten doen. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Waar-
om stelt u dat dan niet voor? 

De Voorzitter: Ik vind dat dit gedeelte, 
waarbij het gaat om de wiskundige 
verwerking van waarnemingsuitkom-
sten 'uit de losse hand', zich bij uitstek 
niet goed leent voor een interruptiede-
bat. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! Mag ik dan een niet-wis-
kundige vraag stellen? De Staatssecre-
taris heeft zijn betoog tot nu toe ge-
bouwd op enkel en alleen het individu-
ele aspect van de aanstaande student. 
Hij vertoont echter enige verwant-
schap met het socialisme en mag ik 
daarom op hem een beroep doen dit 
probleem ook eens van de maatschap-
pelijke kant te bekijken? Ik denk bij 
voorbeeld aan de volgende situatie. 
Als er een geweldige vraag is naar 
werkers in de ontwikkelingslanden, 
zullen daarvoor mensen moeten wor-
den opgeleid. Het is hard nodig, dat 
deze mensen naar die landen worden 
toegestuurd. Als er dan echter sprake 
is van beperkte mogelijkheden, zal 
men inderdaad statistisch te werk 
moeten gaan om een antwoord te kun-
nen geven op de vraag: Hoe krijg ik 
het optimale aantal mensen naar die 
ontwikkelingslanden, die daarvoor ge-
schikt zijn? Ik hoop, dat de Staatssecre-
taris hierop nader zal willen ingaan. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat nu niet om de 
vraag wat er met de mensen gaat ge-
beuren, die het onderwijs verlaten. Wij 
spreken nu over stappen binnen het in 
Nederland geldende onderwijsstelsel. 
Dan mogen wij geen beschouwingen 
geven over beroepsvoetballers. Het 
voorbeeld van de heer Verbrugh vind 
ik overigens veel verhevener. Wij zit-
ten dan echter in een geheel andere si-
tuatie waarin wij over veel meer voor-
kennis beschikken. Bovendien hebben 
wij nu te maken met individuen, die in 
ons stelsel gekwalificeerd heten. Daar 
hebben zij hun diploma voor en daar-
aan kunnen zij rechten ontlenen. De 
eerste vraag is dan, of je dat recht on-
gelijk mag maken. Als zij echter wor-
den gekwalificeerd, moeten wij oppas-
sen voor het trekken van conclusies 

ten aanzien van groepsindelingen. Na-
tuurlijk kunnen wij ook groepen maken 
met gemiddelden van 50 tot 90 in 
plaats van groepen met gemiddelden 
van 70 tot 80. 
Als wij echter een individu plaatsen in 
een lage groep - waarvan bij voor-
beeld 40% het zal halen - dan is het 
zeer essentieel of ik tegen dat individu 
mag zeggen: Sorry, jij krijgt een klei-
nere kans dan degene, die in een ho-
gere groep zit, waarvan wellicht 20% 
het niet zal halen. 
Als de heer Verbrugh nu aan mij 
vraagt het ook van de kostenkant te 
bekijken 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Daarop 
doelde ik niet alleen. Het ging mij er 
voornamelijk om dat degenen, waar-
om wordt gevraagd, er ook zullen zijn. 
De overheid heeft een verantwoorde-
lijkheid, dat er voldoende goede artsen 
zijn. Het gaat er niet alleen om dat ie-
dereen, die arts wil worden, medicij-
nen kan gaan studeren, maar ze moe-
ten er ook zijn. De Staatssecretaris zelf 
heeft gezegd, dat er beperkte midde-
len zijn. Dat is toch een stuk van de 
verantwoordelijkheid van de over-
heid? 

Staatssecretaris Klein: Uiteraard, maar 
wij moeten de balans tussen middelen 
en hetgeen wij willen verwezenlijken 
niet per onderdeel gaan bekijken, want 
de mensen die voor een numerus 
fixus-studierichting worden afgewe-
zen, gaan vaak iets anders studeren. 
Dat gebeurt dan wellicht minder ge-
motiveerd. Dat is een veel grotere pro-
blematiek, die in het kader van de be-
leidsnota inzake het hoger onderwijs 
uitvoerig aan de orde zal moeten ko-
men. Ik zou het erg gevaarlijk vinden, 
alleen de balans van middelen en hun 
rendementsbeschouwingen voorde 
numerus fixus te bekijken en niet te kij-
ken naar hetgeen de afgewezen men-
sen verder gaan doen in andere stu-
dierichtingen. Wij moeten daarmede 
erg voorzichtig zijn. Wij kunnen wel 
vaststellen dat van allen die zich aan-
melden ongeveer 90% uiteindelijk 
toch in het w.o. terechtkomt. Een ge-
deelte daarvan alleen op andere plaat-
sen dan zij eigenlijk in eerste instantie 
zouden willen. Het lijkt mij moeilijk om 
reeds op dit moment gedetailleerde 
uitspraken te doen over die balans van 
middelen. Als het dan bij de onderver-
deling in jongens en meisjes wel van-
zelfsprekend wordt gevonden dat het 
niet toegestaan is - mevrouw Van der 
Heem vond die vanzelfsprekendheid 
zo groot dat zij vond dat wij de infor-
matie over de verschillen zelfs niet 
hadden moeten verschaffen - vermo-
gen wij niet in te zien dat dit wel op ba-
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sis van een andere indeling mag. Uit 
mijn betoog is wel gebleken dat wi j 
zelfs tussen de boven 7,5-ers en bene-
den 7,5-ers geen onderscheid wil len 
maken. Natuurli jk w i l ik dit helemaal 
niet tussen de jongens en de meisjes. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ik geef 
toe, dat dit stukje van mijn betoog een 
beetje verwarrend was, maar het was 
slechts bedoeld om aan te tonen dat 
een simpele constatering argument 
kon worden. Hetgeen de Staatssecre-
taris zoeven heeft gezegd, onder-
streepte dit nog even. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Constateringen kunnen in-
derdaad de neiging hebben, argument 
te worden, maar het is aan ons om er-
voor te waken dat dit niet gebeurt. 
Mijnheer de Voorzitter! Gegeven het 
feit dat de gemiddelden per groep tot 
stand zijn gekomen door het middelen 
van vol ledig tegengestelde resultaten 
- wel halen en niet halen per individu -
is ieder systeem waarbi j wordt afge-
weken van een algehele a-selecte lo-
t ing mijns inziens onrechtvaardig je-
gens het individu. Ik hoop hiermede de 
overwegingen die bij ons een belang-
rijke rol hebben gespeeld, te hebben 
verduidelijkt. Met het betoog van vele 
afgevaardigden kan ik in belangrijke 
mate instemmen, maar in de conclusie 
scheiden onze wegen zich. 
Aansluitend bij het betoog van de heer 
Vermaat merk ik het volgende op. Dat 
de sprong van kwantitatieve tekorten 
naar een kwalitatieve scheiding voor 
ons niet voor de hand liggend is, zal na 
wat ik daarover zojuist heb gezegd, 
duidelijk zijn. Omdat sprake is van een 
beperkt aantal plaatsen, kan het ons 
inziens niet de bedoeling zijn van de 
machtigingswet die daarin moet voor-
zien, de strekking van artikel 26 w.w.o. 
zó te veranderen, dat de één een grote-
re toelatingskans krijgt dan de ander. 
Wat het ideaal van gelijke kansen be-
treft, is het niet zo dat wij hier zonder 
meer een 'slogan' in de praktijk heb-
ben gebracht. Ook bij de selectiepro-
blematiek gaat de Regering er niet van 
uit dat alle mensen gelijk of identiek 
zijn. Wél gaan wi j ervan uit dat allen 
die het v.w.o.-diploma hebben gelijke 
rechten op hoger onderwijs hebben. 
De heer Vermaat voerde drie overwe-
gingen aan om bij de selectie-procedu-
re rekening te houden met gebleken 
eigenschappen van adspirant-studen-
ten, namelijk de samenhang tussen 
studierendement en het gemiddelde 
eindexamencijfer, het rechtsgevoel 

van betrokkene en de behoefte vanuit 
het betrokken vakgebied. Op de rende-
mentsgedachte meen ik al diep ge-
noeg te zijn ingegaan. Het rechtsge-
voel van betrokkenen is mijns inziens 
een essentieel element in deze proble-
matiek. 
Met de noodzaak van deze machti-
gingswet is ook selectie noodzakelijk 
geworden, ledere methode van selec-
t iezal bezwaren oproepen bij groepen 
betrokkenen: het gaat erom die 
methode te kiezen die het meest recht-
vaardig is. Dat rechtvaardigheid niet 
altijd gepaard gaat met een maximaal 
rendement is nu juist één van die ken-
merken van een niet-kille maatschap-
pij. Mij zijn geen algemene gegevens 
bekend over hoe de betrokkenen over 
verschillende methoden denken. Uit 
het in deze Kamer reeds genoemde 
Groningse onderzoek, nóch uit het hier 
door de heer Nooteboom gememo-
reerde bliksemonderzoek onder Haar-
lemse gymnasiasten, bleek dat de al-
gehele loting bij de betrokkenen als 
onrechtvaardig wordt ervaren. 

De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! In beide gevallen werd 
het andere alternatief als even recht-
vaardig ervaren. Men zou dan ook kun-
nen denken aan een combinatie van 
verschillende methodes die in kleine 
mate als onrechtvaardig worden erva-
ren. 

Staatssecretaris Klein: Dan heb ik ui-
teraard te maken met het probleem, 
hoe dat middelingsproces tussen die 
twee voorstellen moet plaatsvinden. 
Men kan het gemiddelde van algehele 
loting en gewogen loting nemen, men 
kan ook quadratisch wegen. 

De heer Nooteboom (D'66): Er is een 
verschil tussen mengsels en chemi-
sche verbindingen. Misschien is dat de 
Staatssecretaris bekend. Ik sprak in dit 
geval over een mengsel, een combina-
tie, niet over het gemiddelde van twee 
zaken die niet onderl ing te middelen 
zijn. 

Staatssecretaris Klein: Daarover kun-
nen wi j well icht in tweede instantie 
nog uitvoerig van gedachten wisselen. 
Mijnheer de Voorzitter! ik wi js in dit 
verband op de mogelijke gevoelens 
van de grootste groep betrokke-
nen, namelijk degenen die niet tot de 
topgroep behoren. Ik neem aan dat bij 
een dergelijke opiniepeil ing niet reeds 
de gevoelens gewogen moeten wor-
den beschouwd. 
Het belang van het vakgebied kan 
slechts worden geschaad door algehe-
le a-selectie loting indien de veronder-
stelling juist zou zijn dat de coryfeeën 

tevens degenen met de beste eindexa-
mencijfers zijn. De heer Kolthoff heeft 
gezegd, dat deze veronderstell ing we-
tenschappelijk te bewijzen noch te 
weerleggen is. 
Men realisere zich dat het definiëren 
van een coryfee een schier onmogel i j -
ke zaak is en dat het mopje van een be-
kend ochtenblad waarbij Einstein van-
wege de loting de toegang tot het we-
tenschappelijk onderwijs wordt gewei-
gerd, niet alleen, zoals vri j veel in dit 
blad, onjuist was, omdat van Einstein 
bekend is dat hij een scholier met ma-
tige resultaten was, maar ook net iets 
te veel suggereert dat vele, overigens 
niet onverdienstelijke wetenschapsbe-
oefenaren in ons land, die uit een we-
tenschappelijk onderwijs zonder nu-
merus f ixus zijn voortgekomen, zich 
wel zo ongeveer op het niveau van 
Einstein bevinden, hetgeen naar mi jn 
mening uitsluitend waar is, indien 
men spreekt over het financiële niveau 
en voorbijgaat aan het vaststaande 
feit, dat voor echte coryfeeën de pri-
maire opleiding niet van bijster groot 
belang is geweest. 
Indien men zich dit realiseert, zal het 
duidelijk zijn dat ik de stelling van de 
heer Kolthoff gaarne wi l onderschrij-
ven. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Toe-
val zeker? 

Staatssecretaris Klein: Neen, dit is 
geen toeval, dit is een conclusie na het 
afwegen van alle relevante criteria. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Het was 
niet eens een stell ing, maar een empi-
rische vaststelling. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Dan ontgaat 
de logica mij helemaal. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Een empi-
rische vaststelling kan men vervolgens 
als stelling hanteren. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Ik vind het 
onzin, wat de heer Kolthoff zegt. Bo-
vendien is het in strijd met hetgeen de 
Staatssecretaris zegt. De Staatssecre 
taris zegt dat het te bewijzen noch te 
weerleggen is, te iwi j l de heer Kolthoff 
zegt dat het empirisch is vastgesteld. 
Het lijkt mij een zeer simpele zaak om 
een enquête te houden onder alle do-
centen aan het wetenschappelijk on-
derwijs. Zij behoeven geen coryfeeën 
te zijn en ook niet even geniaal als Ein-
stein, maar het gaat om een belangrij-
ke functie in het wetenschappelijk on-
derwijs. 

Staatssecretaris Klein: Ik zou hierbij 
toch grote behoedzaamheid wil len 
voorstellen. Men weet dat ik in een be-
paald interview heb gezegd dat ik ook 
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niet precies weet, wat coryfeeën zijn, 
doch dat well icht een maat daarover 
de medische hoogleraren zijn. Ik heb 
toen de heren uitgenodigd, hun eind-
examenlijstje op te sturen. Ik heb 
daarop één reactie ontvangen. 

De heer Nooteboom (D'66): Deande-
ren hadden misschien geen examen 
gedaan. 

Staatssecretaris Klein: Ook kan een 
a-selectie loting niet tot gevolg hebben 
dat een kleiner aantal potentiële cory-
feeën dan vroeger wordt toegelaten. Ik 
ga dan nog voorbi j aan de vraag, wat 
de gevolgen voor andere vakgebieden 
zonder numerus f ixus zijn van een se-
lecte toelating tot één of meer vakge-
bieden. 
Indien een meerderheid in deze Kamer 
de invoering van een systeem van ge-
wogen loting zou kiezen, meen ik nog 
te moeten wijzen op een aantal werke-
lijk zeer grote nadelen van technisch-
administratieve aard. Ik weet dat deze 
op het tweede plan komen, maar ik be-
weer dat er ook een terugkoppeling 
naar het eerste plan is vanwege de 
omvang van deze nadelen. 
Deze nadelen worden groter, naarma-
te het systeem ingewikkelder wordt 
gemaakt. Men dient te bedenken dat 
de administratieve uitvoering van een 
lotingssysteem in een korte t i jd moet 
plaatsvinden, namelijk in de periode 
tussen het uitreiken van de einddiplo-
ma's begin juni en ruim voor de aan-
vang van het academisch jaar, begin 
september. 
Een gecompliceerd systeem zal de 
plaatsing onvermijdeli jk vertragen. Dit 
geldt zeker voor een bepaald deel van 
de studenten. De studenten dienen 
echter in een zo vroeg mogelijk stadi-
um uitsluitsel te krijgen over hun even-
tuele toelating en plaatsing, wil len zij 
nog enigszins in de gelegenheid zijn 
de voor de studie noodzakelijke voor-
bereidingen te treffen. Late plaatsin-
gen dwingen de eerstejaarsstudent op 
onverantwoorde wijze, hals over kop 
een studie te volgen in een voor hem 
meestal onbekende omgeving. Dit 
laatste, mijnheer de Voorzitter, is be-
paald niet bevorderlijk voor een goed 
studierendement in het eerste jaar. 
Bij een late plaatsing wordt het de stu-
dent bovendien feitelijk onmogeli jk 
gemaakt, eventueel om herplaatsing 
aan een andere instell ing te verzoeken. 
Wat betreft de toewijzing van een 
plaats aan een bepaalde universiteit of 
hogeschool, wordt men zonder meer 
voor een voldongen feit geplaatst. 
En verder: studenten, die in de loop 
van de maand augustus pas bericht 

van uit lot ing ontvangen, kunnen in 
zo'n laat stadium ternauwernood nog 
in de studierichting van hun tweede 
voorkeur geplaatst worden ; d.w.z. een 
hoog percentage van alle uitgeloten 
krijgt geen faire kans meer bij het w.o. 
Dat zij bij sommige sectoren van het 
h.b.o. evenmin nog kunnen aanklop-
pen, behoeft geen betoog. 
De heer Vermaat, mijnheer de Voorzit-
ter, heeft zich uitgesproken over de ca-
tegorieën, die hij bij een systeem van 
gewogen loting zou wil len onderschei-
den. Het zijn er verschillende. Wat be-
treft de kansverhoudingen tussen de 
diverse categorieën, geeft hij als indi-
catie aan: % voor de categorie met het 
laagste eindexamengemiddelde, 1 
voor de categorie met een eindexa-
mengemiddelde van 7-7% en 1 Va voor 
de categorie met het hoogste eindexa-
mengemiddelde. Het lijkt door deze 
vorm van presentatie onschuldiger 
dan het is, want de heer Vermaat stelt 
voor, dat de hoogste categorie 21/» 
maal zoveel plaatsen krijgt als de laag-
ste. Vooropgesteld, dat het te schatten 
verschil in studierendement tussen de 
hoogste en laagste categorie geens-
zins een dermate groot verschil in lo-
tingskansen rechtvaardigt, wil ik erop 
wijzen, dat dit voorstel, met uitzonde-
ring van de medische studie, automa-
tische toelating voor de hoogste cate-
gorie betekent en dan ook nauwelijks 
van het huidige stelsel afwijkt. 
Naast het feit, dat de aanstaande eer-
stejaarsstudent op grond van zijn eind-
examenresultaten wordt ingedeeld in 
een van de 5, 6 of 7 te vormen catego-
rieën, w i l de heer Vermaat bovendien 
de leeftijd van invloed laten zijn op de 
kans om in te loten, omdat de leeftijd, 
waarop men een universitaire studie 
aanvangt, in vele gevallen bepalend 
blijkt te zijn voor het studierendement. 
Hij acht het verder rechtvaardig, dege-
nen, die in de laatste vier jaren van de 
middelbare school twee keer gedou-
bleerd hebben, een verminderde lo-
tingskans te geven. Zij worden in een 
lagere categorie ingedeeld dan waar-
toe zij op grond van hun gemiddelde. 
eindexamencijfer recht zouden heb-
ben. 

Vertraging door vervull ing van militai-
re dienst valt echter te excuseren en 
mag er niet de oorzaak van zijn, dat de 
lotingskans afneemt. De gehele proce-
dure van het indelen in categorieën 
moet gecorrigeerd worden door toe-
passing van de hardheidsclausule. 
Wie klemmende redenen kan aanvoe-
ren voor het feit, dat hij een of meer 
malen is bli jven zitten, dient geëxcu-
seerd te worden . Hij of zij wordt niet 
gedegradeerd naar een lagere catego-
rie. 

Mijnheer de Voorzitter! Zal niet ieder-
een, of althans een groot gedeelte van 
degenen, die een bepaald leerjaar 
moesten overdoen, menen of in ieder 
geval trachten, hiervoor redenen te 
kunnen aanvoeren? Hoeveel abituriën-
ten zullen zich niet beroepen op het 
feit, dat hun eindexamenresultaten, 
om welke redenen dan ook, beneden 
hun niveau liggen? 
Dienen zij gepromoveerd te worden 
naar een hogere categorie? In de afge-
lopen jaren hebben vele honderden de 
Centrale Commissie Aanmelding en 
Plaatsing a.s. eerstejaarsstudenten er-
van trachten te overtuigen, dat zij -
buiten hun schuld - net niet toegeko-
men waren aan het gemiddelde van 
7'/2, met het verzoek, derhalve toch 
rechtstreeks toegelaten te worden. 
Gelet op het aantal beroepsprocedu-
res van deze grote aantallen, dat ik ver-
volgens te verwerken kreeg, moet ik 
zeggen, dat ik niet alleen in het belang 
van de betrokken commissie, maar 
ook in verband met puur l i j fsbehoud 
de aandacht van de Kamer op deze 
moeil i jkheid wi l vestigen. 
De heer Vermaat overweegt eveneens 
tot degradatie over te gaan, indien de 
bezitter van een v.w.o.-diploma een 
grote deficiëntie in zijn vakkenpakket 
heeft. Hoeveel aanstaande studenten 
zullen zich er echter niet op beroepen, 
dat zij door een verkeerd advies een 
verkeerd vakkenpakket hebben geko-
zen en dat zij zich onrechtvaardig be-
handeld voelen? 

Aan het systeem van toekenning van 
schaduwplaatsen waarop ik nog zal te-
rugkomen, dient mijns inziens de 
voorkeur te worden gegeven. 
Een dermate gecompliceerd systeem 
zoals de heer Vermaat zich voorstelt, 
biedt mijns inziens niet alleen geen 
rechtvaardige oplossing voor de nu-
merus-fixus-problematiek zoals ik 
reeds heb uiteengezet, maar boven-
dien zal de uitvoering van zo'n 
systeem de plaatsing ernstig vertra-
gen. Wil de plaatsing niet ontaarden in 
een chaos en met de nodige zorgvul-
digheid geschieden, dan zal een aan-
zienlijk deel van de aanstaande stu-
denten bijkans pas het verlangde 
plaatsingsbewijs of het niet verlangde 
bericht van uit loting ontvangen, wan-
neer de colleges en practica reeds eni-
ge t i jd in volle gang zijn. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Zou de 
Staatssecretaris nog een punt betref-
fende het systeem van de heer Ver-
maat kunnen meenemen, hetzij nu, 
hetzij in een volgende instantie? Acht 
hij de grootte van de categorieën die 
nominaal gelijk zijn ook in feite gelijk 
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en daarom in aanmerking vindt komen 
voor de verschil lende gewichtstoeken-
ning? Is mijn vraag duidelijk? 

Staatssecretaris Klein: Uw vraag is mij 
duidelijk, maar ik dacht dat u haar in 
eerste instantie tot de heer Vermaat 
moet richten, daar hij op basis van be-
schouwingen tot de verschil lende fac-
tor 1 of 2V4 is gekomen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Zeker, 
maar ik ben ten zeerste geïntereseerd 
in uw antwoord aan de heer Vermaat. 
Ik kon mij voorstel len dat u dit zou 
meenemen, maar u kunt het ook wat 
mij betreft in een volgende instantie 
doen. 

Staatssecretaris Klein: Een technische, 
neutrale opmerk ing: men moet zich 
natuurlijk heel goed realiseren dat het 
verhogen van het aantal plaatsen dat 
beschikbaar is voor een groot aantal 
numerus-fixus-richtingen, waarbi j 
de verhouding tussen de vraag naar 
onderwijs en het aanbod bij voorbeeld 
de factor 2 heeft, betekent dat de 
hoogste categorie automatisch wordt 
toegelaten. Dit is in feite natuurli jk een 
verhevigde vo rm van mijn tussenvoor-
stel voor dit jaar, waar ik voorstelde 
tussen algehele lot ing zoals wi j voor-
staan en het huidige vigerende stelsel 
als compromis te nemen, dat voor de 
uiterste een factor 1,5 zou worden ge-
nomen en een indeling in vier catego-
rieën. 
Maar nogmaals, dit zijn verschillen die 
niet gefundeerd zijn op basis van nu-
merieke rendementsverschil len, die 
gelden voor deze groepen, die in de 
orde liggen van 60 tot 80%. 

De heer Vermaat (A.R.P.): DeStaats-
secretaris maakt hier weer een bekend 
logisch valletje. Als er verschil is in nu-
meriek studierendement en men zou 
daarmee rekening wi l len houden, dan 
zou op grond daarvan de volgorde 
moeten zijn van hoog naar laag. De lo-
tingskansen hebben niets te maken 
met verschillen in numeriek studieren-
dement. Dat is een heel logisch voor 
de hand l iggend valletje, maar het is er 
wel één. 

Staatssecretaris Klein: Als de heer Ver-
maat bedoelt dat zijn benadering in 
twee trappen met een sprong van 1,5 
niet het meest extreme geval is en dat 
er nog een hardere oplossing is, na-
melijk van bovenaf beginnen en dan 
verder niets, dan is dat inderdaad een 
nog erger systeem. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Nee, nee, 
dat beweer ik niet. Ik beweer: Als er 
verschillen zijn in numeriek studieren-

dement en men wi l die factor honore-
ren, dan is de meest logische oplos-
sing, dat men de volgorde van hoog 
tot laag maakt. Wat ik in feite dus be-
weer is, dat mijn voorstel al een heel 
eind tegemoet komt aan de principes 
van de Staatssecretaris. 

Staatssecretaris Klein: Het is duidelijk 
dat het voorstel, waarbi j men boven-
aan begint, een complete cesuur is, 
met een sprong van ja, om vervolgens 
terug te vallen op nul, en niet meer. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Besliskun-
dig is dat het meest juiste. 

Staatssecretaris Klein: Dat is het 
meest extreme, maar niet het meest 
juiste. De heer Vermaat heeft mij ook 
eens gezegd: Pas op. Hij heeft het nu 
over besliskundig het meest juist, 
hij is tot een ja-nee-beslissing 
gekomen, maar dat is besliskundig nog 
niet het beste. Dat is het uiterste. Hij 
zal het toch met mij eens zijn, dat wi j 
langzamerhand toch wel in de on-
rechtvaardigheid zijn gekomen. 

De heer Nooteboom (D'66): Uit over-
wegingen van maximalisatie van stu-
dierendement is dit besliskundig het 
meest juist. 

Staatssecretaris Klein: Als u bedoelt 
dat er op dat ene wordt gemaximal i-
seerd, namelijk het numeriek studie-
rendement, dan helemaal akkoord. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Maaru 
maakt de logische veronderstell ing dat 
het, als je daarmee rekening zou wil len 
houden, op welke manier dan ook, dan 
logisch zou zijn de lotingskansen te 
stellen naar analogie van de procenten 
verschillen in numeriek studierende-
ment. Dat is een heel arbitraire beslis-
sing. 

Staatssecretaris Klein: Dan moet u 
toch wel heel erg oppassen dat de ver-
schillen dan gemiddelden zijn van uit 
elkaar groeiende verschillen. Dat kan 
men zo langzamerhand niet meer uit 
elkaar gooien. Dan wi l ik de geachte af-
gevaardigde nog wel eens het bewijs 
zien leveren. Hij zegt: Je kunt een nog 
hardere conclusie daaruit trekken. Als 
je alleen kijkt naar het numeriek rende-
ment, is het duidelijk. Dan moet je van 
bovenaf aan beginnen. Hij stelt nu 
voor om voor de meeste studierichtin-
gen boven te beginnen en in twee 
trappen terug te gaan tot een lager ni-
veau. Ons voorstel betreft een horizon-
tale lijn in plaats van een verticale. 
Daar moeten wi j tussen kiezen, waar-
bij men uitsluitend bij een horizontale 
lijn beide benen op de grond kan nou-
den. 

Zou men toch de voorkeur wil len ge-
ven aan een systeem van gewogen lo-
t ing, dan zullen - hierover zijn alle des-
betreffende fracties het eens - de eind-
examenresultaten in eerste instantie 
doorslaggevend zijn voor de bepaling 
van de lotingskans. In dat geval rijzen 
echter problemen bij de bepaling van 
de lotingskans van hen, die een h.b.o.-
examen of een col loquium doctum 
hebben afgelegd. 
Wil men vasthouden aan de voordelen 
van een gewogen lot ing, moet men 
dan niet tevens toegeven, dat de prin-
cipiële bezwaren en de praktische na-
delen deze vermeende voordelen ge-
heel teniet doen? 
Ik ben van mening, dat een gecompli-
ceerde gewogen loting slechts in 
schijn pretendeert de oplossing van de 
numerus-fixus-problematiek naderbij 
te brengen en slechts in schijn de ge-
volgen van de numerus f ixus aan-
vaardbaarder maakt. Naar mi jn me-
ning is het fnuikend voor het individu 
om door een overheid, bevoegd ge-
zag, op een administratief uiterst inge-
wikkelde wijze ingedeeld te worden in 
vri j arbitrair tot stand gekomen cate-
gorieën en op basis van deze indeling 
behandeld te worden. Laten we het 
daarom niet doen. 
Aan het einde van mijn betoog over de 
criteria om het aantal plaatsen te ver-
delen, wi l ik ten slotte ingaan op de 
vraag van de heer Vermaat of de te 
hanteren selectiecriteria in de wet die-
nen te worden vastgelegd dan wel of 
een motie van de zijde van de Kamer 
voor de bewindslieden voldoende is 
om met haar wensen rekening te hou-
den. 
Mijnheer de Voorzitter! De toenmalige 
Minister zonder Portefeuille zegde bij 
de parlementaire behandeling van de 
Machtigingswet in 1972 regelmatig 
overleg toe met de Staten-Generaal. 
Deze toezegging is sedertdien ook 
door mij gestand gedaan. Voorts heb 
ik reeds medegedeeld dat, gelet op het 
feit dat ten opzichte van de selectie-
criteria het er primair om te doen is 
een regeling te vinden die naar het 
rechtsgevoel van onze bevolking het 
meest rechtvaardig is - en naar mijn 
mening komt die tot uiting in deze Ka-
mer in het stemgedrag van de afge-
vaardigden - een motie, op dit punt ge 
steund door een zo groot mogelijke 
meerderheid van deze Kamer, dan ook 
voor mij bepalend voor het beleid zal 
zijn. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Heeft 
de term 'zo groot mogelijke meerder-
heid' een bedoeling? 
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Staatssecretaris Klein: Uiteraard, mijn-
heer de Voorzitter. Bij dit probleem, 
waar wij terechtkomen bij de appreci-
atie, meen ik in ieder geval rekening te 
moeten houden met de weging van de 
voor- en tegenstanders. Blijkt dat de 
voorstanders van een resultaat zo 
groot in aantal zijn, dan is de betrouw-
baarheid van deze uitspraak aanmer-
kelijk groter dan bij een fifty-fifty ver-
houding. Dat is natuurlijk duidelijk. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik be-
grijp dat u werkt met een gewogen be-
tekenisten aanzien van de uitspraak 
van de Kamer. 

Staatssecretaris Klein: Waarbij ik de 
Kamer tevoren toezeg dat ik de me-
ning van iedere afgevaardigde met de 
factor 1 zal vermenigvuldigen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ge-
weldig, hoe eerlijk! Mag ik vragen, hoe 
groot die 'zo groot mogelijke meerder-
heid' dan moet zijn? Welk gewicht gaat 
u daaraan toekennen? 

Staatssecretaris Klein: Het kan toch 
zijn dat hier verhoudingen liggen, 
waarin er geen duidelijke uitspraak 
van de Kamer is in kwantitatief op-
zicht. Als er een klei ne meerderheid 
voor de a-selecte loting zou zijn, vind 
ik dat ook geen duidelijke uitspraak. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Is dat 
niet een nieuw element in ons staats-
recht, mijnheer de Voorzitter? 

Staatssecretaris Klein: Een nieuw ele-
ment lijkt mij sterk. Het gaat er uitslui-
tend om dat ik zeg dat een motie, die 
een duidelijke uitspraak van de Kamer 
op dit punt is, zeer bepalend zal zijn 
voor mijn beleid. Ik meen dat het goed 
is, dit voor de tweede termijn toch mee 
te nemen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik heb niet 
veel meer ervaring met het levend 
staatsrecht dan mevrouw Ginjaar. Het 
verschil is naar ik meen twee weken. Ik 
meen echter dat het geen novum is als 
een bewindsman bepaalt - en dat des-
gewenst aan de Kamer meedeelt- in 
welke mate hij met een uitspraak van 
de Kamer rekening zal houden. 

Staatssecretaris Klein: Vooralsnog 
hoop ik echter dat de Kamer, gehoord 
mijn argumentatie, ook tot het inzicht 
komt dat, in tegenstelling tot wat som-
migen beweren, loten niet altijd dom 
behoeft te zijn, maar een uiting van 
wijsheid kan zijn, namelijk als alle toe 
gestane relevante criteria geen uit-
sluitsel geven en toch een besluit moet 
worden genomen. Ik hoop met deze 
uitgebreide behandeling voldoende te 

zijn ingegaan op de vele opmerkingen 
die gezamenlijk door vrijwel alle spre-
kers naar voren zijn gebracht met be-
trekking tot de selectiecriteria. 
Thans rest mij nog een reactie op eni-
ge vragen en opmerkingen die hetzij 
betrekking hebben op de uitwerking 
van de aanmeldings- en plaatsings-
procedure, hetzij van meer algemene 
aard zijnde niet in de voorgaande 
hoofdstukken aan de orde kwamen. 
Ten aanzien van de opmerking van de 
geachte afgevaardigde de heer Van 
Leijenhorst dat onvoldoende wordt 
gedaan aan de opvang van uitgelote-
nen, wil ik er op wijzen, hetgeen trou-
wens ook reeds in de memorie van 
antwoord wordt gesteld, dat de uitlo-
ting van een bepaalde studierichting 
niet het volgen van een universitaire 
studie in het algemeen uitsluit. Inte-
gendeel, er is in het wetenschappelijk 
onderwijs in zijn geheel sprake van 
een grote overcapaciteit. Wij zijn 
voorts bereid te bevorderen dat in de 
voorlichting ten behoeve van v.w.o.-
leerlingen aan deze problematiek de 
nodige aandacht wordt besteed. 
Wat overigens de plaatsing van uitge-
lotenen voor de studierichting genees-
kunde betreft, wil ik er nog op wijzen, 
dat de afgelopen studiejaren de capa-
citeit van de studierichting der biolo-
gie uiteindelijk toch voldoende bleek 
om al degenen te plaatsen, die biolo-
gie als eerste voorkeur opgaven. 
De opmerking van de geachte afge-
vaardigde de heer Van Leijenhorst, dat 
er nog te veel onduidelijkheid bestaat 
over de gevolgen van een deficiënt 
vakkenpakket zou ik gaarne als volgt 
willen beantwoorden. Op grond van 
de huidige wettelijke bepalingen heeft 
een ieder die in het bezit is van een 
v.w.o.-getuigschrift recht op toelating 
tot het wetenschappelijk onderwijs. In 
dit verband kan de mogelijkheid zich 
echter voordoen, dat de samenstelling 
van het door betrokkenen gekozen 
vakkenpakket ter verkrijging van het 
v.w.o.-diploma niet geheel voldoet 
aan de voor het volgen van een be-
paalde universitaire studie gestelde ei-
sen. In die gevallen kan op grond van 
voornoemde wettelijke bepalingen 
aan betrokkenen echter niet het recht 
tot de toelating tot het onderwijs en de 
deelname daaraan ontzegd worden. 
Evenmin geldt dit voor de, bij de stu-
dierichtingen met een numerus fixus, 
aan de toelating voorafgaande selec-
tieprocedure. 

Alvorens echter tot het eerste universi-
taire examen toegelaten te kunnen 
worden dienen betrokkenen dan wel 
één of meer aanvullende tentamens te 
doen. Deze omstandigheid laat de 

rechten tot deelname aan een eventu-
ele selectieprocedure alsmede tot in-
schrijving en het volgen van onderwijs 
in de betrokken studierichting echter 
onverlet. 
Daar het voor personen met een grote 
deficiëntie in het vakkenpakket in veel 
gevallen echter niet mogelijk is de ont-
brekende kennis, naast het volgen van 
het normale studieprogramma, tijdig 
aan te vullen, wordt in deze gevallen 
aan betrokkenen een zogenaamde 
'schaduwplaats' aangeboden, waarbij 
het laatstgenoemden vrij staat van het 
aanbod al dan niet gebruikte maken. 
Hierdoor kan worden getracht te voor-
komen dat personen met een volstrekt 
onvoldoende vakkenpakket plaatsen 
gaan bezetten in numerus fixus-studie-
richtingen, waarin een zeer groot 
plaatsgebrek heerst, terwijl hun stu-
dierendement - naar de praktijk heeft 
uitgewezen - gering moet wor-
den. 
In dit verband wil ik ook gaarne refere-
ren aan hetgeen mevrouw Ginjaar in 
haar betoog terzake opmerkte, namelijk 
dat het toekennen van schaduwplaat-
sen in bovengenoemde gevallen een 
optimale benutting van de capaciteit 
betekent, hoewel men dient te beden-
ken dat dit wel een beperking van het 
aantal plaatsen in het volgend jaar in-
houdt. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Wij 
meenden dat zo'n schaduwplaats dan 
gewoon uitgereikt werd. Nu meen ik 
dat de Staatssecretaris zei: dan kun 
nen wij een schaduwplaats aanbieden. 
Ik voel daar een verschil tussen zitten. 

Staatssecretaris Klein: Als iemand in-
gaat op het aanbod voor een schaduw-
plaats, wordt de plaats voor dat jaar in-
genomen dooreen ander. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Het 
staat hem dus vrij zo'n schaduwplaats 
af te wijzen en zijn plaats aan de uni-
versiteit, waar hij dan krachtens de wet 
recht op heeft, in te nemen? 

Staatssecretaris Klein: Ja. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat 
begrijp ik niet, maar ik kom er in tweede 
termijn nog wel op terug. 

Staatssecretaris Klein: Deze kandidaat 
maakt dan gebruik van zijn wettelijk 
recht om ingeschreven te kunnen wor-
den. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Maar 
al die uitgeloten zouden het ook zo 
fijn vinden gebruik te kunnen maken 
van hun wettelijk recht. Ik begrijp niet 
waarom de Staatssecretaris het dan 
voor één groep niet abnormaal vindt 
enige beperking aan dat recht op te 
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leggen - dat zijn dan degenen die uit-
geloot zijn - terwij l hij het voor dege-
nen die grote deficiënties hebben in-
eens wel bezwaarlijk vindt enige be-
perking aan dat recht te verbinden. Dat 
is voor mij volstrekt onduideli jk. 

Staatssecretaris Klein: De geachte af-
gevaardigde moet de zaak niet om-
draaien. Ik v ind het voor allemaal erg, 
zozeer zelfs dat ik op dat punt tot een 
loting kom. Het gaat erom, dat mensen 
met een deficiënt pakket de gelegen-
heid wordt geboden, pas het daarop-
volgende jaar die plaats i n te nemen. 
De plaats voor dit jaar wordt dan door 
een ander ingenomen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Maar 
als het een eigenwijze f iguur is, neemt 
hij een plaats van een ander in beslag. 

Staatssecretaris Klein: Zolang wi j 
geen wetten hebben, die inzonderheid 
gericht zijn op eigenwijze f iguren. Ik 
vraag mij af, welk wetteli jk gereed-
schap mevrouw Ginjaar-Maas wi l aan-
dragen. Zij zou artikel 26 van de wet 
moeten veranderen en krachtig moe-
ten uitspreken, dat een deficiëntie in 
het v.w.o.-pakket voldoende is om ie-
mand van een universiteit te weren. 
Dat is compleet afstand nemen van de 
omnivalentie-gedachte. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Het 
zou in deze wet ook opgenomen kun-
nen worden, aangezien deze wet uit-
eindelijk ook een beperking inhoudt 
van het absolute recht om te studeren. 

Staatssecretaris Klein: Dat betekent 
dan, dat wi j langzamerhand in de Wet 
op het voortgezet onderwijs allerlei za-
ken inbouwen, die speciaal zijn gericht 
op deze zaak. Iemand heeft bij voor-
beeld wiskunde I niet meegenomen en 
wi l sociologie studeren. Dat is maar 
één tentamentje. Wil de geachte afge-
vaardigde dat allemaal meenemen? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat is 
geen grote deficiëntie. U moet verschil 
maken tussen grote en kleine deficiën-
ties. Overigens behoeft u niet zo ver-
baasd te doen, want de Academische 
Raad heeft dit idee geïntroduceerd. 
Een grote deficiëntie is een zodanig te-
kort in het vakkenpakket, dat men een 
jaar nodig heeft om het in te halen. 
Dan praten wij niet over een flut-tenta-
mentje. 

Staatssecretaris Klein: Als u maar 
weet, dat juist in het verleden bij men-
sen met grote deficiënties - de gymna-
sium a lpha ' s -d ie toch medici jnen wi l -
den studeren, sommigen zelfs wis- en 
natuurkunde - de gemotiveerdheid 

zo groot was, dat men deze zaken inde 
tussenliggende maanden allemaal 
meenam. Wi l de geachte afgevaardig-
de voor deze sterk gemotiveerden 
door een wetteli jke bepaling de moge-
lijkheid om het allemaal snel te doen 
buiten de poort houden? Dat is name-
lijk de conclusie van zo'n bepaling. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): U 
haalt in herinnering de gymnasium 
alpha-mensen, die medicijnen gaan 
studeren. De universiteit van Utrecht 
heeft dat prima geregeld, maar het 
kost wel een jaar voor iedereen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik begri jp 
dat de Staatssecretaris zoveel als maar 
mogeli jk is, wi l vasthouden aan het 
formele recht. 

Staatssecretaris Klein: En de vri jheid 
van het individu op dit punt. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ook dat. Ik 
begrijp, dat mevrouw Ginjaar-Maas 
bepaalde bezwaren tegen het zich ont-
wikkelende voortgezet onderwijs in haar 
bezwaren tegen de door de Staats-
secretaris voorgestelde procedure 
probeert te werken. 

Staatssecretaris Klein: Inderdaad, wi j 
proberen een m inumum aan rechtte 
geven en iets van een optimale vri j -
heid, eenmaal gekwalif iceerd zijnde. 
De geachte afgevaardigde de heer Ver-
brugh heeft mij gevraagd naar de mo-
geli jkheid van insteken bij het h.b.o. 
voor wat betreft de v.w.o.-abituriënt of 
een voorbereidend jaar voor de h.a.-
v.o.-ers. Om met het laatste te begin-
nen mag ik wijzen op hetgeen gezegd 
is met betrekking tot de Nota voorbe-
reidend jaar, behandeld in de onder-
wi jscommissie van de Tweede Kamer. 
Verder dan mijn toezegging wi l ik niet 
gaan. 
Voor wat de insteekmogelijkheid in 
een 2de sterklassejaar betreft, mag ik de 
geachte afgevaardigde erop attende-
ren, dat de toelating voorbehouden is 
aan het h.b.o., omdat hier sprake is 
van toelaatbaarheid. Het zou boven-
dien zeer simpel gesteld zijn, als alle 
h.b.o. instellingen over één kam wer-
den geschoren. Er bestaat een aantal 
verschillen in lesuren-aantal, cursus-
duur en programma's. Aan die ver-
schillen kan niet zonder meer voorbi j -
gegaan worden. Ik meen, dat met deze 
problematiek gewacht moet worden 
tot de toegezegde hoger onderwijsno-
ta bij de Kamer is ingediend. 
Met betrekking tot de door de geachte 
afgevaardigde de heer Vermaat gestel-
de vraag welk percentage van de be-
schikbare plaatsen voor toepassing 
van de hardheidsclausule zal worden 

gereserveerd, meen ik dat een terug-
brenging van dit percentage van 3 tot 
2 wel mogeli jk zou zijn. Ik wi js er ech-
ter wel op dat op grond van het huidi-
ge wetsontwerp een enigszins gewi j -
zigde beroepsprocedure tot stand zal 
komen. Ik acht het daarom verstandig 
daar eerst ervaring mee op te doen al-
vorens de 3% te verlagen. Hierbij kan 
overigens worden opgemerkt dat dit 
percentage van 3 als een max imum 
geldt. Het is nl. niet zo dat deze 3% per 
se met zogenaamde hardheidsgeval-
len moet worden opgevuld. Decom-
missie is nog doende, ter zake een 
aantal negatieve criteria te formuleren. 
Met betrekking tot de vraag van de ge-
achte afgevaardigde mevrouw Gin-
jaar, welke concrete bezwaren er zijn 
tegen een procedure, waarbi j direct na 
afloop van de eerste loting weer ge-
loot wordt , op basis van geschatte 
aanmeldingen voor het volgend jaar, 
wi l ik verwijzen naar hetgeen terzake 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag werd opgemerkt. Wi j zien 
helaas binnen het huidige wetteli jke 
kader geen mogelijkheden uitgelote 
studenten te doen weten of, en zo ja 
wanneer, zij de studie van hun keuze 
alsnog kunnen aanvangen. Ik ga dan 
nog voorbi j aan de daarmede gepaard 
gaande administratieve problemen en 
de onzekerheid die dit met zich mede 
kan brengen voor volgende genera-
ties studenten. 

Naar mijn mening kan men hiervoor 
uitsluitend een oplossing vinden, in-
dien de wet zodanig wordt gewijzigd 
dat men slechts eenmaal mag meelo-
ten. Omdat er dan geen herhalers 
meer zi jn, kunnen alle plaatsen dienen 
voor de aankomende nieuwe genera-
tie en heeft men individueel in het eer-
ste jaar een grotere kans dan bij het 
huidige stelsel. Het verschil komt dan 
overeen met het aantal plaatsen dat de 
volhouders onder de uitgeloten in vol-
gende jaren alsnog zouden bezetten. 
Het is duidelijk dat in zo'n stelsel de 
volhouders geen extra kans meer heb-
ben, hetgeen als een bezwaar kan wor-
den aangemerkt. Een dergelijk 
systeem zou echter mijn voorkeur heb-
ben boven een systeem waarbi j uitge-
loten van tevoren zouden weten dat zij 
na enkele malen uitloten worden toe-
gelaten. Afgezien van het feit dat dit 
helemaal niet zou kunnen worden ge-
garandeerd - als er bij voorbeeld van 
de 4500 eerstejaars medische studen-
ten slechts 1750 kunnen worden ge-
plaatst en men zou zeggen dat men na 
twee jaren weer terug zou kunnen ko-
men, dan zouden er zich well icht van 
de 2750 uitgelotenen na drie jaar weer 
1750 terug aanmelden; dit betekent 
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dan weer dan dit jaar dan weer dicht 
zit - betekent dit dat vri jwel de hele po-
pulatie na verloop van t i jd alsnog zou 
kunnen gaan studeren, hetgeen een 
steeds grotere wachtt i jd voor nieuwe 
generaties zou betekenen. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Ik 
veronderstel dat er toch wel cijfers be-
kend zullen zijn van studenten die voor 
de derde keer hebben meegeloot. 

Staatssecretaris Klein: Ik kom daarop 
direct naar aanleiding van een vraag 
van mevrouw Ginjaar terug. Ik mag 
misschien nu reeds zeggen, dat daar-
uit geen enkele conclusie mag worden 
getrokken. Men heeft dan het resultaat 
van mensen die zich voor de derde 
keer hebben aangemeld in een 
systeem, waarbi j zij niet automatisch 
na de derde keer worden toegelaten. 
Het maakt een groot verschil of men 
van tevoren weet dat men de derde 
keer gaat meedoen, zodat de twee ja-
ren worden opgevangen of dat men in 
een systeem zit waarin men dat van te-
voren niet weet. Deze i nformatie die ik 
gaarne verschaf is in dit kader niet re-
levant. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): U 
zult wel moeten toegeven dat dit bi j-
zonder gemotiveerde studenten zijn. 

Staatssecretaris Klein: In dit systeem: 
helemaal akkoord. Men mag een posi-
tieve correlatie veronderstellen - ik 
heb er geen enkele reden voor daar-
aan te twij felen - in verband met de 
mensen die het volhouden. Zij zullen 
gemiddeld meer gemotiveerd zijn dan 
wellicht de totale verzameling. 

DeheerKolthoff (P.v.d.A.): Al thansge-
motiveerd om die studie te beginnen. 
Ik neem aan dat de heer Van Leijen-
horst niet bedoelt dat zij daarmee be-
horen tot de studenten, van wie men 
mag aannemen dat zij van het begin 
tot het einde tot de beter gemotiveer-
de studenten behoren. Dat zou een im-
pliciete hypothese kunnen zijn die veel 
verder gaat dan de gegevens ons toe-
staan te trekken. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U): Ik 
wi l hieraan niet de conclusie verbin-
den dat deze studenten, als zij afstude-
ren, bijzonder excellerende studenten 
zullen zijn. Ik geloof echter wel dat er 
door die gemotiveerdheid een aan-
merkelijk grotere kans is dat zij de 
eindstreep zullen halen. 

DeheerKolthoff (P.v.d.A.): Men kan 
even goed stellen dat de studenten die 
zo snel mogelijk omzien naar een an-
dere studiemogeli jkheid zeer sterk zijn 

gemotiveerd, zij het enigszins anders 
gericht. Het hele argument van de mo-
tivatie is een gevaarlijk argument, 
want w i j spreken over iets, waarvan 
wi j een betrekkelijk oppervlakkige indi-
catie hebben. Daarmee doe ik niets af 
aan iedereen die dit een beroerde toe-
stand vindt. Dat is duidelijk. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Ik 
wi l niet beweren dat wi j exacte gege-
vens omtrent die motivatie kunnen 
verstrekken, maar ik wi l wel zeggen 
dat het een bijzonder belangrijk ele-
ment is, ook in de hele problematiek 
die wi j op het ogenblik behandelen. 
Als wi j alleen maar uitgaan van de 
domme loting en dit element vol ledig 
onder de tafel houden, dat doen wi j 
onrecht in verband met de oplossing 
van deze problematiek. 

DeheerKol thof f (P.v.d.A.): Ja, maar 
die motivatie staat niet los van het ver-
wacht ingspatroon, dat weer afhan-
kelijk is van het systeem, dat gehan-
teerd wordt , zoals de Staatssecretaris 
heeft uitgelegd. 

Staatssecretaris Klein: Ik constateer, 
dat dit geen interrupties op mi jn ver-
haal waren, mijnheer de Voorzitter, 
maar onderl inge discussies. Het spijt 
mij wel , dat in deze fase de heer 
Van Leijenhorst nog steeds spreekt 
van een domme lot ing. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Het sta-
tistische geweten van de Staatssecre-
taris verplicht hem, in plaats van de 
woorden 'het maakt een groot ver-
schil ' , die hij daarnet gebruikte, te zeg-
gen: Ik vermoed, dat het een groot ver-
schil zal maken. 

Staatssecretaris Klein: Ik kom nog te-
rug op die verandering, mijnheer de 
Voorzitter. 
Het systeem, waarbi j een automati-
schetoelat ing najaren plaatsvindt, 
brengt mij tot de volgende opmerkin-
gen. Gelet op de maatschappelijke po-
sitie van deze jonge mensen, mag dit 
aantal jaren niet veel groter zijn dan 2. 
Anders ontstaan wachtt i jden, die niet 
meer tot een zindelijk stelsel zouden 
leiden. Dit systeem leidt automatisch 
tot wachtl i jsten, gelet op de verhou-
ding tussen vraag naar onderwijs 
en het aanbod daarvan. 
Het is om deze reden, dat w i j zowel de 
vergrote kans voor uitgelotenen als de 
automatische toelating na x jaar afwij-
zen. Immers, ook de vergrote kans 
voor uitgeloten geeft een soortgelijk, 
zij het minder absurd effect van vele 
jaren wachtt i jd. Het is in wezen geen 
oplossing. 

Ik wi l in dit verband nog wel opmerken 
dat het mij bevreemdde, dat mevrouw 
Ginjaar eerst in naam van het rende-
ment en het niveau een groot verschil 
in kans binnen een generatie bepleit 
om vervolgens te komen met een 
voorstel dat dit hele effect ongedaan 
maakt, zij het uitgesmeerd over enkele 
jaren. Consistentie kan ik hierin niet 
ontdekken of het moest zijn, dat me-
vrouw Ginjaar bij haar pleidooi voor 
automatische toelating na x jaren ver-
disconteert dat het uitsluitend de soci-
aal sterkere groepen zijn die zich deze 
luxe kunnen veroorloven. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Het 
spijt mi j , dat ik niet duidelijk genoeg 
ben geweest. Wi j hebben alti jd gesteld 
dat om met succes een studie te vol-
gen men in de eerste plaats de nodige 
bekwaamheid moet hebben en in de 
tweede plaats moet beschikken over 
een behoorli jke dosis motivatie. 
Het selectiesysteem, dat wi j nu heb-
ben, kan helaas niet verder gaan dan 
het hanteren van eindexamencijfers. 
De motivatie kan op geen enkele wijze 
worden gemeten, aangezien het een 
sterk subjectief element zou gaan vor-
men. Daarom heb ik gezegd dat de 
mensen, die twee, drie jaar steeds pro-
beren om zich op te geven, die zijn 
blijkbaar zó sterk gemotiveerd, dat 
men eraan tegemoet moet komen. Wij 
menen, dat die motivatie dan opweegt 
tegen een eventueel tekort in de eind-
examencijfers. 

De Voorzitter: Ik constateer, dat dit 
een opmerking is, die men in tweede 
termijn kan maken of bij de behande-
ling van artikelen en amendementen. 

Staatssecretaris Klein: Ik neem nota 
van het standpunt van de geachte af-
gevaardigde. Er zal uiteraard wel een 
positieve correlatie zijn, maar ik be-
grijp niet waarom men dan moet over-
schakelen op een systeem, waarmee 
men zeker zal vastlopen. De heer Ver-
maat heeft in dit verband een fata mor-
gana-achtige situatie geschetst. Het is 
niet consistent wat de geachte afge-
vaardigde stelt, mijnheer de Voorzit-
ter. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Nu 
heb ik nèt uitgelegd, dat het wèl con-
sistent is, mijnheer de Voorzitter. Ziet 
u nu hoe nuttig dat was? 

De Voorzitter: Dit is zeker niet de beste 
manier om van gedachten te wisselen. 

Staatssecretaris Klein: Ik wi l de geach-
te afgevaardigde erop wijzen, dat het 
aantal studenten, dat zich nu voor de 
derde maal aanmeldt, niet per definitie 
significant is als maat voor het aantal 
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uitgelotenen, dat zich voor de derde 
maal aanmeldt in een systeem, waar-
bij een derde aanmelding automatisch 
toelating geeft. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Dat is 
voorzichtig uitgedrukt. 

Staatssecretaris Klein: Het isgoedge-
formuleerd. Mijnheer de Voorzitter! 
Het huidige systeem is op dit punt be-
paald harder dan het voorstel van me-
vrouw Ginjaar. 
Uit het jaarverslag van de CCAP blijkt, 
dat van de 1311 in 1973 voor genees-
kunde uitgelote studenten, zich voor 
het cursusjaar 1974/75 872 opnieuw 
hebben aangemeld. Van deze 872 ble-
ven uiteindelijk 652 reële gegadigden 
over. Velen trokken zich vóór of tijdens 
de plaatsingsprocedure vrijwillig te-
rug, terwijl een gedeelte in 1973 voor 
het eindexamen gezakt bleek te zijn. 
Laatstgenoemde categorie kon derhal-
ve niet als uitgeloot aangemerkt wor-
den. 
Men ziet dus dat het in het huidige 
systeem om flinke aantallen gaat. Het 
volgende jaar treedt weer een reductie 
van het aantal op. Daarover hebben 
wij weinig gegevens. Het aantal neemt 
in ieder geval tamelijk flauw af. Er zijn 
in verhouding tamelijk veel mensen 
die zelfs in het huidige systeem, waar-
bij men geen zekerheid heeft, zich voor 
de tweede en derde maal aanmelden. 
Ik hoop hiermee tevens een desbetref-
fende vraag van de geachte afgevaar-
digde de heer Abma genoegzaam te 
hebben beantwoord. 
De heer Kolthoff verzocht ophelderi ng 
over het openbaar maken van de 
plaatsingscriteria. Zoals vermeld in de 
memorie van antwoord (blz. 28) heeft 
de Centrale Commissie besloten voor 
het studiejaar 1975/76 nieuwe plaat -
singscriteria op te stellen, die dan alle 
openbaar gemaakt zouden kunnen 
worden. 
Inmiddels zijn deze nieuwe criteria 
vastgesteld. Zij worden genoemd in de 
toelichting bij het inlichtingenformu-
lier, die onlangs is toegezonden aan al-
le eerstejaarsstudenten, die zich bij het 
Centraal Bureau hebben aangemeld. 
In deze toelichting wordt bovendien 
uitvoerig uiteengezet hoe belangrijk 
de motivering van de keuze van instel-
ling voor de aanstaande student is 
en op welke wijze hij bij de motivering 
tewerk moet gaan. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Kunt u mis-
schien kort de verschillen tussen de 
nieuwe criteria en de vorige typeren? 
De memorie van antwoord gaf een 
beetje de indruk dat men het niet juist 

vond, de oude criteria openbaar te ma-
ken en dat men daarom nieuwe crite-
ria zou opstellen die men wel open-
baar kon maken. 

Staatssecretaris Klein: Daarover zou ik 
nog enige informatie willen inwinnen. 
Ik heb het centrale aanmeldingsformu-
lier in een bepaald stadium wel gele-
zen, maar men houde mij ten goede 
dat ik niet alle richtlijnen staande de 
vergadering naar voren kan brengen. 
Wellicht is dat mogelijk in tweede ter-
mijn. 
De plaatsingscriteria zijn eveneens 
vastgelegd in het zogenaamde rapport 
'Richtlijnen voor de werkzaamheden 
der plaatsingscommissies'. Dit door 
de Centrale Commissie uitgebrachte 
rapport kan als een 'openbaar stuk' 
aangemerkt worden en is op aanvraag 
verkrijgbaar. In het rapport wordt 
voorgeschreven op welke wijze de 
plaatsingscommissies de eerstejaars-
studenten over de instellingen moeten 
spreiden. 
Met de geachte afgevaardigden Van 
der Spek en Nooteboom ben ik van 
mening dat het ons zeer zou kunnen 
helpen, indien wij een maat zouden 
hebben voorde motivatie. Echter, bei-
den zullen het met mij eens zijn dat wij 
op dit punt de grootste voorzichtigheid 
hebben in achtte nemen. Het is naar 
mijn mening uitsluitend toegestaan, 
hiervoor met zodanige voorstellen te 
komen dat ieder er in principe ook aan 
kan voldoen. 
In het huidige systeem met automati-
sche toelating boven de 71/2 heeft de 
heer Van der Spek een mogelijkheid 
aangegeven, namelijk het overdoen 
van het eindexamen. Hij zal het met 
mij eens zijn dat dit alleen maar werkt 
zolang het door weinigen wordt ge-
daan en bepaald frustrerend is voor de 
man of vrouw die voor het v.w.o.-pro-
gramma niet boven de 71/2 kan komen. 
Ik wil graag toegeven dat dit stelsel in 
ieder geval wel aan mijn criterium van 
algemene toegankelijkheid voldoet. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Nooteboom verzoekt degenen die we-
gens uitloting hun studie in een be-
paald jaar niet kunnen beginnen, het 
daarop volgend studiejaar wel te 
plaatsen, indien, uit het verrichten ge-
durende één jaar van maatschappelijk 
nuttige doch veelal weinig gewaar-
deerde werkzaamheden, hun maat-
schappelijk verantwoordelijkheidsge-
voel is gebleken. Ofschoon ik de aan 
dit verzoek ten grondslag liggende ge-
dachte op zichzelf belangwekkend 
vind, meen ik het toch dat het dient te 
worden afgewezen. Bij het opstellen 
van de thans voorgestelde selectiecri-

teria is ons streven er nl. op gericht ge-
weest, en met name uit het voorlopig 
verslag van de vaste kamercommissie 
is mij gebleken dat de meerderheid 
van deze commissie ons daarin heeft 
gevolgd, het aantal categorieën dat 
een plaatsing bij voorrang dient te krij-
gen zo gering mogelijk te houden. De 
door de heer Nooteboom voorgestel-
de categorie vind ik in feite in dezelfde 
positie verkeren als de categorie van 
degenen, die hun militaire dienstplicht 
hebben vervuld. Voor laatstgenoemde 
categorie is echter voorgesteld in de 
toekomst geen voorrang te verlenen. 
Voorts rijst daarbij de vraag welke 
werkzaamheden hieronder dienen te 
worden verstaan, en hoe de tewerk-
stelling zal dienen te geschieden. 
In het stelsel, waarbij men ieder jaar 
opnieuw mag meeloten, heeft de man 
of vrouw, die bewust rekening houdt 
met de mogelijkheid van een uitstel 
van enkele jaren, een hogere kans dan 
degene die per se nonstop wil door-
studeren. Dit vind ik een vrij wezenlijk 
element in ons stelsel. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Als 
men bij het roulette-spel iedere keer 
1/10 kans heeft op de pot, wil dit nog 
niet zeggen, dat men na 10 keer inzet-
ten de pot heeft. Dat weet de Staats-
secretarisook. 

Staatssecretaris Klein: Neen, ik wil het 
u wel voorrekenen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Heel 
graag, want ik meen mij te herinneren, 
dat je bij iedere loting opnieuw begint 
en dat het verleden niet meetelt. Men 
kan niet zeggen, dat de kans voortdu-
rend groter wordt. Wiskundig gezien, 
slaat dat nergens op. 

Staatssecretaris Klein: Ik mag opmer-
ken, dat ik destijds tegen het initiatief-
ontwerp van de heren Geurtsen en 
Van Schaik heb gestemd. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat is 
niet zo logisch. 

Staatssecretaris Klein: Bij de medische 
studierichting is sprake van een inlo-
tingskans van 4/10. Als men één keer 
aan de loting wil meedoen, heeft men 
een uitlotingskans van 60%. Degene 
echter, die rekening houdt met bij 
voorbeeld 2 jaar vertraging omdat hij 
iets anders gaat doen, heeft 0,63 = 
21 % kans om het in drie keer niet te 
halen. 
Wat de geachte afgevaardigde de heer 
Nooteboom voorts opmerkte in ver-
band met het in artikel 2 van dit wets-
voorstel gestelde, namelijk dat hij 
niet vermag in te zien wat het verband 
is tussen de keuze van een methode 
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van toelating en de deugdeli jkheid van 
het onderwijs, w i l ik van de volgende 
kanttekening voorzien. Voor de hand-
having van de kwaliteit is het noodza-
kelijk, dat bij de aanvrage van de nu-
merus fixus alsmede bij de wijze van 
toelating van studenten bepaalde 
richtli jnen in acht worden genomen. 
Zou dit namelijk niet zo zijn, dan kan 
zich de mogeli jkheid voordoen dat bij 
een instell ing een grote toevloed van 
studenten ontstaat, welke op instel-
lingsniveau een situatie creëert welke 
op landelijk niveau juist aanleiding was 
voor het indienen van het onderhavige 
wetsvoorstel. 

De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Dan gaat het natuurli jk 
om de aantallen toegelaten studenten 
bij een bepaalde onderwijsinstel l ing. 
Dat kan invloed hebben op de kwaliteit 
van het onderwijs. Ik heb gesproken 
over de verschillen tussen de ene of de 
andere subtiele variant van methodiek 
van bepalen hoe men komt aan het 
aantal dat is afgesproken. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! De tekst is een zodanige 
formuler ing dat alle instellingen van 
het wetenschappelijk onderwijs gehou-
den zijn aan het in acht nemen van de 
richtl i jnen. 

De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Is de Staatssecretaris 
het ermee eens dat die tekst een nood-
gedwongen kapstok is, terwij l het er 
eigenlijk noch voor geschreven is, 
noch goed bruikbaar voor is? 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! In de Wet op het weten-
schappelijk onderwijs is dit een pas-
sende tekst, maar in een andere wet 
zou men well icht op die plaats tot een 
andere tekst kunnen komen. 
Ik realiseer mij dat met dit wets-
ontwerp de regulering van de toela-
t ing tot het hoger onderwijs niet is op-
gelost en dat het voor vele jonge men-
sen een teleurstelling zal bli jven als zij 
een bericht van uitloting ontvangen. 
Men moet echter rekening houden 
met de feiten, namelijk dat een verbe-
terd stelsel van hoger onderwijs 
slechts in een langdurig proces kan 
worden bereikt, dat voor sommige du-
re studierichtingen grote overschotten 
gelet op de maatschappelijke behoefte 
te verwachten zijn, hoe optimistisch 
men ook over de maatschappelijke 
ontwikkeling denkt en dat er een grens 
is aan de middelen die voor het weten-
schappelijk onderwijs ter beschikking 
komen. Naar onze mening bieden de 
huidige voorstellen de beste, toegege-

ven niet ideale, maar wel meest recht-
vaardige oplossing voor de problemen 
in de gegeven omstandigheden. Ik 
meen dat ik hiermede voldoende ben 
ingegaan op hetgeen in eerste instan-
tie door de Kamer aan opmerkingen is 
gemaakt. 

D 
Staatssecretaris Veerman: Mijnheer 
de Voorzitter! In aansluiting op het 
antwoord van de heer Klein, wi l ik 
gaarne enkele opmerkingen maken die 
verband houden met het v.w.o. Door 
de geachte afgevaardigden is daarme-
de een relatie gelegd en ik stel het op 
prijs daarop in te kunnen gaan. Ik zal 
mi j daarbij wel beperkingen opleggen. 
De grens is niet zo gemakkelijk te trek-
ken, ten slotte is de ondertekenaar de 
heer Klein. 

De geachte afgevaardigde de heer Van 
Leijenhorst heeft er zijn vreugde over 
uitgesproken dat ik bij deze behande-
ling aanwezig ben en tevens gevraagd, 
waarom ik dit wetsontwerp niet mede 
heb ondertekend. Dit lijkt mij niet zo 
verwonderl i jk. De geachte afgevaar-
digde weet dat in ons voortgezet on-
derwijs de regel geldt dat de toelating 
tot een bepaalde categorie onderwi js 
een zaak is van dat specifieke onder-
wijs zelf en van het bevoegde gezag. 
Op geheel overeenkomstige wijze 
word t de toelating tot het wetenschap-
pelijk onderwi js geregeld door de Wet 
op het wetenschappelijk onderwijs. In 
de nota naar aanleiding van het eind-
verslag wordt er bij voorbeeld al op ge-
wezen dat de omn ivalentie van het ei nd-
diploma v.w.o. niet berust op een pre-
tentie van dat v.w.o. zelf, maar op een 
erkenning, een aanvaarding daarvan 
met zekere clausuleringen, door het 
wetenschappelijk onderwijs. Het v.w.o. 
acht dat wel een terechte zaak. Men heeft 
zojuist gehoord, dat de heer Klein niet 
aan dat recht wenst te tornen. Het is ook 
een vaststell ing in de Wet op het weten-
schappelijk onderwijs. Daarom is het 
ook een bestaande, misschien zelfs be-
stendige gewoonte dat wetsontwer-
pen die een numerus fixus betreffen, 
uitgaan van de bewindsman die de za-
ken van het wetenschappeli jk onder-
wijs behartigt. Dat was zo in 1966 bij het 
wetsontwerp-Diepenhorsten in 1972 
bij het ontwerp-De Brauw. Ik noem deze 
wetsontwerpen meteen bijbedoeling. 
Ik wi l nu al zeggen, dat deze data erop 
kunnen wijzen dat door verschillende 
geachte afgevaardigden een te nauw 
verband is gelegd tussen de numerus 
fixus en de naar hun mening slechte 
werking van de mammoetwet. In 1966, 
toen hier in de Kamer voor het eerst 
over een numerus fixus werd gespro-

ken, zij het in negatieve zin, want het 
wetsontwerp werd verworpen, was in 
universitaire kring blijkbaar toch de ge-
dachte daaraan al geboren. In 
1965/1966 was de mammoetwet echter 
nog niet ingevoerd. Men had nog geen 
ervaring met bij voorbeeld de zeven 
eindexamenvakken of de keuzepakket-
ten. Toch achtten sommigen een regu-
lering van het aantal studenten op be-
paalde gebieden toen reeds nodig. 
In 1972, toen de Kamer het wetsont-
werp-De Brauw aanvaardde, zaten in 
de examenklassen van de h.b.s. nog 
levensechte v.h.m.o.'ers en bestonden 
de v.w.o.'ers nog slechts in statu nas-
cendi. Ook toen was er nog geen oor-
zakelijk verband met de mammoetwet . 
In elk geval waren de wetsontwerpen 
toen niet mede-ondertekend door de-
gene die verantwoordeli jk was voor 
het toenmalige v.h.m.o. 
Ik meen mi j om drie redenen te moe-
ten beperken. In de eerste plaats om-
dat ik, overeenkomstig vast gebruik, 
geen medeondertekenaar van dit 
wetsontwerp ben. In de tweede plaats 
zal ik mi j beperken, omdat in de 
schriftelijke voorbereiding van deze 
discussie niet zoveel over de rol van 
het v.w.o. is gezegd. Dat is pas in de 
loop van de behandeling gebeurd, ei-
genlijk nog het meest bij de mondel in-
ge beschouwingen van de geachte af-
gevaardigden in deze plenaire verga-
dering. 

Ik ben daarom van mening, dat een 
discussie over deze zaak eigenlijk nog 
maar in een beginstadium verkeert en 
dat mi jn beantwoording daarop afge-
stemd dient te zijn. Wij verkeren in de 
fase, waarin vragen worden gesteld, 
die nog in ruime mate overweging en 
beraad eisen. Er zal en moet een ver-
dere discussie over de numerus fixus 
en het v.w.o. komen. 
Hiermede hangt het derde motief sa-
men. De beschouwingen over deze 
materie droegen een sterk speculatief 
karakter en mijn beantwoording van 
de gestelde vragen zal noodgedwon-
gen hetzelfde karakter dragen, een-
voudig omdat harde gegevens ontbre-
ken. 
Mijnheer de Voorzitter! Zoals reeds is 
toegezegd, zullen de werkzaamheden 
van de commissie-v.w.o./h.a.v.o./ 
m.a.v.o. voortgezet worden.Die commis-
sie zal worden gevormd in overleg met 
de Lochemse werkgroep-v.w.o./ 
h.a.v.o./m.a.v.o. Het Lochems overleg, 
dat in maart zou plaatsvinden, moest 
worden uitgesteld door ziekte van de 
voorzitter. Zodra de genoemde verga-
dering kan plaatsvinden, zal de com-

Tweede Kamer 
18maart1975 Studentenstop 3541 



Veerman 

missie opnieuw samengesteld kunnen 
worden. Ik ben het met de geachte af-
gevaardigden eens, dat herbezinning 
op het voortgezet onderwijs kan leiden 
tot een andere benadering van kwali-
tatieve en kwantitatieve aspecten van 
het secundaire onderwijs. 
Over de vraag, hoe deze aspecten zich 
te zijner tijd aan ons zullen voordoen, 
is thans wegens gebrek aan harde ge-
gevens slechts zeer voorlopig iets te 
zeggen. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Leijenhorst heeft uitvoerig - volgens 
mij het uitvoerigst van allen, die het 
woord voerden - de ontwikkeling van 
het v.w.o. in verband gebracht met de 
huidige problematiek van het weten-
schappelijk onderwijs. Niet te veel -
dat wil zeggen: zelfs geen - kwaad 
sprak hij van de doorstroming in de 
democratisering op zichzelf. Ik geloof, 
dat ik zijn opmerkingen wel aldus mag 
interpreteren. Hij vroeg zich echter af, 
of er geen sprake was van bijverschijn-
selen, die ten kwade werkten. Nog-
maals wijs ik erop - ik duidde het 
reeds aan - , dat de mammoetwet haar 
volledige werking kreeg in 1974. Toen 
voor het eerst bereikten leerlingen-
nieuwe-stijl de eindstreep van het 
v.w.o. Het is echter duidelijk, dat de 
symptomen van een vergrote opstu-
wing naar het wetenschappelijk onder-
wijs zich al voordeden, toen de aanvoer 
nog grotendeels uit gymnasiasten en 
h.b.s.-ers bestond. Na donderdag zou ik 
bijna zeggen: ouderwets degelijke 
gymnasiasten en h.b.s.-ers. Ik zie me-
vrouw Ginjaar knikken. Ik zeg nog-
maals: zou ik bijna zeggen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): De 
Staatssecretaris komt toch een beetje 
mijn kant uit, mijnheer de Voorzitter. 

Staatssecretaris Veerman: Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zei 'bijna'. Er zijn in de 
historie meer mensen geweest, die 
hebben gezegd 'bijna', maar die het 
bepaals niet waarmaakten. Er hebben, 
zo stel ik vast, kennelijk oorzaken ge-
werkt, die niet in direct verband ston-
den met de nieuwe onderwijsstruc-
tuur, die door de mammoetwet werd 
geïntroduceerd. De volgende vragen 
rijzen echter: Is de zaak door de 'mam-
moet' niet verergerd; is een van de bij-
verschijnselen, die zich voordoen, niet 
het optreden van niveaudaling? 
Ik moet eerlijk bekennen, dat ik bij het 
horen van dat woord altijd enige ach-
terdocht krijg. Dit komt, doordat ik 
mij uit mijn studietijd herinner, dat ik 
via een papyrustekst kennismaakte 
met een schoolmeester of leraar uit 
het oude Egypte. Hij beklaagde zich 
toen al over het kennisniveau van de 

toenmalige, 'tegenwoordige' jeugd. Al 
een kleine 2000 jaar klaagt men ken-
nelijk over niveaudaling. Hoe weet 
men dat? Om welk objectief vergelij-
kingsmateriaal gaat het daarbij? Wat 
het v.w.o betreft meen ik, dat men in 
onderwijskringen in het algemeen van 
mening is, dat zeker voor de exacte 
vakken hogere eisen worden gesteld 
dan bij de vroegere h.b.s.-en en de ou-
de gymnasia. Voor de moderne 
vreemde talen geldt in sterke mate, dat 
de nadruk op andere vaardigheden is 
komen te liggen, die niet gemakkelijk, 
eigenlijk in het geheel niet meetbaar 
en vergelijkbaar zijn. De eisen, die 
worden gesteld, bestrijken in elk geval 
een breder terrein dan vroeger het ge-
val was, met name bij het oude gym-
nasium, dat alleen de vertaling kende. 
Op de vraag, of wij uit zijn op niveau-
daling van het voortgezet onderwijs en 
of wij deze daling zoal niet nastreven, 
maar dan toch bewust aanvaarden, 
kan ik antwoorden, dat dat bepaald 
niet het geval is. 

Als een ander bijverschijnsel noemde 
de geachte afgevaardigde de heer Van 
Leijenhorst het nieuwe eindexamen, 
met name het vaststellen van de norm 
achteraf, zodra indruk bestaat over de 
kwaliteit van het gemaakte werk. Het 
gaat inderdaad als volgt. Na het terug-
zenden van de ingevulde antwoord-
bladen van de diverse examenvakken 
- hierbij denk ik aan het CITO - wordt 
een steekproef genomen en nage-
gaan, in hoeverre aan de verwachtin-
gen is voldaan en wordt de cesuur tus-
sen voldoende en onvoldoende vast-
gelegd. Dat is echter niets nieuws. Het 
verschil met vroeger is, dat deze pro-
cedure thans landelijke bekendheid 
geniet. Ten tijde van hetv.h.m.o. werd 
eveneens een steekproef uit het exa-
menwerk genomen en werden norm-
vergaderingen belegd, waarbij de ce-
suur tussen voldoende en onvoldoen-
de werd vastgelegd. Het kwam voor, 
dat voor een bepaald vak het ene jaar 
anderhalf maal zoveel foute antwoor-
den nog een voldoende opleverde dan 
in het volgende of in het daaraan voor-
afgaande jaar. 
Ondanks de zorg waarmee examenop-
gaven worden opgesteld, kan ten slot-
te pas uit het gemaakte werk blijken 
hoe de moeilijkheidsgraad van de op-
gaven ligt. Het zou daarom onbillijk 
zijn als van tevoren een cesuur werd 
vastgesteld en de scheiding tussen 
voldoende en onvoldoende conse-
quent doorgevoerd zou worden. 
Ik wil nog opmerken dat in de pre-
mammoetperiode er regionale beoor-
delingscommissies voor diverse vak-
ken waren, waardoor er onderlinge 

verschillen in de beoordeling mogelijk 
waren. De cesuur die thans gelegd 
wordt voor de vakken waarin een cen-
traal schriftelijk examen wordt afgeno-
men, is tenminste landelijk. 
Ik herinner mij nog en vele geachte af-
gevaardigden ongetwijfeld met mij de 
interpellatie van de heer Wilbers in 
1973 over de opgave Nederlands bij 
het h.a.v.o., de tekst van Hella Haasse. 
Het was inderdaad een moeilijke opga-
ve. Op een vraag, die mij gesteld werd 
of ik een bepaalde vraag kon beant-
woorden, ben ik zo verstandig ge-
weest niet te antwoorden, want ik kon 
dat niet. De norm was streng, zoals 
achteraf bleek. 
De opgave en de norm waren vastge-
steld door vakmensen, aan wier be-
kwaamheid niet viel te twijfelen, maar 
kennelijk gaf de steekproef geen juist 
beeld van het gemiddeld resultaat en 
was deze niet representatief. 
In overeenstemming met de wens van 
deze Kamer heb ik toen de norm gewij-
zigd - achteraf. Dat moest op gebrekki-
ge wijze gebeuren. Het kon niet op ge-
heel bevredigende wijze plaatsvinden. 
Maar dat de norm werd bijgesteld, had 
aller instemming. Over inbreuk op het 
niveau is toen niet gesproken. Integen-
deel, men verlangde dat bij het bepa-
len van de norm rekening werd gehou-
den met de zwaarte van de opgave. 
Of door het middelen van de cijfers 
voor schoolonderzoek en centraal 
schriftelijk examen niveauverlaging in 
de hand gewerkt wordt, is niet bewe-
zen en niet te bewijzen. 
Uit een klein onderzoek dat is inge-
steld, waarbij een vergelijking van exa-
mens oude stijl en examens nieuwe 
stijl plaatsvond, is gebleken dat bij 
voorbeeld voor h.b.s.-a in ruim 45 % 
van de gevallen het mondeling hoger 
uitviel dan het schriftelijk, waarbij de 
combinatie 5-6-6 zeer vaak voorkwam, 
5 voor het schriftelijk, 6 voor het mon-
deling, eindcijfer 5 V2 afgerond naar 6. 
Voor het h.a.v.o. werd in 24% van de 
gevallen een cijfer voor het schoolon-
derzoek geconstateerd dat hoger lag 
dan voor het centraal schriftelijk exa-
men. 
De vergelijking tussen h.b.s.-b en athe-
neum-b leverde geen opvallende af-
wijkingen ten aanzien van beide exa-
men-onderdelen op. Er zijn ook veel 
scholen waar de beoordeling voor het 
schoolonderzoek lager uitvalt dan die 
voor het centraal schriftelijk examen. 
Aan de mogelijkheid van dubbele af-
ronding naar boven is zoals men weet 
een eind gekomen door de invoering 
van de cijfergeving in decimalen, 
waartegenover echter weer bezwaren 
van andere aard bestaan. 

Tweede Kamer 
18 maart 1975 Studentenstop 3542 



Veerman 

De geachte afgevaardigde mevrouw 
Ginjaar-Maas heeft de vraag gesteld of 
het v.w.o. niet moeili jker en vooral ook 
niet breder moet worden. Ik ben van 
mening dat dit niet voor de hand l ig-
gend is, gezien ook de ervaringen die 
de laatste jaren met het v.w.o. zijn op-
gedaan. Ik heb al gezegd dat de ver-
small ing, die overigens ook weer niet 
zo ernstig is, - er zijn nu 7 vakken, 
gymnasium-a had 8 vakken, gymnasi-
um-b 9, terwij l de h.b.s. niet helemaal 
vergelijkbaar is - bepaald gepaard is 
gegaan met verdieping. 
Uit het onderwijsveld komt eerder de 
klacht dat het v.w.o. te moeili jk dan dat 
het te gemakkelijk is. Sinds bij het 
v.w.o. het achtste vak mogelijk is - dit 
heb ik aan de overzijde al tegen me-
vrouw Van Someren gezegd - blijkt 
dat een laag percentage van de abitu-
riënten dit achtste vak ambieert en dat 
velen van hen de studie daarvoor weer 
staken. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik 
heb de indruk dat de Staatssecretaris 
mij niet helemaal heeft begrepen. Op 
bepaalde punten is het v.w.o. razend 
moeili jk, met name op het gebied van 
de exacte vakken. Wi j moeten, zo heb 
ik gezegd, naar een breder examen 
toe. De exacte vakken kunnen wel wat 
minder diep - dat is nergens voor no-
dig — ; laten wi j trachten mensen af te 
leveren die ook nog eens een boek in 
het Duits kunnen lezen en ook iets van 
geschiedenis weten. Dat bedoel ik met 
breder. Het examen zal moeili jker zijn, 
doordat het breder is. Eenzijdige men-
sen komen daar niet doorheen. 

Staatssecretaris Veerman: Aan die 
eenzijdigheid wordt in ieder geval te-
gemoet gekomen door het systeem 
van keuzevakken. Ik meen dat de ge-
achte afgevaardigde nu eigenlijk per 
saldo pleit voor een verl ichting van het 
examen. De moderne talen zijn be-
paald niet lichter dan vroeger. Zij zijn 
breder en er wordt meer geëist. Ik 
weet niet welk onderdeel dan breder 
en zwaarder zou moeten worden. Het 
is mij niet geheel duidelijk wat de ge-
achte afgevaardigde wi l . 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik zal 
het straks uit leggen. 

Staatssecretaris Veerman: Met de be-
wering dat, als veel studenten struike-
len, het v.w.o. gefaald heeft, ben ik het 
niet eens. Ook in het verleden struikel-
den veel studenten bij het weten-
schappelijk onderwijs of ze 'voltooiden' 
hun studie vele jaren na de gebruikelijke 
studieduur. 
Evenals vroeger zijn voor het behalen 
van goede resultaten karaktereigen-

schappen nodig die naast intelligentie 
bepalend zijn voor succes, samenhan-
gend met aanpak en motivering voor 
en door de onderwijsinstell ing die be-
zocht wordt. 
Dat er verschillen zijn tussen v.w.o.-di-
ploma's wi l ik niet ontkennen. Als men 
objectief vergelijkbare criteria wenst, 
komt dit neer op het rigoreus toepas-
sen van een centraal schriftelijke 
norm, die uitsluitend hanteerbaar is 
via een mechanische correctiemetho-
de. Een dergelijke methode is echter 
slechts toepasbaar op bepaalde vaar-
digheden. En of zij een juister beeld 
van de kandidaten geeft, meen ik ern-
stig te mogen betwijfelen. In dit ver-
band een enkele opmerking over het 
schoolonderzoek. U weet dat een exa-
mennota in voorbereiding is. Daar wi l 
ik niet op vooruit lopen. Maar wel wi l 
ik hier zeggen, wat ik al eerder heb la-
ten blijken, dat naar mijn overtuiging 
het schoolonderzoek een wezenlijk on-
derdeel van het eindexamen is. De 
eindtoets zou een beeld moeten kun-
nen geven van de totale mens, in al 
zijn relevante kwaliteiten. Ik weet maar 
al te goed, dat het eindexamen daar-
voor een gebrekkig middel is. Maar we 
zouden ons doel volkomen voorbi j-
schieten, als we het schoolonderzoek 
dat ons in elk geval de kans geeft een 
ander, en een persoonlijker beeld van 
de kandidaat te vormen, daaruit weg 
zouden laten of een minder belangrij-
ke plaats zouden toekennen. 
De heer Van der Spek gaat overigens 
nog verder dan het schoolonderzoek, 
gezien zijn vraag, of het mogelijk is dat 
v.w.o.-scholen een motivatie-advies 
uitbrengen over de aanstaande stu-
dent. De heer Klein is al op deze vraag 
ingegaan. Ik heb al gezegd dat de 
grens tussen zijn en mijn aandeel niet 
strak te trekken is. 

Ik ben van mening, dat, aangezien er 
geen betrouwbare methode bestaat 
om motivatie te meten, van de v.w.o.-
scholen niet gevraagd kan of mag wor-
den een uitspraak te doen over het al 
dan niet aanwezig zijn van voldoende 
motivatie om het tertiair onderwijs te 
volgen. Indien het criterium motivatie 
een rol zou gaan spelen bij de toela-
t ing tot het wetsontwerp kan boven-
dien een grote druk van de zijde van 
ouders verwacht worden en wordt het 
voor de scholen angstig moeilijk zich 
te onttrekken aan die druk en daarmee 
van een mogelijke bevoordeling van 
bepaalde leerlingen. 
Mijns inziens ligt deze kwestie zozeer 
in het subjectieve vlak, dat het een vol-
strekt onaanvaardbaar criterium voor 
toelating tot het universitair onderwijs 
is: ik bedoel niet de motivatie, maar 

het oordeel van de school over de mo-
tivatie. Of ook overgangsrapporten be-
trokken kunnen worden bij de toela-
t ing kan mede betrokken worden bij de 
voorstellen die in de komende exa-
mennota aan de orde gesteld zullen 
worden. Wat de overgangsrapporten 
betreft wi l ik echter opmerken dat hier-
bij de controle van de zijde van de 
overheid ontbreekt en dat het ons 
plaatst in de sfeer van het schoolon-
derzoek. 
De heer Verbrugh en mevrouw Gin-
jaar-Maas hebben gesproken over de 
voorl icht ing aan de v.w.o.-abituriën-
ten. De heer Verbrugh heeft gevraagd 
of het mogeli jk is twee jaar voor het 
eindexamen de prognoses voor de ar-
beidsmarkt bekend te maken waar-
door een verkeerde studiekeuze voor-
komen kan worden. 
Ik ben ervan overtuigd dat voorl ichting 
in ruime mate noodzakelijk is. Er is 
echter reeds geconstateerd dat be-
hoefteramingen en prognoses zeer 
moeili jk te maken zijn. Bijstelling blijft 
dan ook van jaar tot jaar noodzakelijk. 
Ik ben van mening dat grote voorzich-
t igheid geboden blijft, maar ik neem 
aan, dat de schooldekanen zich van 
publikaties daarover op de hoogte 
houden. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Als deze 
Staatssecretaris nu zegt dat die ramin-
gen zo hachelijk zijn dat er well icht 
geen voorl ichting op gebaseerd kan 
worden, terwij l de andere er een be-
voegdheid tot regulering aan wi l ontle-
nen, waar zijn wi j dan? Is er een tegen-
spraak of lijkt het alleen maar met el-
kaar in tegenspraak? 

Staatssecretaris Veerman: Ik heb de 
prognoses niet helemaal afgewezen, 
want ik werk zelf ook met prognoses 
op allerlei terreinen. Ik heb alleen ge-
zegd dat wi j erg voorzichtig moeten 
zijn met het baseren van de voorl ich-
t ing daarop. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Juist, dat is 
precies wat ik bedoel. 

Staatssecretaris Veerman: De school-
dekanen houden zich daarvan terdege 
op de hoogte. 

De heer Verbrugh (G.P.V.): Ik heb wel 
begrepen dat de arbeidsmarktsituatie 
een grote rol speelt. Ik heb echter ge-
zegd dat het een zachtere en mis-
schien wat gemakkelijker oplossing 
zou zijn wanneer het zou gebeuren 
door de voorl icht ing. 
Als de Staatssecretaris daar zelf aarze-
lend tegenover staat dan zou ik, even-
als de heer Kolthoff, denken dat de Re-
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gering haar standpunt enigszins aan 
het herzien is. Ik hoop dat de bewinds-
lieden beiden hetzelfde kunnen zeg-
gen, want hun accenten liggen nu be-
slist zeer verschil lend. 

Staatssecretaris Veerman: Ik meen dat 
ik alleen op grote voorzichtigheid heb 
aangedrongen. De schooldekanen 
moeten natuurli jk weten wat er in dat 
opzicht gepubliceerd wordt . Wanneer 
schooldekanen op basis hiervan direc-
te voorl ichting gaan geven en de men-
sen heel duidelijk op dat aspect gaan 
wijzen, dan is de kans groot dat er toch 
vergissingen worden gemaakt. 

De heerVerbrugh (G.V.P.): De infor-
matie waarover de overheid beschikt 
bij het bepalen van de numerus fixus 
en die mede bekeken wordt met het 
oog op de arbeidsmarkt, moet, met 
een faseverschil van twee jaar, naar 
die schooldekanen. Als die informatie 
dienstbaar kan zijn bij het nemen van 
een verplichtende maatregel, kan, op 
basis van die informatie, een advise-
rende maatregel toch zeker wel op 
haar plaats zijn. Het moet dus dezelfde 
informatiebron zijn. 

Staatssecretaris Veerman: Ik meen dat 
deze zaak beter in tweede termijn aan 
de orde kan komen. 
Ik wi l ook verwijzen naar hetgeen wi j 
hierover in de memorie van antwoord 
opgemerkt hebben namelijk dat het 
vraagstuk van de studievoorl ichting op 
de v.w.o.-scholen door ons van groot 
belang geacht wordt. Onzerzijds wordt 
gestreefd naar een zo goed mogelijke 
coördinatie hierin en naar een intensie-
ver overleg met het veld. 
Nu nog een paar opmerkingen over in-
vloeden in omgekeerde richting. Ik heb 
tot dusver gesproken over de invloed 
die er naarde mening van de geachte 
afgevaardigde zou (kunnen) zijn vanuit 
het v.w.o. op de werking van wetenschap 
pelijk onderwijs. Nu wi l ik in het kort 
aandacht besteden aan de invloed van 
voorgenomen maatregelen in het wets-
ontwerp op de werking van het v.w.o. Ik 
wi l beginnen te herhalen dat harde ge-
gevens niet of nagenoeg niet voorhan-
den zijn en dat al mijn woorden daarom 
onvermijdeli jk een sterk speculatief ka-
rakter hebben. 
Enerzijds komt de klacht tot ons uit het 
v.w.o. en uit het veld dat het systeem 
van integrale aselecte loting demoti-
verend werkt, met name ook onder 
goede leerlingen van het v.w.o., an-
derzijds hoor ik het vermaan dat door 
het vaststellen van een cijfermatig cri-
ter ium de leerlingen worden opgedre-
ven tot een cijferjacht, die een goede, 
integrale persoonli jkheidsvorming be-

lemmert. Hoe in dit d i lemma te oorde-
len? 
Toen er nog geen sprake was van eni-
ge toelatingsbeperking tot het weten-
schappelijk onderwi js en het gemid-
delde eindexamencijfer geen enkele 
rol speelde voor de kansen op toela-
t ing en alleen het diploma als zodanig 
daarvoor van belang was, kende de le-
raar reeds gemotiveerde en minder 
gemotiveerde leerl ingen. Er waren 
kandidaten die om welke motieven 
dan ook hoge eisen aan zichzelf stel-
den, om daardoor met zo hoog moge-
lijke cijfers te slagen; er waren kandi-
daten, die het wat kalmer aan deden, 
en genoegen namen met minder en 
net op een voldoende mikten. Dat de 
eerste groep een althans relatief grote-
re prestatie leverde dan de tweede be-
hoeftgeen betoog; dat de tweede 
groep een risico aanvaardde is even 
duidelijk. Het toelatingsrecht tot het 
wetenschappeli jk onderwi js voor bei-
de groepen als zij slaagden bleef on-
verlet. Het is niet na te gaan in hoever-
re de motivatie of eerzucht van de eer-
ste groep mede bepalend is geweest 
voor het verdere studieverloop. Om het 
laatste gaat het uiteraard bij dit wets-
ontwerp primair. De vraag wordt nog 
moeilijker, als de extra-motivatie haar 
oorzaak heeft in een cijfermatig criteri-
um dat bij de toelating wordt gehan-
teerd. Hoe is het studieverloop van de-
genen, die zich extra-inspanning ge-
troosten in de eindexamenklas speci-
aal om het cijfer te behalen dat de 
poort opent tot een bepaalde universi-
taire studie? Is er voor hen dezelfde 
correlatie tussen behaalde cijfers en 
succes bij voortgezette studie als bij 
anderen? Ik meen dat er geen enkel 
verantwoord onderzoek is, dat over 
vragen als deze uitsluitsel geeft. 
Het brengt ons bij een uitermate ge-
compliceerde problematiek; enerzijds 
is er de vraag of er al dan niet demoti-
vatie bij het v.w.o. te constateren valt 
in het geval van integrale aselecte lo-
t ing, anderzijds is er de vraag of bij een 
cijfermatig cri terium veel sprake is van 
een ongezonde prestatiedwang. Ik 
meen, dat in deze problematiek zoveel 
subjectieve en zeer subtiele, niet meet-
bare factoren een rol spelen, dat alle 
pogingen, hierover een zuiver oordeel 
uit te spreken zonder nader onderzoek 
moeten falen. Dat geeft mi j een ge-
gronde reden, mi j thans van zulk een 
poging te onthouden. Er is, om het in 
gewoon Nederlands te zeggen, daar-
over op dit moment zonder nader on-
derzoek eigenlijk geen verantwoord 
verhaal te houden. Zo'n onderzoek zou 
belangwekkend zijn en gewenst. Of 
het overigens tot bruikbare resultaten 
zou leiden, is n iet te zeggen. Vermoe-

delijk gaat het in elk geval jaren duren. 
Ik heb dus die resultaten niet, evenmin 
als de duidelijke conclusies. Ik ont-
houd mi j dan ook thans van een oor-
deel hierover. 

De vergadering wordt te 17.00 uur ge-
schorst en te 19.00 uur hervat. 

D 
De heer Ter Woorst (K.V.P.): Mi jnheer 
de Voorzitter! Ik wi l graag beginnen, 
de beide bewindslieden namens de 
fracties van de A.R.P., de C.H.U. en de 
K.V.P. dank te zeggen voor de wijze 
waarop zij hebben gepoogd onze op-
stelling te bestrijden en de vragen te 
beantwoorden. Ik vond het alleen spij-
t ig dat w i j niet de gelegenheid hadden 
in directe discussies enkele punten 
reeds wat verhelderd te krijgen. Na-
mens onze fracties heb ik in eerste ter-
mi jn betoogd dat wi j een instrumenta-
r ium nodig zullen hebben om onder 
bepaalde omstandigheden tijdelijk te 
kunnen reguleren. Daarover bestaat 
tussen de Staatssecretaris en mi j geen 
enkel verschil van mening. 
Bezwaar hebben wi j tegen de stelling 
dat w i j moeten rekenen op een bli jven-
de numerus f ixus en dat w i j daarvoor 
een instrumentarium moeten ontwik-
kelen. Daar ligt ons verschil van bena-
dering. Wi j menen dat met name via 
de herstructurering van het weten-
schappelijk onderwi js de oorzaken van 
de numerus f ixus kunnen en moeten 
worden bestreden. De Staatssecretaris 
meent dat dit een niet reële verwach-
t ing is . Deste bezwaarlijker wordt deze 
opvatt ing van de bewindsman, omdat 
hij zelf kan bepalen of en waar er een 
numerus fixus komt. Ik moge daarbij 
herinneren aan een van de uitspraken 
in de memorie van antwoord op blz. 
18 gestencild stuk: 
'Ten einde een dergelijke situatie te 
kunnen voorkomen, beoogt het wets-
ontwerp de Minister de bevoegdheid 
te geven zo nodig ook voor instell in-
gen die daarom niet hebben gevraagd 
een numerus fixus vast te stellen.'. 
Wi j zijn huiverig voor deze bevoegd-
heid. Vandaar ons voorstel het criteri-
um van de arbeidsmarkt uit deze ti jde-
l i jke-a l thans voor ons, blijkbaar niet 
voorde bewindsman - w e t t e halen. 
De vergeli jking met de Wet universitai-
re bestuurshervorming gaat dunkt mi j 
niet op. Deze wet is wel degelijk be-
doeld als een blijvende aanzet tot in-
terne democratisering. Dat zij een be-
perkte loopti jd kreeg was te danken 
aan het feit dat enige ervaringen met 
dit experiment dienden te worden op-
gedaan. Daarentegen is de numerus 
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f ixus bedoeld als een tijdelijke nood-
maatregel om vanuiteen oude onder-
wijssituatie te kunnen groeien naar 
een nieuwe situatie. Indien de Staats-
secretaris dit ontkent, dan constateer 
ik nu dat men dan de Kamer in al die 
jaren iets heeft wijsgemaakt. 
Ik ben hoogli jk verbaasd over de ver-
bazing van de Staatssecretaris en de 
heer Verbrugh over onze verbazing ten 
aanzien van de invoering van het crite-
rium van de arbeidsmarkt. Dat stond, 
zo zeggen zij, reeds in de memorie van 
toelichting bij de onderwijsbegroting 
1974/1975. Wat staat in die memorie 
van toelichting op blz. 9? Daar staat: 
'Deze ontwikkelingen maken het nood-
zakelijk het beleid met betrekking tot 
het wetenschappeli jk onderwijs in de 
naaste toekomst mede af te stemmen 
op de maatschappelijke behoefte aan 
bepaalde categorieën gespecialiseer-
de beroepsbeoefenaren. Een dergelijk 
beleid mag er evenwel niet toe leiden 
dat niet meer zou kunnen worden vol -
daan aan de sterk groeiende behoefte 
van velen aan meer vorming en oplei-
ding. ' . 

Helaas ben ik er te laat achter geko-
men dat deze gedachte identiek blijkt 
te zijn aan de vraag naar de arbeids-
markt. Ik vermoed dat, indien een van 
mijn collega's dit vóór de behandeling 
van de onderwijsbegroting zo had be-
grepen, er wel enige reactie zou zijn 
losgekomen. De bewindsman kan, 
dunkt mi j , wel bevroeden dat zijn argu-
menten ons niet hebben overtuigd. 
Wij hebben bezwaar tegen het expli-
ciet en apart hanteren van het ge-
noemde criterium in deze tijdelijke 
wet. 
Bij de behandeling van de Nota Medi-
sche Faculteit Maastricht hebben wi j 
ons gebaseerd op het rapport van de 
commissie-Van Walsum, dat ten 
grondslag lag aan de nota. Ik verwijs in 
dezen naar de Handelingen van 6 no-
vember 1969, pag. 787. Deze commis-
sie was unaniem van mening dat er 
een medische faculteit bij moest ko-
men, uitbreiding dus van de oplei-
dingscapaciteit. 
Over het ti jdstip van vestiging was een 
meerderheid vóór 1980, een minder-
heid voor een vroeger ti jdstip. Over de 
plaats van vestiging was de commis-
sie zeer verdeeld. 
Mijn betoog in eerste termijn was erop 
gericht aan te tonen dat de opmerking 
in de memorie van antwoord bij dit 
wetsontwerp ten aanzien van de vraag 
'over de medische faculteit Maastricht 
delen wi j mede dat deze achtste oplei-
dingsmogeli jkheid in geneeskunde in 
de eerste plaats haar rechtvaardiging 
vindt in de nieuwe opzet van het stu-

dieprogramma in de betekenis voor de 
regio en in de samenhang met vormen 
van hoger beroepsonderwijs', niet in 
overeenstemming was met de behan-
deling van deze nota. Dat heb ik alleen 
wi l len constateren, meer niet. Ik zou ie-
dere schijn wil len wegnemen, dat het 
niet zou gaan over de uitbreiding van 
de onderwijscapaciteit. Dat was toen 
wel degelijk het geval. 
Ik ben bl i j , te vernemen, dat omtrent 
de uitgangspunten voor de berekening 
van de artsenbehoefte, de artsendicht-
heid in de toekomst, ook overleg heeft 
plaatsgevonden met de Staatssecre-
taris van Volksgezondheid. 
Wi j vragen de bewindslieden niet om 
over een jaar een zelfde uitvoerige dis-
cussie in deze Kamer omtrent de nu-
merus fixus te voeren. In 1972 hadden 
wi j redenen om over alle ins en outs 
van het wetsontwerp te spreken. Die 
kans hebben wi j in redelijke mate ge-
had. Dit wi l echter niet zeggen, dat w i j 
niet voortdurend wil len bli jven vech-
ten tegen de numerus f ixus. Wi j ver-
schillen van mening met de Staats-
secretaris, dat dit als een verloren zaak 
moet worden beschouwd. Wi j bezitten 
namelijk het opt imisme om via de her-
structurering en andere maatregelen 
er een einde aan te maken. 
Wanneer ten slotte iedere invloed van 
het individu op zijn eigen toekomst 
wordt uitgeschakeld en wanneer ner-
gens ter wereld een a-selecte loting 
voorkomt en de Ministers de overgang 
naar een selectieve propaedeuse aan-
kondigen, begrijp ik ergens iets niet. 
Mogelijk zijn er meer, die het met mij 
niet begri jpen. 

D 
De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): 
Mijnheer de Voorzitter! De bewindslie-
den zijn uitvoerig ingegaan op een 
groot aantal vragen, waarvoor w i j hen 
danken. Met name Staatssecretaris 
Veerman ben ik erkentelijk voor zijn 
aanwezigheid en voor de serieuze wi j -
ze, waarmee hij de door mi j aan de or-
de gestelde problemen van v.w.o.-w.o, 
heeft benaderd. 
Ik ben het met hem eens, dat de dis-
cussie over deze zaak bij de behande-
ling van dit wetsontwerp niet uitput-
tend kan zijn. Als het dan maar zo is, 
dat w i j vanaf nu de problemen binnen 
v.w.o. en w.o. in een duidelijk samen-
hangend verband zien en daaraan dan 
ook intensieve aandacht besteden. 
De Staatssecretaris acht ook een her-
bezinning over deze materie noodza-
kelijk. Dit betekent dat, naast de door-
stroming - en die beoordeel ik positief 
- het kwaliteitsniveau van het onder-
wijs nadere beschouwing verdient. 

De Staatssecretaris koestert achter-
docht tegenover degenen, die alsmaar 
spreken over niveaudaling. Ik besef 
ook wel , mijnheer de Voorzitter, dat 
hier niet zo gemakkelijk objectieve cri-
teria voor te geven zijn. Dat neemt ech-
ter niet weg, dat die niveaudaling door 
velen wordt geconstateerd. Ik noemde 
al de naam van de nieuwe voorzitter 
van de Academische Raad. Indien het 
juist is, dat de niveaudaling een feit is, 
betekent dit een duidelijk negatief ef-
fect op het al zo negatief ervaren feno-
meen van de numerus fixus. Mede om 
deze reden is een zorgvuldige aan-
dacht hiervoor van groot belang. 
De Staatssecretaris is uitvoerig inge-
gaan op de examenprocedures. Geeft 
de thans gevolgde methode, zoals die 
door hem is geschilderd, wel een goe-
de vergeli jking tussen de verschillende 
jaren? Betekent het gevolgde systeem 
niet een zekere aanpassing aan het 
peil, dat men via een steekproef con-
stateert? Wordt het resultaat niet eer-
der vastgesteld dan het integrale ni-
veau? Volgens mij werkt de gevolgde 
examenprocedure er niet aan mee, 
een verantwoord peil te waarborgen. 
Naar mijn mening bli jven hier nog wel 
een aantal vragen bestaan. Bovendien 
loopt de Staatssecretaris gemakkelijk 
heen over de terugslag, d iedenume-
rus fixus-problematiek heeft op het 
v.w.o. De demotivatie, die binnen het 
v.w.o. optreedt, wordt gesignaleerd. 
Schoolleiders, studentendecanen en 
leraren kunnen daarover het een en 
ander vertel len; zij hebben dat dan ook 
gedaan. De Staatssecretaris stelt, dat 
daarvoor nader onderzoek nodig is. Ik 
wi l vragen, of hij dit dan ook wi l ver-
richten. 

Staatssecretaris Klein heeft het mij in 
zijn beantwoording minder gemakke-
lijk gemaakt. Collega Vermaat zal na-
der op de selectieprocedure ingaan. Ik 
wi l er - om in het kader van mi jn ver-
haal te blijven - het volgende van zeg-
gen. 
De Staatssecretaris houdt vast aan het 
volledige recht op wetenschappelijk 
onderwijs, volgens artikel 26 van de 
Wet op het wetenschappelijk onder-
wijs. Eveneens houdt hij stoer vast aan 
de omnivalentie. Vindt de Staatssecre-
taris nu werkelijk dat men thans nog 
van een ongeschonden omnivalentie 
en van een ongeclausuleerd recht op 
wetenschappelijk onderwijs kan spre-
ken, nu de numerus fixus bestaat? Hij 
doet net alsof het vol ledig recht op we-
tenschappelijk onderwijs en de omni-
valentie in de praktijk nog wel bestaan. 
Daarom heeft hi j , hiervan uitgaande, 
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de aselecte loting nodig om dat onmi-
valente recht nog enig aanzien te ge-
ven. 
Nu de numerus fixus eenmaal een feit 
is, komt de toelaatbaarheid tot het w.o. 
in een heel ander licht te staan en die-
nen naar onze mening onder andere 
ook examenresultaten mede een rol te 
spelen. Het amendement-Vermaat 
cum suis komt daaraan in een zekere 
mate tegemoet. 
Ik weet niet goed welke Staatssecre-
taris ik moet aanspreken als het gaat 
om de aansluiting tussen v.w.o. en 
w.o. In eerste termijn heb ik gevraagd, 
of de propaedeuse in het w.o. op het 
ogenblik niet te veel is afgestemd op 
het oude v.h.m.o. Ik dacht daarop nog 
geen antwoord te hebben ontvangen. 
Hoe staat het voorts met de overleg-
structuur tussen het v.w.o. en het 
w.o.? Graag verkrijg ik daarover nade-
re mededelingen. 
Ik heb de Staatssecretaris ook ge-
vraagd, of hij wel toeziet of de extra 
toegekende formatieplaatsen aan uni-
versiteiten en hogescholen wel resul-
teren in uitbreiding van capaciteit, ook 
voor de door de numerus fixus getrof-
fen studierichtingen. Graag verkrijg ik 
daarop een heel duidelijk antwoord. 
Ik ben ontevreden over hetgeen de 
Staatssecretaris heeft medegedeeld 
over de affiliatie. Wij weten ook wel 
dat daaraan heel wat vastzit. In het 
licht van de diep insnijdende numerus 
fixus-problematiek, om een medische 
term te gebruiken, mag dat ook best 
wat inspanning kosten. Moet het alle-
maal zo perfectionistisch gebeuren? 
Kan de Staatssecretaris de ontwikke-
ling van het affil iatiegebeuren bij voor-
beeld van de laatste twee jaar eens na-
der ontvouwen? 

Kan de Staatssecretaris de geruchten 
weerspreken, dat er wat betreft het 
aantal formatieplaatsen touwtrekkeri j 
plaatsvindt tussen Regering en weten-
schappelijk onderwijs, waarvan de 
v.w.o."leerlingen dan de dupe zouden 
worden? Nogmaals zou ik de vraag 
wil len stellen in hoeverre de Regering 
greep heeft op de vaststelling van de 
uiteindelijke capaciteit. 
De numerus fixus is een tragische 
zaak, des te tragischer als men reeds 
eenmaal of zelfs tweemaal is uitgeloot. 
Mijn fractie is nog steeds van mening, 
dat reeds uitgelote (adspirant-)stu-
denten grotere kansen moeten heb-
ben. Wi j hebben dan ook een sub-
amendement ingediend op het amen-
dement-Vermaat, waarvan wi j hopen 
dat het voor de Kamer aanvaardbaar 
zal blijken. Wij stellen voor, een een-
maal uitgelote student in het daarop-
volgende jaar een lotingsklasse hoger 

in te delen. Wordt voor de derde maal 
geloot, dan komt hij twee lotingsklas-
sen hoger enz. Wi j beseffen dat wi j 
met dit voorstel slechts in zekere mate 
tegemoet komen aan het gevoel van 
frustratie en teleurstelling dat heerst 
onder de uitgelote studenten. De nu-
merus fixus is op zichzelf een drama. 
Dat geeft tevens aan al onze voorstel-
len in zekere zin een ambivalent karak-
ter. 

D 
De heer Vermaat (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal proberen, mijn bijdra-
ge in tweede termijn namens de frac-
ties van de K.V.P., de A.R.P. en de 
C.H.U. zo kort mogelijk te maken, maar 
niet vanwege het feit dat de Staats-
secretaris ons in zijn eerste termijn 
heeft overtuigd. Integendeel, w i j heb-
ben eerlijk gezegd vanmiddag nauwe-
lijks nieuws vernomen.Tot goed be-
gr ip: Dit is niet een verwijt aan de 
Staatssecretaris. Wi j nemen hem ook 
zeker niets kwalijk. Het geeft kennelijk 
blijk van het feit, dat de uitgangs-
punten die worden ingenomen voor 
de keuze van de selectiemethoden der-
mate uiteenlopend zijn, dat er nauwe-
lijks een echte discussie is te voeren. 
Allereerst wi l ik iets zeggen over de 
twee fundamentele voorvragen, die de 
Staatssecretaris terecht heeft ge-
noemd en die ik in eerste termijn al 
heb behandeld. 

In de eerste plaats de vraag of, wan-
neer een numerus fixus-regeling van 
toepassing is, gelijke rechten moeten 
worden toegekend aan het v.w.o.-di-
ploma, met dien verstande dat de lo-
tingskansen gelijk zouden moeten zijn. 
Wij beantwoorden de vraag ontken-
nend, zowel formeel als materieel. For-
meel gezien maakt de Machtigingswet 
inschrijving studenten naar onze me-
ning een eind aan de onbeperkte gel-
digheid en strekking van artikel 26 van 
de Wet op het wetenschappelijk on-
derwijs. Immers, het hebben van een 
v.w.o.-diploma is wel een noodzakelij-
ke voorwaarde - voor zover het ooit 
een noodzakelijke voorwaarde is ge-
weest - maar het is geen voldoende 
voorwaarde meer. Het onverkort vast-
houden aan het doen alsof artikel 26 
nu nog voor de studierichtingen, waar-
voor de numerusf ixus geldt, in volle 
omvang geldig is, is naar onze mening 
een volstrekte fictie. Evenzeer is het een 
fictie als men een a-selecte loting op 
dit argument wi l baseren. 
Ook materieel gezien - eigenlijk is dit 
nog belangrijker - beantwoorden wi j 
de eerste voorvraag ontkennend. Im-
mers, naast het oordeel dat gelegen is 
in het v.w.o.-diploma - namelijk: ge-

slaagd - zijn er nog andere relevante 
overwegingen voor het kiezen van een 
selectiemethode. 
Op dit punt zal ik niet in herhalingen tre-
den. Onze uitgangspunten ter zake heb 
ik verleden week reeds duideli jk naar 
voren gebracht. 
De tweede fundamentele voorvraag is 
of het werken met statistische groeps-
middelen wel toegepast mag worden 
bij het hanteren van een bepaalde se-
lectiemethode. Naar onze mening is 
het medehanteren daarvan toege-
staan. Wij hanteren niet alleen overwe-
gingen van deze aard - numeriek stu-
dierendement en dergelijke - maar ne-
men het mede op in onze beschouwin-
gen. Wi j vinden, dat een dergelijk han-
teren meer is toegestaan naarmate de 
deelgroepen onderl ing homogener 
blijken te zijn, een kleinere spreiding 
hebben. 

De verwijzing van de Staatssecretaris 
naar het karaktervan het ja en het nee 
bij het numeriek studierendement -
het wel of niet behalen van een be-
paald examen - gaat eerlijk gezegd 
een beetje langs onze beschouwingen 
heen. Natuurlijk moet het het een of 
het ander zijn bij een trekking uit dit 
soort continue verdelingen, maar dat 
sluit niet uit, dat men geen rekening 
zou mogen houden met de verwactv 
t ing, die men heeft voor die bepaalde 
groep, nog afgezien van het element 
zonder ja- of nee-karakter, namelijk het 
element van het al of niet studeren. 
Het gaat niet alleen om de vraag of 
men binnen acht jaar een kandidaats-
examen haalt, maar vanuit deze in-
valshoek is ook relevant met welke 
snelheid een dergelijk examen wordt 
gehaald. Dat ligt uiteraard nogal ge-
spreid. 

Ik heb de indruk, dat heel veel toetsen 
in ons onderwijssysteem impliciet re-
fereren aan iets als een gemiddeld 
groepsresultaat, een gemiddelde uit-
komst van prestaties van een bepaalde 
groep. Ook het wel of niet slagen voor 
het v.w.o. heeft te maken met dat wat 
in het verleden ongeveer het gemid-
delde is geweest. 
In feite is er dan ook geen sprake van 
een scherpe scheiding bij het v.w.o.-
diploma van wel of niet geschikt zijn 
voor een academische studie. Veeleer 
is het een tamelijk continue verdel ing. 
Als beide voorvragen op deze wijze 
worden beantwoord - ik heb begre-
pen, dat de Staatssecretaris er terdege 
rekening mee houdt dat de meerder-
heid van de Kamer dezelfde antwoor-
den op deze vragen zal geven als wi j 
doen - dan rijst de vraag in welke mate 
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het redelijk is om af te wijken van on-
derling gelijke kansen. De vraag wat 
groot of niet groot is, is uiteraard zeer 
subjectief. Wi j van onze kant hebben 
niet de pretentie dat ons idee het einde 
van de wi jsheid zou zijn; het zou hoog-
stens een begin van wijsheid kunnen 
zijn. Ik heb in eerste termijn al gespro-
ken over de noodzaak die er ons in-
ziens is, om een wat meer omvattend 
onderzoek in te stellen naar de facto-
ren die in feite bepalend zijn en ook 
mogen zijn bij een dergelijke selectie-
methode. Als er op dit punt door de 
Kamer een motie wordt ingediend, zul-
len wi j die volgaarne steunen. 
Ook het bestaande systeem dat inder-
ti jd niet zonder reden en niet zonder 
adviezen is ingevoerd - ik zeg niet dat 
het zonder bezwaren is gegaan - is 
een vorm van een mengsel van beide 
invalshoeken, de invalshoek van gelij-
ke kansen en van overwegingen die ik 
verleden week reeds heb genoemd, 
waarbi j een verbindingsfactor, spre-
kende over de geneeskunde, 2,5 : 1 op-
treedt. 

Een ander mengsel zou zijn - ik heb be-
grepen dat de heer Nooteboom daar-
op doelde - om de eerste 20 of 25 % 
van de hoogst gekwalificeerden toe te 
laten, hetgeen ook een bepaalde ver-
houding is van beide invalshoeken, in 
dit geval van ongeveer 3 : 1, nog steeds 
sprekende over de geneeskunde. 
Ik wi l een opmerking herhalen die wi j 
vanmiddag in een interruptiedebat 
hebben gemaakt, namelijk als men al-
leen maar rekening zou wi l len houden 
met dit soort overwegingen - niet al-
leen numeriek studierendement, maar 
alle drie de overwegingen die ik heb ge-
noemd - dan zou men als men weten-
schappel i jk tewerkzou gaan moetenkie-
zen voor het systeem dat alle plaatsen 
achtereenvolgens zouden worden toe-
gedeeld aan de hoogste tot en met de 
dan in aanmerking komende laagsten. 
Dit is niet meer een mengsel maar dui-
delijk het ene extremum. Het andere 
extremum is dan aselecte loting. Als 
men beide invalshoeken of systemen 
even zwaar zou wegen, dan kom ik, al-
weer sprekende over de medicijnen, 
vri j toevall ig weer uit op de verhou-
d ing3 : 1. 

Van bepaalde zijden is vanmiddag de 
idee geopperd te kijken naar de ver-
schillen in studierendementen en die 
verhouding te gebruiken als verhou-
ding voor de inlotingskansen. Als men 
dan rekent dat de maximale verschil-
len in studierendementen, zoals het 
CBS die heeft gedefinieerd, zo'n 30% 
kunnen bedragen, als men daaraan 
bovendien toevoegt de factor verschil-

len in studiesnelheid, dan komt men 
op een verschil van maximaal 40% en 
als men dat in een verhouding uit-
drukt: in het meest voordel ige geval 
van de Staatssecretaris is de hoogste 
op 100% en de laagste op 60% - meer 
dan 100% kan het studierendement 
natuurli jk niet zijn - dan zitten w i j op 
1,5; en nemen wi j een wat ongunstiger 
geval, namelijk 80 en 40%, dan komen 
wi j op een verhouding van 2 : 1 . 
Wi j hebben de indruk dat het idee dat 
wi j in deze Kamer hebben gelanceerd 
toch niet zo onredeli jk is. Als men na-
melijk de hoogste vier groepen neemt 
ten opzicht van de laagste twee groe-
pen, dan kom ik op een verhouding 
van 1,66 : 1 , hetgeen lager is dan alle 
voorgaande getallen die ik tot nu toe 
heb genoemd. Als de Staatssecretaris 
zegt: neem nu de allerhoogste groep 
en de allerlaagste - ik stel het nu zo on-
gunstig mogeli jk voor - dan kom ik uit 
op 3 : 1; voor de vergeli jkbaarheid 
spreek ik nog steeds over de genees-
kunde. Ik w i l er wel aan toevoegen dat 
die hoogste groep maar een zeer klei-
ne groep is, veel kleiner dan de groep 
die nu automatisch wordt toegelaten, 
namelijk ongeveer een zesde gedeelte 
ervan. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik w i l de heer Vermaat 
vragen wat in zijn amendement moet 
worden verstaan onder andere invals-
wegen dan het v.w.o. Hij spreekt 
steeds over geneeskunde en over 
v.w.o., maar er zijn ook andere moge-
lijkheden. Hoe weegt hij dat? 

De heer Vermaat (A.R.P.): Mi jnheerde 
Voorzitter! De Staatssecretaris heeft 
dit punt ook aangeroerd en gezegd dat 
het zo moeil i jk is. Hij sprak daar over 
mensen met een h.b.o.-opleiding en 
mensen die well icht een col loquium 
doctum hebben afgelegd. Dit soort 
problemen bestaat natuurli jk nu ook 
al. Nu wi j werken met de 71/2 op de 
eindlijst van het v.w.o., hebben wi j te 
maken met dezelfde problemen. Mij 
ontgaat een beetje het argument van 
de Staatssecretaris dat alles zoveel 
moeili jker zou worden. Natuurli jk, er 
moet een beslissing worden geno-
men. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Met inte-
grale loting lossen wi j dat probleem 
op. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Jawel, maar 
dat is geen voordeel ten opzichte van 
het huidige systeem. De Staatssecre-
taris betoogde dat het zoveel moeil i j-
ker zou worden in vergeli jking met de 
huidige situatie en hetgeen hij zelf 
voorstelt. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Ik wi l wel 
graag horen hoe de heer Vermaat het 
oplost. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Ik w i l we l 
een oplossing geven. Als het h.b.o. 
een voldoende vooropleiding is, dan 
heb ik er geen moeite mee, ook daarbij 
het gemiddelde eindexamencijfer te 
nemen. Wi j staan echter geheel open 
voor een eventuele andere oplossing 
van de Kamer. Het gaat ons er ook niet 
om, een volledig geregeld systeem 
aan de Kamer voor te stellen. Wi j w i l -
len slechts in het systeem, dat van-
daag of morgen in de Kamer word t 
aangenomen, een aantal belangrijke 
elementen goed geregeld zien. Voor 
het overige zijn w i j , zoals alt i jd, bereid 
tot constructief overleg. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): De heer 
Vermaat noemde zoeven de vergeli j-
king met het huidige systeem, bene-
den de 71/2 loten. Uit een eerste ter-
mijn van de heer Vermaat heb ik be-
grepen, dat hij dat een slecht systeem 
vindt. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Misschien 
heeft de heer Kolthoff niet goed geluis-
terd. Ik heb in eerste termi jn gezegd 
dat dat systeem belangrijke bezwaren 
heeft. Het bezwaar is niet zozeer dat 
men rekening houdt met bepaalde 
kwaliteitsverschillen tussen adspi-
rant-studenten, als wel dat het zo'n 
scherpe cesuur is, dat de stap zo groot 
is. Vandaar onze suggestie o m die te 
verdelen in een vijftal tussentrappen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben inmid-
dels bezig met het meer in details in-
gaan op de opvatt ingen die w i j in dit 
debat naar voren hebben gebracht. Ik 
wi l in dit verband nog iets zeggen over 
de leefti jd. Misschien is het de Staats-
secretaris enigszins ontgaan, maar ik 
heb daarbij duidelijk twee aparte pro-
blemen aangegeven. In de eerste 
plaats is er de vraag, of er niet een be-
paalde afspraak zou moeten worden 
gemaakt met betrekking tot de leeftijd 
in het algemeen. Ik heb gevraagd, of 
het redelijk, rechtvaardig, bill i jk is dat 
iemand die op zestigjarige leeftijd be-
sluit, een studie te beginnen - dit kan 
een studie zijn, waarvoor een numerus 
fixus geldt - meedoet aan het selectie-
systeem en daarbij eventueel de plaats 
inneemt van iemand die net van het 
v.w.o. afkomt. Op die vraag is de 
Staatssecretaris niet ingegaan. Ik zeg 
niet dat ik daarvoor een complete op-
lossing heb. Ik heb de vraag naar vo-
ren gebracht en ik meen dat het de Ka-
mer zou sieren, daarvoor een oplos-
sing te vinden, althans een bepaald 
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oordeel daarover uit te spreken. Als zij 
het niet doet, doet zij het immers op 
een andere manier. 
Een ander aspect is de eventuele in-
vloed van de leeftijd op het numerieke 
studierendement. Ik heb in dat ver-
band enkele factoren aangegeven die 
het vraagstuk tameli jk complex doen 
lijken. De conclusie die ik daaruit heb 
getrokken was, dat allen de factor 
van het doubleren, dus het langer 
deelnemen aan het v.w.o. of een ande-
re vooropleiding, een reden zou kun-
nen zijn om een wat lagere inlotings-
kans te geven. Ik heb daarbij gezegd 
dat wi j ons kunnen voorstel len dat het 
langer doen over de vooropleiding 
door ziekte aanleiding is om een hard-
heidsclausule te gebruiken. 
Een ander punt was het deficiënt vak-
kenpakket. Ik heb daarvoor een aantal 
alternatieve oplossingen gesugge-
reerd. Uit het verloop van het debat 
heb ik begrepen dat de voorkeur van 
een aantal sprekers uitgaat naar het 
geven van een schaduwplaats aan ie-
mand met een deficiënt vakkenpakket. 
Wi j kunnen wel in die richting mee-
gaan. 

Ik kom toe aan de passage, waarin de 
Staatssecretaris de Kamer waar-
schuwde, dat de gehele kwestie niet zo 
ingewikkeld moet worden, dat zij tech-
nisch-administratief niet meer te ver-
werken is. 
Op voorhand wi l ik zeggen, dat ik er 
veel begrip voor heb, dat binnen een 
betrekkelijk korte termi jn belangrijke 
beslissingen moeten worden geno-
men en eveneens belangrijke procedu-
res moeten worden afgewerkt. Toch 
moet ik erop wijzen, dat mij de teneur 
van het antwoord van de Staatssecre-
taris nogal verbaasde. Is inderdaad het 
indelen van de v.w.o.-abituriënten in 
een zestal deelgroepen met aparte in-
lotingskansen werkelijk veel ingewik-
kelder dan het systeem dat wi j tot nu 
toe hebben gehanteerd? De Staats-
secretaris schudt terecht 'neen'. Wij 
hebben nu in feite te doen met een ta-
melijk ingewikkeld systeem. De cijfers 
moeten bekend zijn, want men moet 
bepalen, of betrokkene in de ene dan 
wel in de andere categorie valt. Boven-
dien hebben wi j ook nu al rekening te 
houden met mensen, die bij voorrang 
worden geplaatst, bij voorbeeld dege-
nen die uit militaire dienst komen, of 
die een afwijkende kans krijgen. Hier-
bij denk ik voornameli jk aan degenen, 
die vaker dan één keer aan de loting 
hebben deelgenomen. Het is naar on-
ze mening in feite echt niet zo'n ver 
gaande en ingewikkelde situatie. Het 
kan zijn, dat de Staatssecretaris zegt: 

Akkoord, maar het wordt pas echtmoei-
lijk, als wi j rekening moeten houden 
met allerlei uitzonderingen, zoals dou-
bleren en deficiënte vakkenpakketten. 
Het zou mij spijten, als dit soort over-
wegingen het nodig maakte, dit soort 
verf i jningen uit ons voorstel te verwij-
deren. Ik begri jp best - het geldt ook 
voor een belastingsysteem - , dat de 
uitvoerbaarheid en de eenvoud wed-
ijveren met de mate van verf i jning en 
rechtvaardigheid, maar ik kan mede-
delen, dat w i j , wanneer wi j een offer 
moeten brengen, daartoe bereid zijn. 
De Staatssecretaris kan ook hebben 
bedoeld te zeggen: Nu ja, voor komen-
de jaren is het wel mogeli jk; het zal al-
leen wat het eerstkomende cursusjaar 
1975-1976 betreft tot grote problemen 
leiden. Als het daarom gaat, zijn de 
fracties, namens welke ik spreek, van 
oordeel, dat het komende cursusjaar 
onder de huidige systematiek zal moe-
ten vallen, de systematiek namelijk 
van 71/2. 

Thans kom ik op een betrekkelijk 
belangrijk punt, namelijk de vraag, of 
w i j omtrent onze gedachtengang - ik 
wi l wel uitspreken, dat deze waar-
schijnlijk door een kamermeerderheid 
wordt gedeeld - moeten beslissen in 
de vorm van een motie dan wel via 
een amendement. Ik moet eerlijk be-
kennen, dat wi j uit de wijze, waarop de 
Staatssecretaris onze vraag ter zake 
beantwoordde, de conclusie trokken, 
dan de grootte van deze meerderheid 
voor de Staatssecretaris medebepa-
lend zou zijn voor de mate, waarin zo'n 
motie zou worden uitgevoerd. Wi j 
hebben besloten, deze gedachtengang 
- het is niet een sluitend systeem, dat 
alle punten regelt; het gaat echter wel 
om een aantal belangrijke punten -
vast te leggen in de vorm van een in te 
dienen amendement. 
Vervolgens wi l ik een aantal slotop-
merkingen maken. 
Ik kom in de eerste plaats op het even-
tueel geven van een grotere kans aan 
de zogenaamde herloters. In Neder-
land zijn een aantal mensen en instan-
ties van mening, dat degenen, die zijn 
uitgeloot, de volgende maal bij voor-
rang moeten worden geplaatst. Met de 
Staatssecretaris zijn w i j van mening, 
dat wi j een dergelijk systeem niet voor 
onze verantwoording kunnen nemen, 
gezien de grote effecten ervan. 
Thans kom ik bij de opvatt ing, die mi jn 
collega Van Leijenhorst in het midden 
heeft gebracht. Thans spreek ik uiter-
aard alleen namens de fracties van de 
K.V.P. en de A.R.P. Het gaat hierbij om 
de opvatt ing, dat herloters de eerste 
keer één klasse hoger en de tweede 
keer twee klassen hoger moeten wor-

den geplaatst. Wi j zijn op voorhand 
weinig geneigd, een dergelijk voorstel 
te steunen. In dezen wi l ik de volgende 
vragen stellen. Wat betekent het voor-
stel kwantitatief gezien voor de kansen 
van adspirant studenten in bi j voor-
beeld de geneeskunde over drie of vier 
jaar? Is het in feite niet de invoering 
van een verkapt wachtli jstensysteem? 
Als men dat beoogt, is het dan niet be-
ter en zuiverder, een stelsel voor te 
stellen, dat in bij voorbeeld West-
Duitsland wordt toegepast? Het is en 
blijft natuurlijk frustrerend, wanneer 
men ondanks de verhoogde inlotings-
kans wordt uitgeloot. Is het met het 
oog daarop niet billijker te zeggen, dat 
men, wanneer men twee of drie keer 
mee heeft geloot, daarna helemaal 
niet meer mee mag doen? Dan weet 
men inderdaad, mijnheer de Voorzit-
ter, waaraan men toe is. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Mag 
ik collega Vermaat een heel vriendeli j-
ke vraag stellen? U vroeg naar het ef-
fect over drie a vier jaar. U weet ook 
dat het een zeer tijdelijke wet is, waar-
van de werkingsduur misschien twee 
jaar zal worden. Ik zou dus het voorstel 
binnen dit kader wil len zien. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Eerlijk ge-
zegd gaan mijn gevoelens van realiteit 
wat verder dan de twee jaar die deze 
wet als geldigheidsduur meekrijgt. 
Dan nog een opmerking over de ge-
dachte die de geachte afgevaardigde 
de heer Nooteboom naar voren heeft 
gebracht. Hij heeft een poging gedaan 
om een gedachte te vinden om de ma-
te van motivatie te meten. Op zich zelf 
vinden wi j dat wel een sympathieke 
gedachte om te proberen dat element 
in te brengen in ons selectiesysteem. 
De vraag is echter, of dat in de praktijk 
allemaal wel zo gemakkelijk loopt en 
of er niet vele grote praktische proble-
men - de Staatssecretaris heeft er van-
middag enkele genoemd - zullen ri j-
zen, dat het in feite een gedachte is die 
niet uitvoerbaar zal zijn. Ik weet niet of 
de heer Nooteboom daarover zelf al 
wat meer klaarheid heeft. Zo ja, dan 
horen wi j dat graag. Ik zou aan de 
Staatssecretaris de vraag wil len voor-
leggen: Zou dat misschien niet voor 
een deelgroep als experiment moge-
lijk zijn om deze gedachte u i t te probe-
ren? 

Staatssecretaris Klein: Bedoelt u een 
bepaalde studierichting of een onder-
verdeling op een andere manier? 

De heer Vermaat (A.R.P.): De Staats-
secretaris mag mi jn vraag opvatten op 
elke manier die hem dienstig lijkt. Dat 
is gemakkelijk! 
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Wij zijn nu eigenlijk bezig te beslissen 
over de overgang naar een ander stel-
sel van selectie, hetzij in het komende 
cursusjaar, hetzij in het jaar daarop. 
Wij hebben in het verleden een ander 
systeem gevolgd, welk systeem ook 
niet elk jaar hetzelfde is gebleven, met 
alle nadelige consequenties van dien. 
Wij zijn eigenlijk bezig onze lei wat dit 
betreft een beetje schoon te vegen. 
Zijn er nu nog bepaalde, heel specifie-
ke categorieën die op deze manier ei-
genlijk, niet juridisch gezien, maar mo-
reel gezien, een beetje onrecht aange-
daan zou worden? Als die er zijn, wel-
ke zijn dat? Wat zou er eventueel aan 
te doen zijn? 
De Staatssecretaris heeft gezegd dat 
de hardheidsclausule in het verleden 
3% van het aantal plaatsen is geweest. 
In beginsel zou het naar beneden kun-
nen, maar laten wij voorzichtig zijn. 
Het kan zijn dat onze nieuwe methode 
leidt tot een groter beroep op de hard-
heidsclausule. Wat dit betreft zouden 
wij de Staatssecretaris van ganser har-
te willen steunen. 

D 
Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mijn-
heer de Voorzitter! Namens mijn frac-
tie wil ik graag beide bewindslieden 
hartelijk danken voor de uitvoerige be-
antwoording van onze vragen. Ook 
Staatssecretaris Veerman zijn wij heel 
erg dankbaar, dat hij hier aanwezig 
heeft willen zijn. Ik heb begrepen dat 
dit van hem een goedheid tegenover 
ons was. Vandaar onze dank. 
Ik ben bang dat wij het uiteindelijk toch 
niet helemaal eens zullen worden over 
deze wet; ik geloof dat ik mij daarom 
zal moeten beperken tot een aantal op-
merkingen, waarbij ik de volgorde van 
Staatssecretaris Klein zoveel mogelijk 
zal volgen. 
De Staatssecretaris heeft ten aanzien 
van de capaciteit naar aanleiding van 
een opmerking van de heer Kolthoff 
gezegd, dat hij van plan is de activitei-
ten op het gebied van onderwijsre-
search te intensiveren. Heb ik goed be-
grepen dat de Staatssecretaris van 
plan is daar ook een actieve rol in te 
gaan spelen? Of zal het een afwachten-
de rol zijn? Ik zeg dit omdat mijn oog 
gevallen is op een artikeltje in het 'Che-
misch Weekblad'van 14 februari 1975, 
dat handelt overzelfinstructiein de in-
frarood-spectroscopie. Daar wordt 
uit de doeken gedaan hoe via een me-
thode van zelf instructie het aantal do-
centenuren per student teruggebracht 
wordt van 24 naar 8. 
Ik wil hier twee kanttekeningen bij 
plaatsen. Ten eerste, kijk nu eens wat 
een geweldig effect toepassing van 

onderwijstechnologie kan hebben. 
Ten tweede, als je bezig bent met een 
cursus en dan 24 studentenuren per 
docent besteedt, ben je dan eigenlijk 
niet bezig aan individueel onderwijs? 
Is dat nu de bedoeling van ons weten-
schappelijk onderwijs? Ik vond het ei-
genlijk toch wel een beetje zorglijk. 
Er is uitgebreid gediscussieerd over 
het niveau van het v.w.o. Ons is ver-
weten dat wij een beetje zouden willen 
sjoemelen met het uitgangsniveau van 
het v.w.o. en het opzettelijk zouden 
willen verhogen om de stroom naar de 
mammoet wat af te dammen. Ik meen 
hierop het beste te kunnen antwoor-
den door te citeren uit de Handelingen 
van de vergaderingen, waarin de 
mammoetwet behandeld werd. Graag 
haal ik enkele uitspraken van minister 
Cals aan. 
Op een goed moment is heel uitge-
breid gediscussieerd over de h.b.s., de 
positie van het gymnasium, de positie 
van het atheneum en de positie van 
het h.a.v.o. Minister Cals heeft toen 
gezegd: De h.b.s. is bepaald ontoerei-
kend gebleken als voorbereiding op de 
universiteit. Er komen, zo zei hij, drie 
soorten abituriënten van de h.b.s., na-
melijk voor de universiteit, de handel 
en de KMA. Er kan voor deze drie soor-
ten beter worden gezorgd, aldus de 
heer Cals. 
Vervolgens heeft hij een aantal opmer-
kingen gemaakt over het atheneum, 
die ik hier graag in de discussie breng. 
Het is nodig, zo merkte hij op, dat er 
een verdieping en een betere verwer-
king van de leerstof komt, waardoor 
het atheneum inderdaad het stempel 
van zuiver v.w.o. kan krijgen, gelijk-
waardig aan het gymnasium. In eerste 
instantie heb ik dit ook gezegd; omdat 
het niet een idee van ons is, maar van 
de maker van de mammoetwet, wilde 
ik dit graag even citeren. 
Over de breedte van het v.w.o.-pakket 
is toen ook gesproken. Er is gezegd: 
Juist waar men van de voorbereiding 
tot het universitaire onderwijs veron-
derstelt dat die opleiding er een moet 
zijn van brede culturele allure en alge-
mene culturele vorming, is er geen en-
kele reden om te zeggen dat dit alleen 
zou gelden voor het gymnasium en 
niet voor andere vooropleidingen voor 
de universiteit. 
Nog een opmerking over het athe-
neum: 'Ik was bezig aan te tonen dat 
de algehele doelstellingen van het 
v.w.o. in zijn geheel, dus niet alleen 
van het gymnasium maar ook van het 
atheneum, met zich brengen dat er 
een zekere rijpheid en breedheid moet 
zijn in de vorming'. Dit is precies waar 
wij voortdurend voor hebben gepleit. 

Wij vinden een v.w.o.-pakket, bestaan-
de uit 5 exacte vakken en 2 moderne 
talen of een modulatie daarvan, geen 
breed pakket. Onzes inziens zou het 
pakket meer zaken moeten omvatten. 
In schrille tegenstelling tot de opmer-
kingen, die zijn gemaakt over het 
v.w.o. en het atheneum, staat de op-
merking die in het rapport van de com-
missie ontwikkelingslijnen is gemaakt 
over het h.a.v.o. Op pagina 20 staat: 
Gaat men ervan uit dat het h.a.v.o. niet 
zoveel van de vroegere h.b.s. verschilt, 
dan moet de gehele bezetting van leer-
jaar 4 van v.w.o. plus h.a.v.o. als po-
tentiële studenten van het universitai-
re onderwijs worden aangemerkt. Dit 
brengt mij tot de volgende constate-
ring. Was men er vroeger bij het begin 
van de mammoet op uit heel duidelijk 
een v.w.o. te creëren, met daarnaast 
een h.a.v.o. dat bestemd was voor de 
maatschappij, thans wordt gezegd dat 
ook het h.a.v.o. als vooropleiding voor 
de universiteit kan gelden. En dan vind 
ik het onbillijk als de Staatssecretaris 
zegt, dat wij sjoemelen met het uit-
gangsniveau van het v.w.o. Neen, 
mijnheer de Voorzitter, wij zijn op een 
verkeerd spoor geraakt. Dit kan toch 
nooit de bedoeling zijn geweest. Laten 
wij terugkeren op onze schreden. Als 
de Staatssecretaris het daarin niet met 
mij eens is, is het wellicht verstandig 
deze hele zaak eens uitgebreid met el-
kaar te bespreken. 

Staatssecretaris Klein heeft gezegd dat 
de invoeringsdatum van de selectieve 
propaedeuse nog onbekend is. Ik ben 
ook bang dat het nog een aantal jaren 
gaat duren. Dat krijgen wij zomaar 
niet rond. 
Daarom hechten wij er zoveel waarde 
aan deze tijdelijke toelatingsregeling 
dan in ieder geval zo goed mogelijk te 
organiseren. 
Er is gesproken over de opleidingsca-
paciteit van de medische faculteiten. 
Staatssecretaris Klein heeft erop ge-
wezen dat dit in hoge mate samen-
hangt met de klinische capaciteit van 
de ziekenhuizen. 
Is het nu werkelijk nodig dat alle medi-
sche studenten een identieke oplei-
ding volgen? Is het niet mogelijk te be-
kijken in hoeverre in die opleiding eni-
ge differentiatie kan komen? Ik denk 
dan aan een differentiatie in de klini-
sche en de niet-klinische richting. In de 
niet-klinische richting zouden de men-
sen, die zich interesseren voor medi-
sche technologie of voor de organisa-
tie in de gezondheidszorg, gaan stude-
ren. Het is maar een idee, maar ik zou 
het plezierig vinden als de Staatssecre-
taris daarop wilde reageren. 
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Over het arbeidsmarktcriterium spre-
kend heeft de Staatssecretaris gezegd: 
één arts is gelijk aan twaalf jur isten, of-
wel acht economen, ofwel twee inge-
nieurs. Dat doet mij denken aan een 
mopje uit mijn jeugd: In de krant stond 
een advertentie voor één Utrechtse ju-
rist. Iemand schreef daarop: Wat wi l t u 
eigenlijk, één Utrechtse jurist, een hal-
ve Leidse jurist of twee Groningse ju-
risten? Ik heb het gevoel dat de stel-
l ingname van de Staatssecretaris ook 
een beetje die kant op gaat. 
De vraag is echter - die vraag is niet 
beantwoord - of bij een verminder ing 
van de medische opleiding met, bij 
voorbeeld, tien plaatsen inderdaad zo-
veel geld vri jkomt dat er 120 juristen-
plaatsen extra gecreëerd kunnen wor-
den. Dat moet nog weleens heel goed 
berekend en bekeken worden. 
Met andere woorden, is de inwissel-
baarheid die de Staatssecretaris ge-
noemd heeft, reëel en moet daarin niet 
op de een of andere wijze de optimale 
capaciteit meespelen? Ik denk dan, ter 
vergelijking, aan een auto. Als je daar-
mee tienduizend kilometer per jaar 
rijdt is die veel duurder dan wanneer 
je twintigduizend kilometer rijdt. 
De Staatssecretaris zei van het ar-
beidsmarktcriterium dat dit anticipe-
ren was op toekomstige begrot ingen. 
Ik kan de Staatssecretaris zeggen dat 
toekomstige bewindslieden daarvoor 
misschien dankbaar zullen zijn. Het is 
niet gezegd dat hij dat zelf is. 

Staatssecretaris Klein: Hij blijft hopen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik 
blijf ook hopen. 
Wij blijven toch vasthouden aan een 
onderbouwde beleidsvisie, zoals dat in 
eerste termijn door ons reeds uiteen is 
gezet. 
Wij hebben vanmiddag nogal gedis-
cussieerd over de betrouwbaarheid en 
de nauwkeurigheid van de conclusie 
van het rapport 'Ontwikkel ingsl i jnen'. 
Het is voor mij wat onbegri jpeli jk ge-
bleven. Ik kan mij namelijk niet voor-
stellen hoe je, op basis van onnauw-
keurige gegevens nauwkeurig afge-
meten aantallen studenten zou kunnen 
toelaten. Dat kan toch niet? 
Ik kan mij voorstellen dat men zegt dat 
de conclusie dat het aantal studenten 
toeneemt betrouwbaar is. Toch zal je 
op de een of andere manier een nauw-
keurige informatie moeten hebben, 
niet alleen van het aantal studenten, 
maar ook van het aantal arbeidsplaat-
sen. Als je dat in de wet wi l t opnemen, 
moet je daarover toch goed geïnfor-
meerd zijn, anders kom je over een 
jaar of tien misschien tot de ontdek-
king dat de verkeerde prognoses zijn 

gemaakt en dat wi j te maken hebben 
met tekorten. 
Bovendien heb ik mi j afgevraagd of 
het aantal arbeidsplaatsen niet in zeke-
re zin het aantal beroepsuitoefenaren 
volgt. Op de een of andere manier ligt 
daar een relatie tussen. 
De Staatssecretaris heeft ons twee kar-
dinale vragen voorgelegd. Hij heeft ge-
vraagd: zijn de rechten van de v.w.o.-
gediplomeerden in beginsel voor allen 
gelijk en mogen wi j op basis van con-
clusies voor groepen beslissingen ne-
men ten aanzien van enkelingen? Als 
men zo star en stijf blijft vasthouden 
aan die geli jkheid, vraag ik mi j af of het 
wel zin heeft cijfers uit te delen. Juist 
de cijfers geven namelijk aan, dat niet 
ieder diploma gelijk is. Tot nu toe is 
dat altijd en overal maatschappelijk 
geaccepteerd. Ik denk bij voorbeeld 
aan de toelating tot het hoger beroeps-
onderwijs of de KMA. Ook bij sollicita-
ties wordt voortdurend gevraagd naar 
cijferli jsten. Die werden ook bekeken. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): U weet 
toch waarschijnli jk wel , dat niet alleen 
de waarde van de cijfers, maar ook de 
werking en de belemmerende werking 
van cijfers, die het geven van cijfers op 
het onderwijsproces kan hebben, 
wordt bestreden? Er zijn dan ook 
schoolsystemen, die het zonder of met 
zo min mogeli jk cijfers wi l len doen. Ik 
meen dan ook, dat u uw stelling in 
haar absoluutheid niet kunt handha-
ven. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik 
weet dat er bepaalde kringen zijn, 
waarin men tracht onderwijs te geven 
zonder cijfers. Ik weet ook dat zowel bij 
de leerlingen als bij de ouders en de 
docenten zoiets heel onplezierig over-
komt, omdat ouders en leerli ngen er 
behoefte aan hebben, exact te weten 
wat de prestaties zijn. Als men het gaat 
omschri jven - Pietje doet goed zijn 
best - zegt dit wein ig. Het is vooreen 
ouder en voor een leerling veel plezie-
riger om te weten of het een zes of een 
zeven is. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik vind het 
hoogst merkwaardig, dat u dit met een 
dergelijke absoluutheid stelt. Het is na-
tuurli jk niet zonder de bezwaren, die 
men voelde - velen voelen dit - aan 
het geven van cijfers, dat men het op 
verschillende plaatsen is gaan probe-
ren af te schaffen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Na-
tuurli jk kleven er bezwaren aan het ge-
ven van cijfers, maar ik meen dat er 
aan diploma's en rapporten zonder cij-
fers nog grotere bezwaren kleven. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Er zijn 
schoolsystemen, die zonder cijfers ge-

ven werken en er zijn kennelijk talri jke 
ouders, die hun kinderen onder meer 
daarom bewust naar dat soort 
scholen sturen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Het 
lijkt mij verstandig, dat de heer Kolt-
hoff en ik eens samen met dat soort 
ouders gaan praten. Ik ben ze nog niet 
tegengekomen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Wij praten 
nu in de Kamer. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): En ik 
constateer, dat - de heer Kolthoff moet 
mij niet voortdurend in de rede vallen 
- diploma's en rapporten zonder cij-
fers voor de naast betrokkenen eigen-
lijk geen waarde hebben. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik behoef u 
inderdaad niet meer in de rede te val-
len, op dit punt. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Dat de waarde van 
diploma's niet gelijk is, blijkt al uit het 
feit, dat 40 % van de v.w.o.-gediplo-
meerden struikelt in het wetenschap-
pelijk onderwijs en dat een heel groot 
deel daarvan afkomstig uit de groep 
van de lage cijfers. Er is geen gelijk-
heid. Als de Staatssecretaris dat nu 
eens zou wil len accepteren, konden 
wi j verder praten. 

Staatssecretaris Klein: Ik meen dat niet 
gesteld te hebben, maar u zegt zelf dat 
van de 40 % afvallers een groot ge-
deelte leerlingen betreft met lagere cij-
fers. Een aanzienlijk gedeelte betreft 
echter ook leerlingen met hogere ci j-
fers. Als de geachte afgevaardigde dit 
in haar beschouwingen meeneemt, 
kunnen wi j wel licht weer een stapje 
voorui tkomen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Men kan nooit 100% 
garantie geven; men kan alleen een 
indicatie geven. Wat de Staatssecre-
taris w i l , is de hele hap vangen in één 
grote, exacte formule of graf ieken dat 
is onmogeli jk, omdat wi j met mensen 
te maken hebben. Men kan alleen 
maar spreken over kansen, grote en 
kleine. Statistisch staat vast, dat leer-
lingen met behoorlijke cijfers een veel 
grotere kans hebben dan leerlingen 
met lagere cijfers. Dat is het punt, 
waarom het gaat en dat is de waarde, 
die aan het cijferlijstje moet worden 
gegeven. Het is ook de reden, waarom 
verschillende v.w.o.-diploma's ver-
schillend zijn. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Wat be-
doelt u met een veel grotere kans? Wij 
hebben al interessante discussies ae-
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had waaruit bleek hoe u denkt over 
kansen en wat dat eigenlijk zijn. Mis-
schien kunt u dit even nader toelich-
ten. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Tien-
tallen verschillen in procenten vind ik 
een grotere kans. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Toen ik de vorige week stelde, 
dat er een statistisch verband is tussen 
het aantal vrouwen en het weten-
schappelijk onderwijs, merkte u op: 
Misschien kunt u eens aan de Staats-
secretaris vragen hoe het komt dat zo 
weinig vrouwen aan het wetenschap-
pelijke onderwi js deelnemen. Nu stelt 
u dat er een statistisch verband is tus-
sen de aantallen mensen, die hoge ci j-
fers halen en de resultaten in het we-
tenschappelijk onderwijs. Kunt u zeg-
gen wat de achtergronden daarvan 
zijn? Kunt u die statistische verbanden 
motiveren? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Die 
statistische verbanden kan ik niet 
exact motiveren. Het enige waar men 
van uit zou moeten gaan is dat alle 
mensen verschil lend zijn en dat niet ie-
dereen dezelfde begaafdheid, dezelfde 
bekwaamheid en dezelfde motivatie 
heeft. Dat zijn de punten die bij het 
v.w.o. een rol spelen. 

DeheerKol thof f (P.v.d.A.): Ik was nog 
niet helemaal uitgesproken met u. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Wie 
viel u in de rede? Ik niet. 

DeheerKol thof f (P.v.d.A.): Ik maak u 
geen enkel verwij t ; wi j nemen de 
draad weer op waar wi j hem hebben 
losgelaten. U had het over tientallen 
verschillen. Ik meen dat mensen die 
zozeer uiteenlopen in discipline en 
well icht ook deskundigheid op dat ge-
bied als de door u in eerste instantie 
geciteerde professor Bakker en de nu 
door mij ten tonele te voeren profes-
sor De Groot, schattingen maken van 
een procent of zes, wanneer men de 
ene of de andere procedure zou vol-
gen. Vergis ik mij daarin? 

Mrvrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik heb 
het gevoel dat de heer Kolthoff zich 
vergist, omdat men moet meenemen 
degenen die in het eerste jaar afvallen 
alsmede de studiesnelheid. Dan komt 
men inderdaad op verschillen van 30 a 
40 procent. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Als ik mij 
noch op professor Bakker noch op pro-
fessor De Groot kan beroepen, dan 
vrees dat ik dan alleen op u kan terug-
vallen en dat doe ik toch maar niet. 

MevrouwGinjaar-Maas(V.V.D): Jam-
mer. 
De tweede vraag van de Staatssecre-
taris was, of conclusies die voor groe-
pen gelden, wel mogen worden toege-
past voor enkelingen. Wij hebben van-
middag al gesproken over de gemid-
delde kans per individu en wi j hebben 
gezegd: Men zit op een gegeven mo-
ment in een verzameling, waar een 
grotere kans is dan in een andere ver-
zameling. Men kan dan spreken van 
een grotere gemiddelde kans. Er is ook 
gezegd dat zo'n verzameling natuurlijk 
weer bestaat uit deelverzamelingen 
die bijvoorbeeld opgedeeld kunnen 
zijn naar leeftijd. Als ik de gegevens 
van het C.B.S. moet volgen, dan blijkt 
dat de leeftijdscriteria net niet signif i-
cant zijn. Wat dat betreft is het mis-
schien verstandiger om te wachten 
totdat daarover nauwkeuriger gege-
vens komen. 

Zo'n deelverzameling betreft ook de 
meisjes. Het is inderdaad waar dat 
meisjes een laag studierendement te 
zien geven, omdat zij als regel gemak-
kelijker geneigd zijn om hun studie op 
te geven dan jongens. Ik geloof dat in 
de voorl ichtingscampagne die is ge-
suggereerd en waaraan de heer Klein 
waarschijnlijk met groot enthousias-
me gaat werken erop zou moeten wor-
den gewezen dat, als een meisje gaat 
studeren in een studierichting waar-
voor een numerus f ixus geldt, zij dan 
op een plaats zit waar ook een ander 
had kunnen zitten en dat dit haar de 
morele verplichting oplegt om de stu-
die af te maken. Ik meen dat men er in 
die zelfde voorl ichtingscampagne op 
zou kunnen wijzen dat de universiteit 
geen huwelijksmarkt is en dat het hu-
welijk geen levensverzekering is. Als 
wi j dat goed over krijgen, dan denk ik 
dat meisjes hetzelfde studierendement 
zullen gaan vertonen als jongens. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Dus u komt hierbij helemaal 
terug bij collega Kolthoff, namelijk dat 
het studierendement voor het indivi-
duele meisje heel hoog is maar voor 
de groep klein? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Heel 
hoog zou kunnen zijn. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Het is dus voor de groep laag 
en voor het meisje hoog? 

MevrouwGinjaar-Maas(V.V.D.): In de 
groep die 70 procent kans heeft zitten 
meisjes die in grote mate geneigd zijn 
om de studie af te breken. Als wi j een 
situatie krijgen waarin het heel nor-
maal is dat meisjes hun studie afma-
ken, dan zal het rendement in die 
groep nog hoger worden dan het nu 
reeds is. 

De Staatssecretaris heeft gevraagd, of 
tegen degenen die maar 40 procent 
kans hebben moet worden gezegd: Jij 
niet. Dat is natuurli jk een nare bood-
schap; dat ben ik helemaal met de 
Staatssecretaris eens. Ik ben echter 
bang dat, gegeven de kennis en de 
mogeli jkheden die wij nu hebben, wi j 
inderdaad zullen moeten zeggen dat 
iemands kans kleiner is als hij zit in een 
groep met 40 procent rendement. Ik 
geloof, dat het voor de maatschappij 
als geheel zeer belangrijk is, dat wi j 
aan middelmatigheid niet ten onder 
gaan. De mensen, waarvan een hoog 
rendement kan worden verwacht, 
moet de ruimte worden gegeven. 
Het staat echter vast, mijnheer de 
Voorzitter, dat in die 40 %-groep goe-
de studenten kunnen zitten, die bij 
voorbeeld zeer gemotiveerd zijn. Dat is 
dan ook de reden waarom wi j vinden, 
dat wi j met ernst naar een beter selec-
tiesysteem moeten zoeken, waarbi j dit 
soort elementen meegenomen kan 
worden. 

Het amendement van de heer Vermaat 
is voor ons een overgangsfase naar 
dat betere selectiesysteem, waarbi j 
voor ons primair zal zijn, dat individu-
en zelf hun lot zullen kunnen sturen. 
Mijnheer de Voorzitter! Namens de 
V.V.D.-en deC.D.A.-fractiewil i ku een 
motie overhandigen betreffende de 
selectiemethode. 

Motie 

De Voorzi t ter: Door de leden Ginjaar-
Maas, Vermaat, Van Leijenhorst en Ter 
Woorst wordt de volgende motie 
voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
Machtigingswet inschrijving studen-
ten; 

overwegende, dat reeds in 1972 door 
de toenmalige bewindsman toege-
zegd is een beter selectiesysteem (dan 
een toelating op basis van rechtstreekse 
toelat ingen lot ing) teontwerpen; 

constaterende, dat dit betere selectie-
systeem nog steeds niet ontworpen is; 

van oordeel, dat het dringend gewenst 
is dat op korte termijn een voor alle be-
trokkenen aanvaardbaar selectiesy 
steem ontworpen wordt ; 

dringt er bij de Regering op aan, uiter-
lijk binnen twee jaar een selectiesys-
teem aan de Kamer voor te leggen 
waarmee de toelating tot de instellin-
gen van het wetenschappelijke on-
derwijs op bevredigende wijze gere-
geld kan worden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Voorzitter 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ten aanzien van de 
aselecte loting is gesteld, dat dit er niet 
toe kan leiden, dat een kleiner aantal 
coryfeeën opgeleid wordt. Ik vond het 
grappig, dat het zo gesteld werd. Wij 
zouden er verstandig aan doen, met el-
kaar eerst eens te bekijken wat nu pre-
cieseen coryfee is. De Staatssecretaris 
gaat er blijkbaar vanuit, dat een cory-
fee iemand is, die betrokken is bij het 
wetsontwerp. Het kan natuurlijk net zo 
goed iemand zijn, die op een laborato-
rium van een industrie grensverleg-
gend onderzoek doet. 

Staatssecretaris Klein: Ik heb juist 
gesteld, dat het zo ontzettend moeilijk 
was, om het begrip coryfee te definië-
ren. Ik onderschreef de stelling van de 
heer Kolthoff op dit punt, die een en 
ander illustreerde met het voorbeeld 
van Einstein. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat 
was inderdaad een mooi voorbeeld, 
dat ik mij nog herinner. De stelling van 
de Staatssecretaris zou juist zijn, mi jn-
heer de Voorzitter, als het aanbod van 
aspirant-studenten op het vlak van ver-
deling der bekwaamheden onderl ing 
dezelfde verhouding zou hebben als 
een aantal jaren geleden, maar dit is 
nu precies het punt waarom het gaat. 
Wij betwijfelen dit en ik wijs in dit ver-
band op de publikaties van professor 
Wiegersma, die dit ook betwijfelt. 
Dit is een van de redenen waarom wi j 
bang zijn dat een aselecte loting zal lei-
den tot een daling van het gemiddelde 
niveau. 

De heer Nooteboom (D'66): Mevrouw 
Ginjaar heeft zo juist gesteld, dat het 
amendement-Vermaat meer tegemoet 
komt aan de wensen, waarbij de hoge-
re intelligentia een vergrote kans 
krijgt. Ik zie er echter geen kans-facto-
ren in. Ik zie zelfs het verschil met het 
systeem van gewone ongewogen lo-
t ing niet, wanneer men aan al die klas-
sen een factor één toekent. In de motie 
stond hierover wel iets vermeld, maar 
in het amendement kom ik het niet te-
gen. Misschien kan de geachte afge-
vaardigde verklaren waarom dit amen-
dement meer tegemoet komt aan haar 
wensen. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Het amen-
dement heeft twee pagina's! 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Leest 
u eerst de tweede pagina; daarna mag 
u terugkomen. 

Mijnheer de Voorzitter! De Staats-
secretaris heeft ten aanzien van de ge-
wogen loting gesteld, dat hij dan niet 
goed wist wat hij aan moest met het 
HBO en met het col loquium doctum. Ik 
meen dat juist in een systeem als door 
de heer Vermaat wordt voorgesteld 
daarvoor ruimte wordt gegeven, om-
dat men dan zowel h.b.o.-ers als men-
sen die in het bezit zijn van een collo-
qu ium doctum in een van de klassen 
kan indelen. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Hoe dan? Ik 
ben erg nieuwsgierig! 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik kan 
mij zelfs voorstellen - maar dit zijn din-
gen waarvan de heer Vermaat ook 
heeft gezegd dat ze naderhand in goed 
overleg kunnen worden besproken -

De heer Masman (P.v.d.A.): U vond 
het zo aantrekkelijk dat dit kon! 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik kan 
mij voorstel len, dat iemand die een 
col loquium doctum heeft afgelegd en 
zich jarenlang in de avonduren onge-
lukkig heeft gesappeld om dat te kun-
nen doen als zo hoog gemotiveerd 
wordt beschouwd, dat hij in een hele 
hoge klasse wordt gezet. Daar zou ik 
best voor voelen. Dat zijn echter d in-
gen die wi j met elkaar nog eens zou-
den moeten bespreken. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Ik begrijp 
het niet goed. Mevrouw Ginjaar-Maas 
zegt eerst dat het heel aantrekkelijk is 
in het amendement van de heer Ver-
maat, maar de heer Vermaat spreekt 
niet over motivatie. Hij heeft heel rati-
oneel een aantal factoren gewogen. 
Iets klopt er dus niet. Ik wi l het erg 
graag horen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Wat 
klopt er niet? 

De heer Masman (P.v.d.A.): Ik heb de 
heer Vermaat gevraagd, hoe hij men-
sen met anderen wi l vergelijken en 
hoe hij bij voorbeeld het h.b.o. en het 
col loquium doctum wi l inschatten. 
Mevrouw Ginjaar zegt dat het amen-
dement van de heer Vermaat zeer aan-
trekkelijk is. Nu wi l ik dat aantrekkelijke 
graag horen en ik hoor het niet. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Het 
aantrekkelijke van het amendement 
van de heer Vermaat is, dat je ieder wi l -
lekeurig geval waarvan je vindt dat het 
een voorrangsregeling moet hebben -
col loquium doctum, dienstplichtige, 
uitgelotene en noem maar op - in zijn 
systeem kunt inschalen. Mensen die 
een col loquium doctum hebben afge-
legd en heel duidelijk van een grote 
motivatie blijk hebben gegeven mo-

gen wat mij betreft heel hoog worden 
ingeschaald. Ik heb al gezegd, dat dit 
in onderl ing overleg moet worden 
vastgesteld. In het systeem van de 
Staatssecretaris zijn alle schapen grijs 
en kun je geen onderscheid tussen de 
een en de ander maken. Dat is nu pre-
cies het bezwaar dat wi j tegen het 
systeem van de Staatssecretaris heb-
ben. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Ik doe 
mijn uiterste best om te kijken hoe ik 
de aantrekkelijkheden van het voorstel 
van de heer Vermaat kan begri jpen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Moet 
ik het voor u uittekenen? 

De heer Vermaat (A.R.P.): Zullen wi j 
dit nu maar bij de artikelsgewijze be-
handeling bespreken? 

De heer Masman (P.v.d.A.): Mevrouw 
Ginjaar hemelt het voorstel op. Zij 
zegt: Voor mi jn part het hoogste. Dat 
is best, maar ik vraag: Waarom het 
hoogste? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Moet 
ik het voor u uittekenen? 

De heer Masman (P.v.d.A.): Zegt u het 
nu eens! U weet het niet, punt! 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): 
Neemt u mij niet kwalijk, maar ik dacht 
dat ik erg mijn best had gedaan, zo 
eenvoudig en zo duidelijk mogelijk uit 
te leggen, dat je speciale gevallen in 
iedere klasse van de heer Vermaat 
kunt indelen. Ik heb gezegd, dat wat 
mij betreft mensen met een colloqui-
um doctum heel hoog kunnen worden 
ingeschaald, omdat deze mensen van 
een grote motivatie blijk hebben gege-
ven. Wij vinden motivatie net zo goed 
als schoolprestaties een belangrijk ele-
ment. Is het duidelijk? 

De heer Masman (P.v.d.A.): U denkt 
misschien dat u duidelijk bent, maar 
voor mij bent u het niet. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Het 
spijt mi j . 

De heer Masman (P.v.d.A.): Ik weet 
niet of ik dom ben. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat 
kan. Laten wi j dat dan maar aanne-
men. 

De heer Masman (P.v.d.A.): Ik wi l u 
steeds de kans bieden, mij te overtui-
gen. Doe dat dan! 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat is 
nu precies waarom onderwijs zo moei-
lijk is. Er zijn altijd leerlingen die je iets 
eenvoudig niet aan hun verstand ge-
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peuterd kunt kri jgen. Ik geloof dat wi j 
dat moeten accepteren en dan verder 
gaan. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ligt het nu 
aan het onderwijs of aan de selectie? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ja, 
dat is waar. Wij hebben al over het se-
lectiesysteem van de Partij van de Ar-
beid gesproken. 
Wij hebben gesproken over de scha-
duwplaatsen die zouden worden aan-
geboden aan mensen die grote defi-
ciënties hebben in hun vakkenpakket. 
In het interruptiedebat hebben wi j al 
gezegd, dat dit ons niet voldoende 
was. De Staatssecretaris heeft gezegd 
dat het toch prachtig was, omdat hij 
daarmee de mensen een stuk vri jheid 
kon geven. Dat zou bij een liberaal 
toch sympathiek moeten overkomen. 
Dat lijkt natuurli jk zo, maar het gaat 
hier om de vri jheid van degene die 
grote deficiënties in zijn vakkenpakket 
heeft en om de vr i jheid van degene die 
daardoor uitgeloot is en niet kan gaan 
studeren. Wi j zullen die twee belangen 
moeten afwegen. Dat is typisch libera-
lisme: Alti jd belangen afwegen en al-
t i jd kijken hoe de vri jheid van de een 
de vri jheid van de ander onverlet laat. 
Als wi j nu gaan werken met een 
systeem van schaduwplaatsen wordt 
de vri jheid van de aspirant-student 
met een grote deficiëntie in het vak-
kenpakket helemaal niet in het ge-
drang gebracht, want hij komt gewoon 
het volgende jaar aan de beurt als hij 
zijn deficiënties heeft rechtgebreid. 
Daarom vinden w i j , dat het aanbieden 
van een schaduwplaats niet voldoen-
de is en dat dat voorgeschreven zou 
moeten worden. 

Mijnheer de Voorzitter! Daarom heb ik 
de eer, u hierover een motie aan te bie-
den. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Ginjaar-
Maas, Dees, Evenhuis, Keja en Smit-
Kroes wordt de volgende motie voor-
gesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen over de 
Machtigingswet inschrijving studen-
ten; 

overwegende, dat VWO-gediplomeer-
den met zgn. grote deficiënties in hun 
vakkenpakket niet in staat geacht moe-
ten worden met vrucht aan het studie-
programma van het eerste jaar deel te 
nemen; 
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overwegende, dat ingeval er sprake is 
van een beperking in de toelating van 
studenten, VWO-gediplomeerden met 
grote deficiënties een plaats in beslag 
nemen, die door abituriënten met een 
niet-deficiënt vakkenpakket zinvoller 
bezet kan worden; 

van oordeel, dat bij een beperking in 
de toelating van studenten de capaci-
teit van de betreffende studierichtin-
gen optimaal benut dient te worden ; 

verzoekt derhalve de Regering aan as-
pirant-studenten met grote deficiënties 
een zgn. schaduwplaats toe te kennen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mi jn-
heer de Voorzitter! De Kamer heeft 
ooit eens gezegd, dat zij van het 
systeem van de wachtli jsten af w i l . Op 
zich v ind ik dit jammer omdat, als je dit 
goed weet uit te werken, aan uitgelote 
studenten zekerheid kan worden gebo-
den. Ik besef, dat het bezwaar van het 
stuwmeer levensgroot kan zijn. Daar-
om wi l ik afstappen van het idee om 
wachtli jststudenten bij voorkeur toe te 
laten, maar ik w i l dan wel graag zien, 
dat uitgelote studenten een grotere 
kans krijgen als zij een volgende keer 
meeloten. Daarom heb ik ook het sub-
amendement van de heer Van Leijen-
horst graag ondersteund. 
Mijnheer de Voorzitter! Er schijnt in 
ons land een zeer kleine groep mensen 
te zi jn, die van het atheneum overge-
stapt zijn naar de sleepklas van de 
h.b.s. met het doel om zo in vijf jaar de 
middelbare opleiding te vol tooien. Het 
overstappen van atheneum naar h.b.s. 
is een bijzonder moeilijke zaak, want er 
is een slechte aansluiting tussen deze 
twee schoolsoorten. Het is dan ook 
niet verwonderl i jk, dat deze mensen 
bij het eindexamen meestal niet aan 
het gemiddelde van 7,5 toekomen. Er 
moest dus worden geloot en een aan-
tal van deze kleine groep zijn uitgeloot. 
Het tweede jaar zijn ze weer uitgeloot. 
Daarom wi l ik de Staatssecretaris vra-
gen in hoeverre het mogelijk is, deze 
paar mensen onder vigeur van 
de hardheidsclausule volgend jaar toe 
te laten. Ik geloof, dat zij een verkeerd 
advies hebben gekregen. Het is naar 
mijn mening onjuist om halverwege 
een schoolcarrière van het atheneum 
naar de h.b.s. over te stappen. De ver-
antwoordeli jkheid voor de daaropvol-
gende slechte eindexamenresultaten 
ligt dus niet geheel bij deze mensen. 
Mijnheer de Voorzitter! Er is door 
Staatssecretaris Veerman even ge-
sproken over de uitwerking van het lo-
tingssysteem op het v.w.o. Hij heeft 
gezegd, dat hij nog zo weinig afweet 
van de demotiverende werking. Ik zou 
hem wil len vragen of hij dan in het ge-
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heel niet heeft gesproken met de stu-
dentendecanen en met de schooldeca-
nen. Zij waren erg overtuigd in hun 
meningen, dat er inderdaad een de-
motiverende werking van deze wet uit-
gaat. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik v ind de 
meningen van die groepen wel dege-
lijk de moeite van het aanhoren waard, 
maar mevrouw Ginjaar zal het toch 
wel met mij eens zijn, dat zij niet an-
dersdan meningen naar voren hebben 
kunnen brengen. Dat lijkt mi j een niet 
onbelangrijke constatering. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat 
ben ik met u eens, maar bij gebrek aan 
beter meen ik dat het niet onverstan-
dig is om naar deze mensen, die dage-
lijks met de studenten te maken heb-
ben en die met beide benen in het we-
tenschappeli jken het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwi js staan, te 
luisteren. Ik begrijp dat de heer Kolt-
hoff als wetenschapsman van oordeel 
is dat er eerst harde bewezen feiten op 
tafel moeten komen, maar zolang wi j 
die niet hebben, zullen wi j ons moeten 
behelpen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb eerst gezegd dat 
het natuurlijk de moeite waard is om 
naar die groepen te luisteren, maar 
kennelijk is het betoog meer op me-
vrouw Ginjaar zelf gericht dan op mi j . 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik heb de Staats-
secretaris gevraagd of hij met deze 
mensen heeft gesproken. 
Samenvattend merk ik het volgende 
op. Alhoewel er twee Staatssecretaris-
sen achter de tafel zitten in plaats van 
een en zij dus eikaars betoog hebben 
kunnen versterken, hebben zij ons 
toch niet kunnen overtuigen. Voorals-
nog blijven wi j dus vasthouden aan 
het eerder door ons ingenomen stand-
punt. 

D 
De heerVerbrugh (G.P.V.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dank de bewindslie-
den voor hun antwoord, vooral omdat 
daaruit gaandeweg bleek wat de ach-
tergronden van de verschillen zijn. Ti j-
dens de schriftelijke voorbereiding van 
dit wetsontwerp heb ik mij keer op 
keer afgevraagd waarom de Staats-
secretaris voor het tertiair onderwijs 
als hoeksteen voor zijn redenering 
koos dat aan alle v.w.o.-gediplomeer-
den gelijke rechten op wetenschappe-
lijk onderwijs moesten worden toege-
kend. Het is moeili jk om de redenering 
te volgen van de Staatssecretaris dat 
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de uitgelote kandidaat een gelijk recht 
heeft gehad als de toegelaten student. 
Gelijke rechten betekenen dat alle 
v.w.o."gediplomeerden dat recht ook 
zullen moeten kunnen effectueren, an-
ders heeft de terminologie 'gelijke 
rechten' geen zin. Als men een honge-
rige menigte een beperkt aantal bro-
den voorhoudt en zegt dat zij gelijke 
rechten op brood hebben, maar dat zij 
er wel om zullen moeten loten, dan 
wed ik dat men die menigte in verwar-
ring zou brengen. Men zou moeten 
zeggen dat men gelijke rechten heeft 
om te loten. Als er ook maar iets is dat 
ongeli jkheid schept, is het het lot. 
Daarom waren zowel de Staatssecre-
tarisals onze fractietegen decasi-
no's. De Staatssecretaris ontkomt er 
niet aan, artikel 26 zo te interpreteren 
dat alle v.w.o.-gediplomeerden gelijke 
rechten hebben om examens af te leg-
gen - bij voorbeeld als extraneus - en 
verder om te loten. Ik interpreteer dit 
artikel wat anders en zeg: Alle v.w.o.-
gediplomeerden hebben gelijke rech-
ten om bij voorbeeld als extraneus 
examens af te leggen en verder om 
een selectieonderzoek te ondergaan 
voor de inschrijving bij de studierich-
t ing die zij kiezen. Ook als iemand 
wordt uitgeloot in de studierichting 
van zijn keuze en in een van de andere 
81 studierichtingen die de Staatssecre-
taris noemde wordt toegelaten, heeft 
hij geen gelijk recht op toelating geëf-
fectueerd, want de ene is toegelaten in 
de studierichting van zijn keuze en de 
ander niet. Het krijgen van de gevraag-
de studierichting en niet een andere 
richting is een zaak die vaak heel nauw 
luistert. Degene die huisarts wi l wor-
den, wi l nog niet op een medisch-che-
misch laboratorium zijn toekomst zoe-
ken. Het komt ook voor dat een uitge-
lote kandidaat medisch student liever 
kiest voor een opleidi ng als fysio-thera-
peut als iets dat nog dichter bij zijn be-
langstellingssfeer ligt. Gelijke rechten 
zijn echter niet geëffectueerd. 
De reden waarom de Staatssecretaris 
zo vasthoudt aan de loting ligt mijns 
inziens ergens anders. Het doel van al-
!e onderwijs is volgens de mening van 
velen niet alleen de zelfontplooiing 
van de student of de leerling maar ook 
van de samenleving. De gehele aarde 
moet tot ontwikkeling komen en om 
dat mogelijk te maken is onderwi js no-
dig. Volgens de christelijke leer werd 
de mens op aarde geplaatst om die te 
bebouwen en te bewaren - de Staats-
secretaris zal dat ongetwij feld weten -
en om aan die opdracht te voldoen is 
onderwijs nodig. Het is een overheids-
taak om ervoor te zorgen dat voor zo-
ver dit openbare betekenis heeft, van 

dat bewerken van die aarde ook iets te-
rechtkomt en dit is toch een zeer soci-
ale wereldbeschouwing. 
Daarom is ook het maatschappelijk ef-
fect van het onderwijs relevant. Nu is 
het merkwaardig, dat de Staatssecre-
taris dat maatschappelijk effect wel in 
rekening wi l brengen als een negatie-
ve indicatie, als er namelijk te veel af-
gestudeerden voor een bepaald be-
roep zouden komen. Ik kan dat tot op 
zekere hoogte begrijpen. Er is echter 
ook een positieve indicatie. Er kunnen 
te weinig hoogbekwame afgestudeer-
den voor een bepaald beroep komen. 
Daarom ligt het voor de hand, dat de 
overheid niet alleen op de enkeling 
toegespitste maatregelen neemt die 
zijn persoonlijke ontplooi ing kunnen 
bevorderen, maar ook statistisch ver-
antwoorde maatregelen neemt die de 
optimale ontplooi ing en bescherming 
van de maatschappij bevorderen. Als 
de Staatssecretaris een schone, har-
monieuze samenleving wi l , die een 
sieraad is onder het oog van de Aller-
hoogste, dan zal hij het graag zo rege-
len, dat de meestgeschikten, die ook 
na hun studie de beste bijdrage kun-
nen leveren aan de bescherming en 
ontplooi ing van de samenleving, tot 
de door hen gekozen opleiding het 
eerst worden toegelaten. 
Men doet het in het bedrijfsleven ook 
zo. Zeker ik noem eerst een christelijk 
argument en ik noem dan een argu-
ment uit het bedrijfsleven. Dat mag 
van de Staatssecretaris natuurlijk 
nooit samen. Maar er kan toch ook nog 
wel een goed bedrijf zijn; dat komt 
toch ook nog wel voor? Degenen die 
de meestbelovende resultaten tonen, 
zal men vaak ook het eerst studiefacili-
teiten geven. Daarbij gaat het er bij het 
bedrijf o m , dit bedrijf tot ontplooi ing te 
brengen. En daarvóór sprak ik over het 
tot ontplooi ing brengen van de aarde. 
Tussen die beide soorten van ont-
plooiing bestaat uiteraard wel een ver-
band, dat zal de Staatssecretaris toch 
wel met mij eens zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Daarom gaat 
mijn voorkeur uit naar een zwakverge-
lijkend toelatingsexamen voor de uni-
versiteit. Dat zal het eerste academi-
sche examen zijn dat men dan aflegt. 
Ik hoop, dat de Staatssecretaris hierop, 
nu ik in tweede termijn op dit aspect 
teruggekomen ben, zal ingaan. Ik be-
gri jp dat dit misschien niet na één jaar 
al mogelijk is, maar na twee jaar 
moet het naar mijn mening wel kun-
nen. 

Het gaat er bij dit wetsontwerp echter 
om, wat er dit jaar moet gebeuren. Ik 
moet dan wel een keuze maken, geba-
seerd op de bij het v.w.o. behaalde re-

sultaten. Alleen omdat deze maatstaf 
een grove maatstaf is, die met name 
bij de gediplomeerden met min of 
meer gemiddelde resultaten tot een 
foutieve beoordeling kan leiden, ac-
cepteer ik de loting als een aanvullend 
element. Ik heb in eerste termijn al ge-
zegd waarnaar mijn voorkeur uitgaat. 
Ik zou de topgroep met een cijfer van 8 
of hoger, die dit resultaat zonder dou-
bleren heeft bereikt, 100% kans wil len 
geven en voor degenen met een lager 
eindexamencijfer een gewogen lot ing 
wi l len toepassen, ongeveer zoals de 
heer Vermaat het bedoelt. De voorstel-
len van de heer Vermaat voldoen niet 
helemaal aan deze kenmerken maar 
mijn gedachten gaan toch ook in die 
richting. Doubleren in een eindexa-
menklas zou iemand naar een lagere 
lotingsgroep moeten doen verhuizen. 
Speciaal het doubleren in een eindexa-
menklas kan grote invloed hebben op 
het examencijfer, groter dan double-
ren in lagere klassen. 
Ik wi l ook nog wijzen op het omgekeer-
de geval. Een leerling naaide een jaar 
op het atheneum in door over te gaan 
naar de bezemklas. Hij haalde daar-
door een jaar eerder zijn tot de univer-
siteit toegang gevend eindexamen. 
Het onderwi js sloot echter maar matig 
aan, zodat hij niet gemiddeld 7,5 haal-
de. Dergelijke kandidaten zou men ei-
genlijk in een hogere lotingsgroep 
moeten overplaatsen. 
Ik kan het met de Staatssecretaris eens 
zijn als hij zegt dat de uitgelote kandi-
daat niet automatisch moet worden 
toegelaten als hij terugkomt. Wel zal 
uit zijn terugkeer in het gemiddelde 
geval een betere motivering blijken, 
zodat een voorstel om hem in een 
systeem met gewogen loting in een 
hogere lotingsgroep te brengen, enige 
zin heeft, ook al moet men daarmee 
niet te ver gaan. 

Ten slotte de verbinding die de Staats-
secretaris wi l leggen tussen arbeids-
markt en numerus f ixus. Ik moet mij in 
tweede termijn enigszins anders uit-
drukken dan in eerste termi jn. Ik ben 
namelijk geschrokken van de reactie 
van Staatssecretaris Veerman, die de 
indicaties van de arbeidsmarkt zo vaag 
acht, dat hij aarzelt, de vijfdeklassers 
als advies door te geven, wat volgens 
zijn ambtscollega als een bindende be-
perking voor de toelating moet gelden. 
Ik wi l de vraag in het midden laten, wie 
van beide Staatssecretarissen gelijk 
heeft, maar ik meen, dat zij het hier-
over eerst onderl ing eens moeten zijn, 
voordat artikel 3ter, derde l id, zoveel-
ste volzin, in de wet moet worden op-
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genomen. Ik blijf er echter bij, dat ik bij 
het wegvallen van die volzin een toe-
zegging van Staatssecretaris Klein zou 
waarderen, dat hij telkens in de maand 
mei een brief aan zijn ambtscollega 
Veerman wil geven ter doorzending 
aan de aanstaande vijfdeklassers van 
de v.w.o.-scholen, waarin hij een pro-
gnose van de arbeidsmarkt in bepaal-
de sectoren van academische beroe-
pen geeft. 

D 
De heer De Leeuw (C.P.N.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil de Staatssecretaris 
danken voor de schoonheid van zijn 
betoog. Hij heeft hier vanmiddag bij-
zonder begeesterd over de eclatante 
voordelen van de integrale loting uit-
gewijd en wel zodanig, dat wij bijna 
zouden vergeten, dat het hierbij in we-
zen in de eerste plaats gaat om de 
kwestie van de stops zelf en het ten lan-
ge leste in de memorie van antwoord 
geïntroduceerde structurele karakter 
van deze stops. 
De Staatssecretaris schijnt zelf het 
structurele karakter en de aanpassing 
aan de arbeidsmarkt zo vanzelfspre 
kend te vinden, dat hij er zich over ver-
baast, dat iemand daar nog over ge-
vallen is. In de conclusie van het rap-
port over de behoefte aan en het aan-
bod van academici wordt in de huidige 
situatie rond het wetenschappelijk on-
derwijs een element van tragiek on-
derkend. Wij zien dat element van tra-
giek echter eerder daar, waar de 
Staatssecretaris de aanpassing van 
het wetenschappelijk onderwijs aan de 
grillen en crises van de kapitalistische 
arbeidsmarkt als een structurele van-
zelfsprekendheid meent te moeten 
presenteren. Hier kan naar onze me-
ning geen sprake zijn van vanzelfspre-
kendheid. De heer Klein weert iedere 
kritiek daarop af - wij kennen de argu-
mentatie - door te verwijzen naar de 
zogenaamde financiële randvoorwaar-
den. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Ik vraag de 
heer De Leeuw welke landen hij kent, 
waar, wat het wetenschappelijk onder-
wijs betreft, toegankelijkheid tot elke 
studierichting voor iedereen aanwezig 
is, die kan en wil studeren. Misschien 
gaat het om landen, die geen kapitalis 
tische structuren hebben? 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Ik praat 
hier over Nederlandse verhoudingen 
en over datgene, wat voor Nederland 
wenselijk is. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Dat begrijp 
ik, maar men krijgt soms wel eens eni-

ge zelfbeperking, als men naar andere 
landen kijkt. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Het is altijd 
interessant een vergelijking met ande-
re landen te trekken, maar ik meen, 
dat, gelet op de situatie waarin wij nu 
verkeren, de beperking voor het hoger 
onderwijs in Nederland schadelijk is. 
Ik ben van mening, dat deze beperking 
bijzonder schadelijk is, omdat juist de 
ontwikkeling van ons land door het toene-
mende belang van het inwerken en het 
op de juiste plaats brengen van hoog-
geschoolde en hooggekwalificeerde 
specialisten groter wordt. Dat is bij de 
produktie, het bestuur en de dienstver-
lening het geval. Men kan aan die 
maatschappelijke behoefte niet vol-
doen door de universiteiten op de nul-
lijn te zetten. Wij < nden dat een scha-
delijke opstelling. Wij menen, dat de 
groei van het wetenschappelijk onder-
wijs een groot maatschappelijk nut 
heeft. Daarom wijzen wij de stops af 
en tegelijkertijd ook de kortzichtige 
wijze, waarop de Staatssecretaris de 
onontkoombaarheid ervan aan de or-
de heeft gesteld. 

Bovendien wordt deze zaak op een 
zeer waggelende wijze beargumen-
teerd. Wat de medische opleiding be-
treft, wordt dan weer het been van de 
capaciteitsbeperking gestrekt en wel 
door een tekortschietende affiliatie, 
waarbij overigens vele vraagtekens 
kunnen worden geplaatst. Dan weer 
wordt het been van de arbeidsmarkt 
naar voren geschoven. 
De Staatssecretaris rekende ons voor, 
dat hij voor één arts twaalf juristen kan 
opleiden. Hij baseert zich dan op de 
behoefte aan artsen, zoals die wordt 
neergelegd in het rapport 'Ontwikke-
lingslijnenaanbod en behoefte van 
academici', om te betogen dat er vol-
doende artsen zouden zijn. 
Maar in hetzelfde rapport wordt opge-
merkt over de juridische opleidingen 
dat 'zou de realiteit volgens het pa-
troon verlopen dat hier wordt ge-
schetst, dan zouden er juist voldoende 
plaatsen zijn voor een aanbod dat in 
1974 of reeds op de arbeidsmarkt aan-
wezig is of nog studeert. Dit zou inhou-
den dat zelfs bij een volledig stopzet-
ten van de toelating tot de rechtenstu-
die, de thans studerenden pasover15 
jaar alle een passende werkkring zou-
den hebben gevonden, alle toegelate-
nen van 1974 en volgende jaren zou-
den dan als overtollig moeten worden 
beschouwd.'. 
Hoe zit het nou? Hebben wij nu te ma-
ken met een nieuwe gewogen loting 
en moeten wij dan zeggen: één arts te 
weinig of twaalf juristen te veel? Wij 
zitten hiermee met de ontoereikend-

heid en de tekortschietendheid van de-
ze ondeugdelijke ramingen. 
Wat het punt blijft, is dat juist Neder-
land te weinig academici heeft, een 
opvallend laag percentage academici 
als men dat vergelijkt met andere 
hoogontwikkelde landen. 
Ik kom nu op het cruciale punt van de 
artsenbehoefte. In de eerste plaats ben 
ik blij met de oprechtheid van de Staats-
secretaris- nu in tegenstelling met de 
memorie van antwoord door hem is 
opgemerkt, dat de Maastrichtse facul-
teit ook tot verruiming van capaciteit 
kan leiden. Bij de artsenopleiding zien 
wij dus dat de 1,8 norm als de hoogste 
wijsheid wordt gehanteerd. Naar onze 
mening gaat dat echter niet uit van de 
noodzakelijke groei van medisch ken-
nen en de toepassing van nieuwe 
medische technieken. Er is bovendien 
ook een tegenstelling met de positie, 
die de Staatssecretaris van Volksge-
zondheid hierover inneemt. 
Staatssecretaris Klein heeft gezegd, 
dat hij zijn collega geconsulteerd 
heeft. Voor zover wij geïnformeerd 
zijn, is dat een nogal mysterieuze con-
sultatie geweest omdat de andere be-
trokkene die consultatie niet gemerkt 
schijnt te hebben. Bij het debat met de 
heer Hendriks over de begroting van 
Volksgezondheid hebben wij de norm 
van 1,8 van de heer Klein aan de heer 
Hendriks voorgelegd. Die heeft toen 
gezegd: Mijn gevoel zegt mij —dit is 
volstrekt niet wetenschappelijk onder-
bouwd - dat het beschikbare aantal 
wellicht voldoende zou zijn. 
De Staatssecretaris van Volksgezond-
heid heeft zich dus zeer op de vlakte 
gehouden en heeft zich op minimale 
wijze uitgedrukt. Daarbij komt, dat hij, 
wijzende op de commissie die de heer 
Klein hier ook ten tonele heeft ge-
voerd, die advies moet uitbrengen 
over de medische opleidingen, niet van 
mening is dat dit een geschikte brie-
venbus is om kwantitatieve problemen 
bij de artsenopleiding op te lossen. 
Ik concludeer dan ook, dat Staats-
secretaris Klein met te grote lichtzin-
nigheid hier aan het beperken is. 
Hij heeft gesproken over de 33ste 
plaats op de wereldranglijst wat de 
dichtheid van medici betreft. Dat is een 
gegeven, dat volgens hem genuan-
ceerd bekeken moet worden. Hij heeft 
allerlei factoren aangevoerd, wolkjes 
die tot nuances aanleiding zouden 
moeten geven. Ik vind dat toch een on-
verantwoorde wijze van zich afmaken 
van een dergelijk vraagstuk. Als men 
ziet dat Nederland op een positie op de 
wereldranglijst staat waarbij alle Euro-
pese landen boven Nederland staan 
wat artsendichtheid betreft, dan rijst 
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toch wel de vraag, hoe het mogeli jk is 
dat nu de beperking van de artsen-
opleiding een peiler van het beleid kan 
zijn. Bovendien mag ik de heer Klein 
erop wijzen dat hij niet de eerste is die 
zich vergist en die struikelt over pro-
gnoses wat artsen betreft. Al in 1936 
was er een commissie die aandrong 
op sluiting van de Groningse medi-
sche faculteit, omdat men bang was 
voor een overschot aan artsen in 1940. 
In 1939 werd de voorspell ing gedaan 
door een commissie van de Maat-
schappij voor Geneeskunde, dat in 
1945 1 op de 3 artsen niet in staat zou 
zijn zich een redelijk inkomen te ver-
schaffen. In 1951 was er ook een voor-
spelling die niet u i tkwam. In 1952 werd 
door een nieuwe commissie van de 
maatschappij voor geneeskunde 
gesteld, dat in 1965 er 20 a 30 artsen te 
veel zouden zijn. In 1959 voorspelde 
een commissie van de academische 
raad onder leiding van prof. Dalmul-
der, de voorspeller van het rapport 
over de ontwikkelingsli jnen, dat er in 
1980 een overschot zou zijn van 25% 
en dat daarom de medische faculteit in 
Rotterdam zou moeten worden uitge-
steld. 

Wi j kunnen hieruit zien dat degenen, 
die zich bezig hebben gehouden met 
het schatten van de artsenbehoefte, er 
steeds eclatant naast zijn geweest. 
Wat de tandartsenkwestie betreft is de 
zaak nog veel ernstiger. De Staats-
secretaris beroept zich op hulpkrach-
ten, die er nog niet zijn, in samenwer-
kingsverbanden, die er nog niet zijn, 
om de toekomstige tandartsenbehoef-
te te verminderen. Als hij werkelijk aan 
de maatschappelijke behoefte zou wi l -
len voldoen, zoals hij toch beweert, 
moet hij echter niet afremmen maar 
uitbreiden wat de tandheelkundige 
voorzieningen betreft. Ik herhaal de 
uitspraak van de maatschappij voor 
tandheelkunde, dat op het ogenblik 
slechts aan 1/6vandetandheelkundi-
ge vraag wordt voldaan. 
Als w i j dit alles zien, moeten w i j con-
stateren dat van de voorspell ingen - er 
wordt afgegaan op de nota Ontwikke-
lingslijnen in aanbod en behoefte van 
academici tot 1990 - eigenlijk zeer wei-
nig klopt. Hoe stelt de Staatssecretaris 
zich zijn verdere beleid ten aanzien van 
de getallen en prognoses die in dit rap-
port staan voor? Er wordt in dat rap-
port gesproken over het reduceren van 
het aantal eerstejaars tot 1 /5. Hoe is dat 
in te passen in zijn toekomstige visie 
op het gedifferentieerde hoger onder-
wijs? 

Ik verwijs nog even naar de nota inza-
ke de werkgelegenheid, waar arbeids-
marktprognoses worden geïntrodu-

ceerd als r ichtinggevend voor de regu-
lering van de toelating tot academi-
sche opleidingen. Dat gaat toch alles 
heel veel verder dan de Staatssecre-
taris hier naar voren heeft gebracht. 
Dit leidt er toe dat wi j op een nogal 
schimmige manier met de problemen 
worden geconfronteerd. 
Voorts een vraag in verband met de 
herstructurering. Als de toeneming 
van academici zo'n ramp zou zijn als in 
het rapport dat de Staatssecretaris ons 
heeft gepresenteerd wordt gezegd, 
waarom word t dan vastgehouden aan 
de herstructurering die een kwalitatie-
ve neergang teweeg zal brengen, waar 
voorzien word t dat die herstructure-
ring juist een grotere stroom van aca-
demici zou teweegbrengen? Mis-
schien kan hij daar zijn gedachten over 
geven. 

Hoe mooi hier ook voor loting gepleit 
is, wi j zijn er tegen. Wi j zijn van me-
ning dat de problemen wat de capaci-
teitstekorten betreft zouden moeten 
worden opgevangen door een capaci-
tei tsverruiming. In dit verband heb ik 
de eer, u een motie aan te bieden 
waarin dit wordt bepleit, mijnheer de 
Voorzitter. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden De 
Leeuw, Hoekstra, Dragstra, Bakkeren 
Van het Schip wordt de volgende mo-
tie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen over de 
Machtigingswet inschrijving studen-
ten; 

spreekt als haar mening uit, dat dege-
nen die het aanstaande studiejaar niet 
geplaatst kunnen worden in de studie-
richting van hun keuze het volgende 
cursusjaar zonder meer geplaatst zul-
len moeten worden en dat in relatie 
daarmee gestreefd moet worden naar 
een spoedige oplossing van de nijpen-
de capaciteitsvraagstukken; 

spreekt verder als haar mening uit, dat 
voor de medische opleiding, voor een 
korte overgangsperiode en voor zover 
directe plaatsing niet mogelijk is, toe-
lating via een systeem van wachtli js-
ten dient te geschieden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

D 
De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Kortgeleden hebben wi j 
er hier een sermoen over gehad dat er te 
weinig algemene beschouwingen wer-
den gehouden en vooral teveel moties 
werden ingediend en te veel vragen 

per minuut werden gesteld. Er zijn 
toen zelfs records genoemd. Ik heb deze 
keer geprobeerd inderdaad iets alge-
mener, of f i losof ischerbeschouwin-
gen, je kunt ook zeggen borreltafel-
praat,te houden alsoml i jn ing van dit 
wetsontwerp. Ik moet zeggen dat ik 
niet enthousiast ben over de respons 
die je op een dergelijke, ten dele wat 
fundamentelere benadering krijgt. Ge-
woontes als vooral veel vragen stellen 
komen kennelijk niet uit de lucht val-
len. 

Ik heb onder andere geen reactie ge-
had op de kwestie hoe eventueel de 
vraagzijde van de markt, de vraag naar 
onderwijs dus, beïnvloed zou kunnen 
worden op een enigszins bewuste w i j -
ze. 
Er is een erg oppervlakkig antwoord 
gekomen op de mogelijke voorkeurs-
behandeling voor hen die getoond 
hebben bereid te zijn hun portie van 
het minder aangename werk in de 
maatschappij te doen. De Staatssecre-
taris heeft gezegd dat hij dat belang-
wekkend vond. Dat wist ik al, dat stond 
ook al in de schriftelijke stukken naar 
aanleiding van een iets gevarieerde 
suggestie van DS'70. 
Ik heb echter geen eigen oordeel van 
de Staatssecretaris gehoord. Ik heb ge-
hoord dat hij het afwijst, omdat de vas-
te commissie al heeft laten weten dat 
zij weinig voelt voor speciale groepen. 

Staatssecretaris Klein: Ik heb het mede 
afgewezen - de vaste commissie deel-
de mi jn standpunt in deze - omdat er 
weinig categorieën moeten komen. 

De heer Nooteboom (D'66): Inmiddels 
zijn wi j alweer bezig allerlei categorie-
en en subcategorieën bij amende-
ment in te voeren. De heer Vermaat 
heeft zojuist de parallelliteit met de 
vraag naar vereenvoudiging van de 
belastingheffing en de verfi jningen die 
er in de Kamer iedere keer weer inko-
men, naar voren gebracht. Misschien 
zou de Staatssecretaris toch iets meer 
kunnen zeggen over zijn eigen oordeel 
in meer fundamentele zin dan alleen 
dit technische puntje. 
Mijnheer de Voorzitter! Het domme lot 
heeft geen geheugen. Dat is een van 
de rechtvaardigingen van het dom 
noemen van het lot. Het m in imum dat 
je nodig hebt om iets te kunnen begin-
nen met een mogelijke intelligentie is 
enig geheugen. Met pure intelligentie 
kom je er niet. 
De heer Van Leijenhorst probeert het 
nu wat minder dom te maken door er 
iets van een geheugen in te stoppen 
en de heer Van der Spek wi l dat nog 
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wat verder verfijnen. Dat zijn waar-
schijnlijk wel verbeteringen. 
Ik wil nog het volgende over die voor-
keursbehandeling opmerken. Er wordt 
gesproken over zo min mogelijk speci-
ale groepen. Welnu, na één jaar is het 
hoogst waarschijnlijk geen speciale 
groep meer, dan zullen desnoods al-
leen degenen die nog rechtstreeks, 
zonder een dergelijk sociaal jaar, naar 
de universiteit gaan, de speciale groep 
vormen. Het argument van de speciale 
groep zal dan ook niet meer opgaan. 
Het grote voordeel daarvan is dat men 
dan iets kan doen aan zijn eigen kan-
sen in tweede instantie en men kan 
iets doen aan die eigen kansen via een 
iets andersoortig criterium dan alweer 
het meten van intelligentie. 
Ik wil niet zeggen dat dat meten van 
die intelligentie niet nodig is. Ik heb 
echter met veel genoegen geluisterd -
ook binnen mijn fractie zijn geluiden in 
die zelfde richting te horen - naar de 
heer Verbrugh. Het is al erg moeilijk 
een schatting te maken van de markt 
van academici in de toekomst. Er zijn 
echter helemaal geen schattingen te 
maken van de mate waarin wij goede, 
minder goede, voortreffelijke, super-
excellente artsen, die alle contact met 
de maatschappelijke realiteit hebben 
verloren, nodig hebben. Zo'n schatting 
naar de behoefte aan die sub-catego-
rieën, die een verschillende mate van 
intelligentie vereisen, is niet te maken. 
Daarover kun je alleen, uit politieke 
overwegingen, vrij sterk van mening 
verschillen. 

Mij is gevraagd nog iets nader aan te 
duiden welk werk die mensen in dat 
sociaal jaar dan eventueel zouden 
moeten doen. Ik wil het ook wel diako-
naal jaar noemen, om sommigen hier 
een beetje over de streep te helpen. Ik 
heb gesproken over - maar ik ben 
bang, dat het misbruikt wordt en naar 
mij wordt teruggeworpen als een discri-
minerendeterm-gastarbeiderswerk.lk 
denk aan dat soort werk, waarvoor het 
Ministerie van Sociale Zaken als er 
aanvragen van het bedrijfsleven voor 
komen - en die komen er elk moment 
-vergunning verleent, zelfbij de huidi-
ge arbeidsmarktverhoudingen, om 
buitenlandse arbeiders aan te trekken. 
Dat is geen kwestie van vandaag of 
morgen. Ik kreeg van de week nog een 
rapportje in handen over Noord-
Holland, waaruit blijkt, dat 90 % 
van de ondernemers verwacht dat in 
de komende tien jaar een even grote 
vraag naar dit soort werk en naar gast-
arbeiders zou zijn, zelfs als de arbeids-
marktverhoudingen blijven zoals zij 
thans zijn in Nederland. 

Wij heb ben hierbij onder andere te ma-
ken met het probleem van de passen-
de arbeid, waardoor men - en naar 
mijn smaak terecht-vele Nederlan-
ders, die inmiddels wat ander werk zijn 
gaan doen, niet kan inschakelen. Ook 
in die totale context zou men iets se-
rieuzer kunnen denken - ik zeg niet dat 
daarmee de problemen zijn opgelost 
en dat het ideaalbeeld is ontstaan -
over de suggestie, die wij hebben ge-
daan. Om dat denken te bevorderen, 
heb ik een motie opgesteld, die mis-
schien als concretisering van de ge-
dachte kan dienen, welke motie ik hier-
bij aan de Voorzitter wil overhandigen. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Noote-
boom en Beekmans wordt de volgen-
de motie voorgesteld: 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de 
Machtigingswet inschrijving studen-
ten(12 929); 

verzoekt de Regering te bevorderen, 
dat diegenen die door de werking van 
het lot hun studie in een bepaald jaar 
niet kunnen beginnen, in het daarop 
volgende studiejaar wèl geplaatst wor-
den, indien uit het verrichten, gedu-
rende één jaar, van maatschappelijk 
nuttige doch veelal weinig gewaar-
deerde werkzaamheden is gebleken, 
dat hun maatschappelijk verantwoor-
delijkheidsgevoel geacht kan worden 
op te wegen tegen de financiële in-
spanningen die de gemeenschap zich 
moet getroosten om hun studie moge-
lijk te maken, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt deze motie vol-
doende ondersteund. 

De heer Nooteboom (D'66): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik zou vervolgens ... 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Ziet u niet het gevaar, dat op 
deze manier onpassende arbeid on-
passend blijft en dat aan herstructure-
ring van arbeid en werkgelegenheid 
weinig, zo niet helemaal niets wordt 
gedaan? 

De heer Nooteboom (D'66): Ik zie dit 
gevaar, nog vele andere ook. De be-
doeling is, een constructieve bijdrage 
te leveren vanuit de situatie, waarin 
wij nu verkeren. Wanneer wij op lan-
gere termijn denken in een dergelijke 
richting - dit past niet bij de bespre-
king van dit wetsontwerp maar bij een 
ander, waarbij het om fundamentele 
herstructurering van onderwijspakket-

ten zou kunnen gaan -denken wijer-
aan dergelijk soort werk in te passen in 
de totaliteit van het schema, dat op-
leidt tot hogere functies. Nu hebben 
wij te maken met de keiharde situatie, 
dat er een groot aantal uitgelotenen 
komt en dat voor hen iets moet wor-
den gedaan op de een of andere ma-
nier, ten einde betrokkenen niet hele-
maal over te laten aan het meest stupi-
de lot, waarbij zij zes of zeven jaar kun-
nen proberen te loten en nog geen ze-
kerheid hebben. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geen re-
actie gehad op de misschien te funda-
mentele kwestie van de parallel met 
het KIM en de KMA, waarbij men wei-
licht over een semi-sollicitatie kan spre-
ken. Het meer fundamentele is dan de 
volgende stap, namelijk de suggestie 
waarom juist deze Staatssecretaris, 
die zo rechtlijnig redeneert, wat ik in 
hem waardeer, er niet op ingaat, dat 
in een aantal andere situaties, waarin 
mensen voor een bepaalde positie in 
aanmerking willen komen, ook zou 
kunnen worden geloot tussen dege-
nen, die beschikken over de vereiste 
kwalificaties, zoals deze zwart op wit 
zijn vastgelegd om benoembaar te zijn 
voor die functie. Daarover is echt wel 
iets te zeggen. De Staatssecretaris 
heeft tot nu toe daarover het stilzwij-
gen bewaard. 
Ernstiger is, dat nauwelijks is gere-
ageerd op de kwestie van een groter 
recht op inspraak en op een grotere 
honorering van de rechtvaardigheids-
gevoelens, die leven bij de getroffe-
nen, de leerlingen die voor het blok zit-
ten op dit moment. De vraag wat zij 
het belangrijkste en het onrechtvaar-
digste vinden zou van een Staatssecre-
taris in een progressief kabinet meer 
gewicht moeten hebben, meen ik, niet 
alleen nu maar al in een eerder stadi-
um. Het argument gaat niet op dat er 
over die voorkeur maar één serieus 
onderzoekje in Groningen isgehou-
den, plus een qua uitslag identiek blik-
semonderzoekje onder een groep leer-
lingen, die tevoren vrij uitgebreid en 
diepgaand over die materie heeft ge-
sproken op school. Waarom is dat 
geen argument? Omdat de Staats-
secretaris van dit kabinet had moeten 
zorgen zelf te beschikken over de ge-
gevens van wat de basis ervan 
denkt en wat de getroffenen het meest 
onrechtvaardig vinden. Ik wil nu toch 
wel eens van de Staatssecretaris ho-
ren wat hij ervan vindt niet alleen te 
denken aan die voortreffelijke integrale 
loting. Ik heb in eerste termijn al ge-
zegd dat die intern consistent is. Er is 
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nog iets intern consistent, namelijk 
keihard selecteren, maar men weet dat 
er iets anders uitkomt. Als de Staats-
secretaris op dit standpunt blijft staan, 
dan komt er gewogen loting uit. Dat 
blijkt overduidelijk uit de onderteke-
ningen van de diverse stukken. 
In dat dilemma van wat de Staats-
secretaris het liefst zou willen öf 
een gewogen loting die er anders 
uitkomt, zou ik mij kunnen voor-
stellen dat men ook denkt aan een 
mengvorm, niet een quasi synthese, 
waarbij men de elementen nogal wille-
keurig in elkaar breit, maar een 
mengsel waarbij men denkt aan een 
selectie van een gedeelte via de harde 
vanbovenaf-methode - via de cijfer-
lijstjes - en van een gedeelte via lo-
ting. Dat is technisch helemaal niet 
moeilijk om te realiseren. Als het 
dan met alle geweld moet, omdat de 
leerlingen zich in die richting uitspre-
ken, dan kan ik mij ook nog voorstellen 
dat een derde deel via gewogen loting 
gaat. Ik zou mij ook kunnen voorstellen 
dat men zegt: Laten wij nu niet èn een 
mengsel èn een verbinding ertussenin 
gooien. Splits dan de ene groep wat 
op in een deelgroep die op intelligerv 
tie en voortreffelijkheid wordt geselec-
teerd, zodat op deze manier een zekere 
club ontstaat en een andere die via de 
loting gaat. Ik zie de Staatssecretaris 
vragend kijken, zodat ik mij kennelijk 
niet goed uitdruk. 

Staatssecretaris Klein: U drukt u voor-
treffelijk uit, maar ik begrijp het niet 
helemaal. Bedoelt u dat iedereen kan 
inschrijven in een van de categorieën? 

De heer Nooteboom (D'66): Ik kan mij 
voorstellen dat er op een gegeven mo-
ment duizend leerlingen zijn die er-
gens medicijnen willen gaan studeren 
en dat men van tevoren heeft gezegd: 
Qua rechtvaardigheidsgevoel binnen 
die groep geeft 30 % de voorkeur aan 
selecteren van bovenaf en 70% heeft 
liever loting. Men kan dan zeggen: In 
een dergelijke verhouding ten opzichte 
van het aantal beschikbare plaatsen 
reserveer ik drie/tiende deel via selec-
tie en zeven/tiende via loting. 
Ik wil erop wijzen dat het hierbij gaat 
om het oordeel van de leerlingen over 
wat rechtvaardig is. Aan de mensen in 
Groningen is ook gevraagd wat zij in 
hun belang achtten. Dan komen de ver-
houdingen eruit, die overeenstemmen 
met hun plaats op de waarderings-
schaal. Ik vond het juist zo verfrissend 
dat deze mensen in staat waren hun ei-
genbelang wat loste laten op het mo-
ment dat er werd gevraagd om recht-

vaardigheid. Ik vraag dus aan de 
Staatssecretaris hierop in tweede ter-
mijn iets serieuzer in te gaan. 

D 
Deheer Abma(S.G.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb er geen moeite mee, 
om de bewindslieden te danken, voor 
zover zij ook hebben gereageerd op 
datgene wat ik naar voren heb ge-
bracht in eerste instantie. Iets moeilij-
ker is het om te verklaren dat de beto-
gen mij hebben overtuigd. Dat moeilij-
ke is ook wel in deze omstandigheid 
gelegen, dat de inbreng van onzefrac-
tie vanuit een bepaalde overtuiging is 
geschied. 
Ik wil nog even terugkomen op het cri-
terium van de arbeidsmarkt en daar-
aan een vraag verbinden, namelijk de 
toepassing van dit criterium voor stu-
dierichtingen die niet in aanmerking 
voor de numerus fixus komen. Ik be-
grijp dat de Staatssecretaris zal zeggen 
dat hij daarop geen greep heeft, omdat 
er geen verzoek is ingediend om de 
numerus fixus toe te passen. Op deze 
wijze wordt er toch wel een ongelijk-
heid, een discriminatie, geschapen 
tussen verschillende studierichtingen. 
Vervolgens wil ik nog enkele kantteke-
ningen maken bij de lotingsprocedure. 
Er is gesproken over coryfeeën. Ik voel 
mij ook niet bevoegd om deze mensen 
een krans om te hangen. Ik bedoel ech-
te r - dat heb ik in eerste instantie ook 
gezegd - degenen die heel duidelijk 
zijn getalenteerd. Het is niet billijk om 
allen overeen kam te scheren. Ik heb 
er voorts op gewezen, dat de samenle-
ving zelf hierbij een belang heeft. 
Ik denk daarbij ook nadrukkelijk aan de 
f u nctie van h et wetsontwerp ter zake 
het onderzoek. Wanneer de cijfers niet 
mogen meespelen en het erop neer-
komt, dat het v.w.o.-diploma optimaal 
als toegangsbewijs fungeert of mis-
schien als papier, dat recht geeft op lo-
ting, vraag ik mij af, of het niet verstan-
diger zou zijn om allerlei fricties en te-
leurstellingen te voorkomen om decij-
fers maar af te schaffen. Immers, als 
het bij het examen gaat om ja of neen, 
dan is dat een kostelijke aansluiting op 
de lotingsprocedure, die ook niet an-
ders kent dan ja of neen. 
Ik kan mij wel indenken, dat het heel 
moeilijk wordt voor een kandidaat, die 
een gemiddelde haalt van 8 of meer, 
terwijl bij loting iemand met een ma-
ger zesje, die er bovendien met de 
muts naar gegooid heeft, wordt toege-
laten en hij niet. Overigens erken ik, 
dat er zessen zijn, die een behoorlijke 
inspanning hebben gevergd. Op deze 
manier zullen echter schrijnende te-
genstellingen ontstaan. 

Ik heb bovendien geen antwoord ge-
kregen op de vraag, in hoeverre er in 
feite geen gelijke kansen geboden zijn 
door de deelname aan het v.w.o. Moet 
het nu per se dubbel op met die gelijke 
kansen? De globale loting, zoals het 
wetsontwerp het voorstelt, acht ik be-
slist geen kwestie van gelijke monni-
ken, gelijke kappen. Trouwens, dit ver-
onderstelt dat er nog verschillende or-
den zijn, maar in dit geval lijkt het er-
op, dat men allemaal een gelijke kap 
opzet en dan zijn ergeen gelijke 
monniken meer, maaralleen monni-
ken. 
Mijn voorkeur gaat daarom uit naar de 
selecte of gewogen loting. Ik zou zeg-
gen, dat dit een overwogen voorstel is. 
Wanneer de Staatssecretaris stelt, dat 
zijn voorkeur voor hemeen principiële 
en essentiële kwestie is, wil ik hem er-
op wijzen, dat ook het systeem-Ver-
maat wel degelijk een loting inhoudt. 
In feite gebeurt dit met iets meer of 
iets minder gelijke kansen, maar het is 
even goed een loting. Ik zie niet een 
principieel of een essentieel verschil. 
Ik weet, dat er geen waterdicht stelsel 
te realiseren valt. Ook kan niet voor 
100% de garantie worden gegeven, 
dat allen, die toegelaten worden, ook 
de eindstreep halen. 
Ik heb daarom ook gevraagd, of het 
niet aanbeveling verdient wat docu-
mentatie te verschaffen over de vraag, 
of bij een verschillend startpunt, af-
hankelijk van een hoger gemiddeld 
eindexamencijfer, iets kan worden ge-
zegd over de wijze waarop. De cijfers, 
die wij hebben gekregen, hebben 
slechts betrekking op de vraag, of men 
uiteindelijk afstudeert of niet, maar het 
maakt nog verschil op welke wijze dit 
gebeurt. Kan dit aspect in het onder-
zoek worden betrokken? 
Zoals door vele sprekers is gesteld, 
zullen wij waarschijnlijk langer moeten 
leven met dit euvel van de numerus 
fixus. De Staatssecretaris heeft ge-
zegd, dat ook andere gegevens zeer 
belangrijk zijn, zoals karaktereigen-
schappen, gemotiveerdheid e.d. Ik be-
sef heel wel, dat het ontzettend moei-
lijk is om dit te peilen. Toch zou ik, juist 
omdat de loting een langer leven is be-
schoren, het op prijs stellen als er eens 
kon worden bekeken of hiervoor be-
paalde criteria kunnen worden aange-
legd. In ieder geval heeft de heer Noote-
boom al een suggestie in die richting 
gedaan. 
Nu denk ik aan enkele adspirant-stu-
denten met een heel bijzondere moti-
vering. Ik zou zonder aarzeling willen 
spreken van een roeping. Dat zijn de 
studenten die de bekwaamheden en 
vaardigheden die zij hebben vergaard 
- ik denk in het bijzonder aan medici -
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wensen aan te wenden ten behoeve 
van de mensheid, in het kader van een 
uitzending voor ontwikkelingswerk of 
medisch zendingswerk. Voor studen-
ten met een dergelijke motivering is 
misschien toch iets te bedenken, om-
dat er t rouwens in een zekere hard-
heidsclausule is voorzien. 
Over de niveaudaling heb ik een enke-
le opmerking gemaakt en het ant-
woord van Staatssecretaris Veerman 
vernomen. Hij is met heel oude papie-
ren komen aandragen, zelfs met een 
papyrus. Hij heeft gezegd: Daarom 
ben ik er niet van ondersteboven. 
Daarmee heeft hij de kwestie eigenlijk 
een beetje afgedaan. Is het mogelijk 
dat de schrijver van dat papyrus voor 
zijn t i jd, land en cultuur misschien ge-
lijk heeft gekregen? 
Ten slotte wi l ik iets zeggen over de 
mensen die voor de tweede keer of 
derde keer aan de loting deelnemen. Ik 
geef de Staatssecretaris toe, dat het de 
volharding zal beïnvloeden indien 
hiervoor een vaste garantie wordt ge-
geven. Is het mogelijk, deze mensen 
voor een bepaald percentage enige 
voorkeur te geven? In die richting gaat 
een reeds door de heer Van Leijen-
horst ingediend amendement, dat mij 
om die reden wel aanspreekt. 

D 
Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
spreek ook graag een woord van dank 
aan de bewindslieden voor hun uitge-
breide antwoord, al moet ik zeggen dat 
het geheel er niet duidelijker op is ge-
worden. Is het nu een structurele of 
een tijdelijke wet? Wat moeten wi j er 
nu mee? Is het een onderwijswet of 
een wet voor de arbeidsmarkt? 
Natuurlijk heeft de Staatssecretaris al 
in de memorie van toelichting gesteld, 
dat het well icht t i jd zou worden dat wi j 
er een heel structureel element in 
brengen. Tegelijkertijd heeft hij ge-
zegd dat wi j wel een uitgebreide voor-
bereiding mogen plegen als het zou 
moeten. Mijn vraag is dan of die uitge-
breide voorbereiding al heeft plaatsge-
vonden, zodat er nu een element van 
de arbeidsmarkt wordt ingebracht in 
de wetgeving. Ik vraag dit te meer om-
dat ik uit de beantwoording toch niet 
heb kunnen begrijpen, dat dit element 
is geplaatst binnen het geheel van een 
totaal regeringsbeleid ter zake. 
Ik blijf er ernstig bezwaar tegen maken 
dat maatschappelijke behoeften wor-
den vertaald in gegevens omtrent de 
arbeidsmarkt. Bovendien wordt dan 
rekening gehouden met een nationale 
arbeidsmarkt. Ik herinner aan de vra-
gen die wi j op 28 mei 1974 hebben 

gesteld. Wi j hebben toen reeds ge-
zegd, dat de Regering ook rekening 
moet houden met de internationale ar-
beidsmarkt. Als wi j met het aantal art-
sen dat wi j hebben op de 33ste plaats 
staan, moeten wi j dan niet zorgen dat 
wi j een hogere plaats kri jgen, omdat 
misschien andere landen die erg laag 
op de lijst staan behoefte hebben aan 
onze artsen? 
Ik heb er ernstig bezwaar tegen dat 
maatschappelijke behoeften worden 
vertaald in het uitoefenen van beroe-
pen, waarbi j wi j dan nog kijken naar de 
huidige arbeidsverdeling, die is gekop-
peld aan huidige beroepen. Behalve 
aan de arbeidsverdeling via de normen 
part-time of ful l-t ime wi l ik herinne-
ren aan de opmerkingen die ik eerder 
heb gemaakt over horizontale of vert i-
cale arbeidsverdelingen. Waarom zou-
den wi j niet wat minder passende ar-
beid verdelen over mensen die bijzon-
der passende arbeid hebben? 
Ik blijf van mening, dat de Staatssecre-
taris op twee gedachten blijft hinken -
zoals ook de heer De Leeuw al naar vo-
ren heeft gebracht - want hij verwis-
selt inderdaad een paar artsen door 
aantallen juristen. Hij gaat dan voorbi j 
aan het feit, dat er ook ten aanzien van 
de juristen een overschot op de ar-
beidsmarkt is, volgens hetzelfde rap-
port. 

Als wi j dan de arbeidsmarkt zo'n cen-
trale plaats moeten geven in het beleid 
ten aanzien van het hoger onderwijs, 
wordt het dan geen t i jd dat wi j dit in 
het kader van de werkgelegenheid 
gaan plaatsen en dat de bewindsman 
een verplicht advies van de Raad voor 
de Arbeidsmarkt zou moeten ontvan-
gen? Mogen wi j deze Minister wel zo'n 
alleen-bevoegdheid geven? Bestaat de 
Raad voor de Arbeidsmarkt dan niet 
meer? 
Wij bli jven dit structurele element af-
wijzen, te meer daar het niet geplaatst 
i s - i k h e b het althans niet begrepen uit 
de antwoorden van de bewindslieden 
- in het kader van een inkomensbeleid. 
Het ontbreken van een regeringsbeleid 
ter zake, het niet aanduiden in welk ka-
der dit element moet worden ge-
plaatst, roept het gevaar op, dat ande-
re reacties naar voren komen en dat 
wi j onterechte oplossingen gaan zoe-
ken voor studenten, die nog niet toe 
kunnen komen aan hoger onderwijs. 
Zij moeten dan maar het systeem van 
de niet-passende arbeid gaan bevesti-
gen. Juist omdat wi j niet van deze Re-
gering weten in welk kader de studen-
tenstops geplaatst moeten worden, 
kun je allerlei reacties verwachten. 
De Staatssecretaris heeft gezegd, dat 
het personeel een uitgangspunt voor 

de capaciteitsberekening moet bli jven, 
maar dat faculteiten verantwoordeli jk 
blijven en zijn voor het goed benutten 
van het personeel en de onderwijs-
middelen en dat de faculteiten natuur-
lijk meer studenten mogen opvangen 
als zij daartoe in staat zijn binnen de 
mogeli jkheden. Hoe bewaakt de 
Staatssecretaris dat? Als faculteiten 
niet om een studentenstop vragen - of 
althans ernstige pogingen daartoe in 
het werk stellen - moeten zij ook niet 
een dergelijke studentenstop opge-
legd krijgen? Hoe kan het bij voorbeeld 
dat de faculteit Nederlands van de 
Vrije Universiteit te Amsterdam geen 
studentenstop wi l hebben en dat de 
universiteitsraad op voordracht van 
het college van bestuur wel een stop 
gaat aanvragen? Hier konden wi j con-
stateren, dat een faculteit een ernstige 
poging in het werk heeft gesteld door 
een stuk herprogrammering op gang 
te brengen. 

In mijn eerste termijn heb ikgesugge-
reerd dat, door alle mensen van de fa-
culteit te betrekken bij de beslissing 
over een studentenstop, well icht een 
einde kan worden gemaakt aan die 
stops. Voor mij gaan namelijk interne 
en externe democratisering hand in 
hand. 
Wellicht liggen er nog meer sugges-
ties in mijn eerste termijn verborgen, 
zodat ik nu geen nieuwe vragen be-
hoef te stellen. 
Mijnheer de Voorzitter! Duidelijk is, 
dat ik het blijf zien als een noodzaak. 
Het moet zo zijn dat w i j , terwij l wi j be-
zig zijn dit wetsontwerp door de Ka-
mer heen te loodsen, ai lang weer be-
zig zijn met het zoeken naar een nieu-
we oplossing. Een termijn van twee 
jaar kan daartoe een ernstige aanspo-
ring zijn. 
Er blijven nog wel enige vragen over 
ten aanzien van het door sommige ka-
merleden andere voorgestelde 
systeem van toelating. Als selectie en 
eindexamencijfers de doorslag geven, 
kunnen wi j er dan van op aan, dat een 
7,5 in een grote stad gelijk is aan een 
7,5 elders, waar misschien kleinere 
klassen zijn en dat eindexameneisen 
en vooral schooltoetsen dezelfde nor-
men hebben? Is het geen stap terug 
naar de roep om landelijke examens 
met alle vervelende gevolgen van 
dien? Heeft bij de mensen met een col-
loqu iumdoctum, die bijzonder gemo-
tiveerd zouden zijn, een onderl inge af-
weging naar de motivatie met anderen, 
die geen col loquium doctum behoe-
ven te doen, plaatsgevonden? Ik herin-
ner eraan, dat de Staatssecretaris de 
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vraag naar de motivat ieweging niet 
kon beantwoorden. Ik v ind dat bijzon-
der triest, maar dan neem ik ook aan 
dat het feit, dat men een col loquium 
doctum doet ook geen bewijs hoeft te 
zijn, dat men bijzonder gemotiveerd is. 
Wanneer men overweegt selectie toe 
te passen op grond van prestaties, zet 
men een poort open voor tal van be-
roepsmogeli jkheden. Wanneer wi j nu 
al moeten gaan klagen dat sommige 
mensen een slecht advies hebben ge-
kregen op grond waarvan zij naar de 
h.b.s. gingen, dan zou men zich in de 
toekomst er well icht op kunnen beroe-
pen dat men een slecht advies heeft 
gehad ten aanzien van de examenpak-
ketten. 

D 
De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l mijn betoog begin-
nen met een opmerking te maken over 
de gevoelens en de uit ing die daaraan 
is gegeven door degenen die bezwa-
ren hadden tegen het door de Staats-
secretaris voorgestelde systeem van 
toelating. Ik v ind dat men die gedra-
gingen niet overeen kam kan scheren: 
het zijn uitingen van mensen diete-
leurgesteld en verontwaardigd waren, 
die meenden dat aan bepaalde rechten 
afbreuk werd gedaan en die zich daar-
over verontrust betoonden. Somswer-
den daarbij duidelijke reserves in acht 
genomen, ook ten aanzien van de ei-
gen mening. Als vaste commissie heb-
ben wi j dergelijke mensen ook ontvan-
gen. Er zijn ook mensen geweest die 
zich bezwaard voelden en daar op zeer 
emotionele wijze lucht aan hebben ge-
geven. Zij hebben daarbij tegelijkerti jd 
weinig informatie aangevoerd, maar 
hebben niettemin een soort campagne 
voor hun standpunt ontketend. Ik wi js 
bij voorbeeld op een artikel van de 
heer Meijer in Medisch Contact, 
waarin hij een aantal suggesties deed 
waarvan bekend kon zijn dat zij de toe-
latingsprocedure niet zouden verbete-
ren en waarin hij mensen die er net zo 
over dachten - als ik het zo mag noe-
men - opriep hem te steunen. Het is 
trouwens merkwaardig dat er juist van 
medische kant zeer veel en zeer i nten-
sief is gereageerd op deze zaak. Ik 
weet niet hoe ik dat moet verklaren, 
maar ik geloof dat veel van de t i jd die 
daarin is gestoken wellicht nog beter 
in het medisch onderwijs had kunnen 
worden gestoken. Ik wi l nog een ander 
voorbeeld noemen. Wij hebben een 
publikatie ontvangen - deze is ook af-
gedrukt in het blad Universiteit en Ho-
geschool - van twee hoogleraren in de 
wiskundige statistiek, namelijk de he-
ren Doornbosch en Maurice, waarin zij 

voorrekenen dat er een duidelijke sa-
menhang bestaat tussen schoolcijfers 
en studieresultaten. Wat presenteren 
de heren: de zogenaamde overschrij-
dingskansen, maar niet de grootte van 
het verband. In deze zaal zijn er niet al-
lemaal statistici, maar ik neem aan dat 
men met mij mee kan voelen dat, als 
men wi l aantonen dat een verband een 
bepaalde grootte heeft, men ook de 
grootte ervan bij zijn gegevens moet 
presenteren. Als men dat niet doet, 
komt men zeer dicht bij hetgeen waar-
over eens een aardig boekje is ge-
schreven, namelijk 'How to lie wi th 
statistics'. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Dat is onzin! 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik begrijp er ook 
niet zoveel van. Bedoelt de heer Kolt-
hoff dat de conclusies van de wiskun-
digen niet nauwkeurig waren en wel 
betrouwbaar, of wi lde hij zeggen dat 
zij noch nauwkeurig, noch betrouw-
baar waren? 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik heb bedoeld dat de 
berekeningen - ik had het niet over de 
conclusies - van de wiskundigen wei-
licht zeer betrouwbaar waren, dat de 
schattingen die zij op grond van de 
door hen gevonden samenhangen 
konden geven voor succes op de uni-
versiteiten en hogescholen, well icht 
zeer betrouwbaar waren, maar dat de 
grootte van het verband helaas in hun 
publikatie ontbrak. Als men maar een 
voldoende grote steekproef heeft, kan 
men deze betrouwbaarheden altijd be-
reiken, ook bij een zeer klein verband. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is in de statistiek heel 
gebruikelijk dat men een bepaalde 
O-hypothese toetst, zegt dat de gege-
vens uitwijzen dat er een significante 
afwijking van bestaat en ik zie niet in 
dat men elke statistische vergeli jking 
een correlatie of een regressiecoëffi-
ciënt moet berekenen. Ik v ind het on-
zin hetgeen de heer Kolthoff zoeven 
beweerde. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Die correlatiecoëfficiënt 
is berekend. Zij hebben zelfs de tech-
niek die zij ervoor hebben gebruikt.... 

De heer Vermaat (A.R.P.): Wat klaagt u 
dan? 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Dat uit de 
publikatie niet valt op te maken hoe 
groot het verband is en welke conclu-
sies men er derhalve op kan baseren. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het weten van een bepaal-
de correlatiecoëfficiënt w i l nog niet al-
t i jd zeggen dat men in alle details alle 
conclusies kan opsommen. Ik begri jp 
echter nu dat de heer Kolthoff alleen 
maar bezwaar had tegen het feit dat 
het niet is gepubliceerd. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Exact. Ik 
vind dat een onzorgvuldige wijze van 
publiceren, te meer omdat men daar-
mede poogt - daartoe heeft iedereen 
op zich zelf het recht - meningen te 
beïnvloeden. 

De heer Nooteboom (D'66): Een jaar of 
zes geleden is er in Amerika een soort-
gelijk onderzoek verricht waarui t bleek 
dat naar de normen, die de heer Kolt-
hoff nu te recht aanlegt, dat dergelijke 
feiten in een publikatie moeten wor-
den opgenomen, 90pct. van de zoge-
naamd wetenschappelijke publikaties 
niet aan de vereisten voldoen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik dank de 
heer Nooteboom voor zijn ondersteu-
ning. Ik heb deze voorbeelden ge-
noemd omdat ik het terecht vond, er-
op te wijze, dat de reacties ook tegen 
bepaalde toelat ingsvormen nogal uit-
eengelopen hebben en omdat ik van 
mening ben, dat wi j bij onze stell ing-
name vooral uit moeten gaan van ge-
gevens en die zo duideli jk mogeli jk 
moeten scheiden van conclusies die 
wi j trekken op grond van inhoudeli jke, 
politieke, principiële overwegingen. 
Mijnheer de Voorzitter! Is integrale lo-
t ing nu de slechtst denkbare methode 
om v.w.o.-abituriënten toe te laten tot 
het w.o.? Ik meen dat de heer E. Noote-
boom in eerste instantie glashelder 
duidelijk heeft gemaakt, ook aan me-
vrouw Ginjaar - ik zou bi jnazeggen: 
zelfs aan mevrouw Ginjaar - dat het in-
derdaad niet de slechtst denkbare 
methode is. Ik dacht ook dat mevrouw 
Ginjaar dat had toegegeven. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ik zou de heer Kolt-
hoff graag een variant op het systeem 
van de heer Nooteboom wil len voor-
leggen. Wij maken een zeer grote dob-
belsteen en op iedere zijde schrijven 
wij een politieke voorkeur. Vervolgens 
mogen de adspirant-studenten hun 
politieke voorkeur opgeven. Met die 
dobbelsteen gaan wi j dan loten, of het 
ene jaar alle P.v.d.A.-studenten wor-
den ingeschreven of alle V.V.D.-stu-
denten. Hoe zou de heer Kolthoff een 
dergelijke selectiemethode beoorde-
len? 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik zou van 
mening zijn dat lot ing, indien P.v.d.A.-
studenten en V.V.D.-studenten in de-
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zelfde mate recht op toelating hadden, 
een redelijke procedure zou zijn, mits 
er minder plaatsen dan studenten be-
schikbaar waren. 

De heer Nooteboom (D'66): Soms be-
ginnen zij bij de ene partij en eindigen 
bij de andere, evenals burgemeesters. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Zoals 
de Staatssecretaris het zich voorstelt, 
gaan wi j loten op basis van een getal, 
dat wordt toegekend. Ik stel als een va-
riant op het systeem-Nooteboom 
voor, loting te verrichten op basis van 
de door de aanstaande studenten zelf 
aangegeven politieke voorkeur. Zou 
de heer Kolthoff die methode even 
goedvinden? 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Neen, Ik 
vond de methode van de Staatssecre-
taris niet alleen te prefereren, maar 
ook helderder en toegankelijker. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik be-
gri jp het helemaal niet, want het is 
toch hetzelfde, of men loot op basis 
van een cijfer of op basis van een poli-
tieke voorkeur? Het is namelijk even 
wil lekeurig. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Loting blijft 
lot ing, dat ben ik met mevrouw Gin-
jaar eens, binnen een groep die gelijk-
gerechtigd is, het onderwijs te volgen. 
Op welke manier men ook loot - met 
een dobbelsteen, lootjes uit een hoed 
of op een andere manier - dat is mij 
om het even. 
Is het misschien niet de slechtst denk-
bare methode, maar de domste me-
thode, want ook dat is naar voren ge-
bracht. De heer Vermaat heeft zelfs 
even gekoketteerd met de associatie 
d o m e n charmant. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Ik citeerde. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Kijk eens 
aan, dan heeft de heer Vermaat geko-
ketteerd met hetgeen iemand anders 
heeft gezegd. 
Mijnheer de Voorzitter! Als men op ba-
sis van een statistische vergelijking 
tussen twee methoden komt tot be-
paalde conclusies ten aanzien van de 
wijze, waarop groepen mensen ver-
schillende kansen hebben het weten-
schappelijk onderwijs met succes te 
volgen, als men op grond daarvan 
meent, bepaalde beslissingen ten aan-
zien van individuen te kunnen nemen, 
als men op grond van het formeel-juri-
disch gelijke recht van de v.w.o.-diplo-
mabezitters tot de overtuiging komt 
dat dat gelijke recht zich moet weer-

spiegelen in de toelatingstechniek en 
als men ten slotte op inhoudeli jk-poli-
tieke gronden vergeli jkenderwijze de 
ene methode boven de andere prefe-
reert omdat men de ene op politieke 
gronden rechtvaardiger vindt, dan 
vind ik dat men kan spreken van een 
rationele redeneertrant. 
Ik vraag mij dan ook af, of degenen, 
die zeggen, dat loten de domste me-
thode is, eigenlijk niet bedoelen, dat 
de mensen, die voorstanders zijn van 
integrale lot ing, well icht dommer zijn 
dan degenen, die een andere methode 
voorstaan. Of zijn zij well icht van me-
ning, dat degenen, die hun politieke 
overtuiging laten meespelen bij de 
keuze, die zij doen, een dommere be-
slistrant volgen dan degenen, die deze 
politieke overtuiging bij hun beslissing 
achterwege laten? Dit zijn maar vra-
gen. 

In ieder geval ben ik van mening, dat 
niet alleen wi j zeer expliciet ook de po-
litieke overweging in onze oordeels-
vorming hebben aangebracht maar dat 
ook anderen dit, wel l icht iets meer im-
pliciet, hebben gedaan. Ook bij voor-
beeld bij het systeem, dat mevrouw 
Ginjaar voorstaat, is dat duidelijk. 
Daarom is het nog niet een dommer 
systeem dan dat van de ander, maar 
het is mij er ook niet liever om. Wat 
stelt de V.V.D. bij monde van mevrouw 
Ginjaar voor? Het gaat om het volgen-
de. Een moeilijker, dus breder v.w.o. 
zal ons een geringer aantal geschiktere 
kandidaten voor het wetenschappelijk 
onderwijs opleveren, want, zegt me-
vrouw Ginjaar, 40% van de v.w.o."ge-
diplomeerden struikelt in het 
wetenschappelijk onderwi js. Daarop 
volgt dan de opmerk ing: 'de mam-
moetwet heeft op dit punt gefaald'. Da-
teert die 40% nu van de invoeringsda-
tum van de mammoetwet , of van de ab-
ituriënten van het mammoet-v.w.o.? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik 
heb er mijn best voor gedaan, in twee-
de termijn uitvoerig oud-ministerCals 
te citeren om aan te tonen, welke over-
wegingen er destijds waren bij de in-
voering van de mammoetwet . Inder-
t i jd was men van oordeel, dat de h.b.s. 
onvoldoende vooropleiding was voor 
de universiteit, dat de h.b.s. dus moest 
verdwijnen, dat daarvoor gedeeltelijk 
in de plaats zou komen de h.a.v.o. voor 
degenen, die niet gingen studeren, en 
het atheneum voor degenen, die wel 
zouden gaan studeren. Tijdens die dis-
cussie - ik citeerde het - kwam uitvoe-
rig aan de orde de kwaliteit van het on-
derwijs op het atheneum. Dat onder-
wijs moest breed en algemeen cultu-
reel zijn. Het moest een duidelijke 

vooropleiding voor het v.w.o. beteke-
nen. Als bli jkt, dat 40 % struikelt, zeg 
ik, dat niet datgene is gebeurd, wat bij 
de invoering van de mammoetwet 
werd verwacht en dat wi j dus ont-
spoordz i jn . 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Neem mij 
niet kwalijk, mijnheer de Voorzitter, 
maar ik heb het niet wi l len hebben 
over de kwaliteit van de mammoetwet , 
maar over de kwaliteit van de redene-
ring, die mevrouw Ginjaar volgt. Als zij 
zegt, dat het percentage van veertig is 
te wi j ten aan de mammoetwet en dat 
zij op dit punt heeft gefaald, leg ik haar 
de vraag voor, of de situatie voordien 
anders was. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Nu 
ontstaat dezelfde soort discussie, 
die zoeven met de heer Masman is ge-
voerd. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Nee, mi jn-
heer de Voorzitter. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik zou 
wi l len, dat de heer Kolthoff luisterde. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Wij hebben 
het over iets geheel anders. De geach-
te afgevaardigde mevrouw Ginjaar 
heeft het falen van 40% toegeschreven 
aan de mammoetwet , waar zij om goe-
de of minder goede redenen iets tegen 
heeft. Zij heeft niettemin dat verband 
gelegd. Ik tart deze geachte afgevaar-
digde mi j aan te tonen, dat, voordat er 
mammoetabitur iënten waren, de per-
centages anders lagen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): De 
mammoetwet met een h.a.v.o. en een 
atheneum werd juist ingevoerd, om-
dat het prel iminaire onderwijs niet 
voldeed. De doelstell ing van de mam-
moetwet was juist, dat te verbeteren. 
Dat is niet gelukt. Daarom zeg ik: De 
mammoetwet heeft hierbij gefaald. 
Dat houd ik recht overeind. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik geloof, 
mijnheer de Voorzitter, dat de geachte 
afgevaardigde en ik het dubbel oneens 
zijn. Het gaat niet alleen om de vraag, 
of men naar elkaar wi l luisteren, maar 
ook, of men op gestelde vragen ant-
woord w i l geven. Dat is niet gebeurd. 
Mevrouw Ginjaar heeft vervolgens ge-
zegd: Wi j v inden, dat de topgroep 
rechtstreeks moet worden toegelaten 
en de rest via gewogen loting. Ik w i l er 
ronduit voor ui tkomen, dat onze pre-
occupaties wat anders liggen. Deze 
strekken zich niet in de eerste plaats uit 
tot de topgroep, al vinden wi j deze na-
tuurl i jk niet zonder beiang, maar voor-
al tot de andere groep. In dezen zitten 
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wij duidelijk met de Staatssecretaris 
op één lijn. Daarop kom ik nog terug. 
Vervolgens sprak mevrouw Ginjaar 
namens de V.V.D.: 'Wij zijn van oor-
deel dat een selectiesysteem op basis 
van prestaties individuen een kans 
geeft hun eigen lot te sturen'. Zeker, en 
ik zou daaraan willen toevoegen: en 
daarmee, bij schaarste, dat van ande-
ren. Vervolgens gaat de tekst van me-
vrouw Ginjaar weer door: 'Dit is voor 
ons een liberaal beginsel, waar wij niet 
aan wensen te tornen'. En zo is het. 
Het survival of the fittest, ten koste van 
de minder fitten. 
Ik ga nog even door, als u het niet erg 
vindt, over een aantal dingen die me-
vrouw Ginjaar naar voren heeft ge-
bracht, want ik meen dat ik daar niet 
langs heen kan gaan. 
Zij heeft gesproken over de kille, cijfer-
matige, technocratische benadering 
van Staatssecretaris Klein. Ik ben van 
mening dat dit verwijt behalve onaan-
genaam, ook onjuist is. Ik ben van me-
ning dat het verwarren van feitelijke, 
cijfermatige, eventueel wetenschappe-
lijke gegevens met het politieke, prin-
cipiële en het menselijke moment bij 
de keuze waarvoor wij staan, een zeer 
onjuiste aanpak is en het scheiden 
daarvan de enig juiste. 
Iets anders is dat de heer Klein heeft 
laten blijken anders begaan te zijn met 
het lot van betrokkenen en misschien 
op een andere manier zijn conclusies 
trekt ten aanzien van individuen op 
grond van gegevens uit de groep. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Op 
welke wijze is naar uw mening de 
Staatssecretaris begaan met het lot 
van betrokkenen? Waaruit blijkt dat de 
Staatssecretaris niet koel en afstande-
lijk daarover redeneert? 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ten eerste 
heb ik niet gezegd dat de Staatssecre-
taris niet koel en afstandelijk rede-
neert. Ik heb dat zelfs in hem geprezen. 
Ik heb vervolgens gezegd dat dit de 
enige basis is om vervolgens tot een 
menselijk juist en bovendien helder en 
overdraagbaar oordeel te komen. Dat 
lijkt mij de enig juiste weg in dit geval. 
Dan kan men tot een ander oordeel ko-
men dan ik, dan iemand anders, dan 
mevrouw Ginjaar, maar daarmee is de 
benadering niet minder menselijk. Dat 
heeft mevrouw Ginjaar de Staats-
secretaris verweten en ik meen ten on-
rechte. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Mag 
ik u in herinnering roepen dat de 
Staatssecretaris in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag heel duidelijk 
zegt dat hij ten behoeve van mensen 

die uitgeloot zijn en zich weer aanmel-
den geen enkele zekerheid kan geven. 
Vindt u dat menselijk? 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik kan de 
vraag aan mevrouw Ginjaar terugspe-
len. Vindt zij het menselijk als de 
Staatssecretaris gezegd zou hebben: 
Die krijgen onmiddellijk toegang, maar 
anderen moeten dan maar even op-
schuiven? Is dat dan menselijker? 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Wij 
hebben een aantal methoden voorge-
steld om deze uitgeloten, mochten 
zij na een aantal keren zich aangemeld 
te hebben, weer uitgeloot worden en 
waarbij zij blijk geven van een grote 
motivatie bezeten te zijn, menselijk te 
benaderen en hen toe te laten. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik ben van 
mening dat de koers die de heer Klein 
heeft gekozen en waarin wij hem zeer 
gaarne volgen, op geen enkele manier 
als minder menselijk kan worden aan-
gemerkt dan wat andere gewaardeer-
de medeleden van de Kamer naar vo-
ren hebben gebracht als wat zij als de 
meest menselijke methode zien. Ik ben 
ten slotte van mening dat men niet an-
ders kan en moet verlangen dan dat 
men begint met de technische kanten 
van de zaak zo goed mogelijk uit te 
zoeken om vervolgens zeer serieus en 
scrupuleus aandacht te besteden aan 
de gevolgen daarvan in het menselijke 
vlak. Dat heeft de heer Klein gedaan en 
naar onze mening zeer overtuigend. 
Naar de mening van mevrouw Ginjaar 
en anderen niet overtuigend, maar dat 
betekent niet dat wij hem op dit punt 
verwijten zouden moeten maken. 
Ik zou nog enkele opmerkingen willen 
maken over het zeer genuanceerde be-
toog dat de heer Vermaat heeft gehou-
den, zo genuanceerd, dat hij zelfs rela-
tiveringen en naar mijn mening te-
rechte relativeringen heeft aange-
bracht op het punt van het rechtvaardig-
heidsgevoel dat in het geding is in 
deze zaak. Ik ben hem dankbaar voor 
zijn opmerking, dat men op dit punt en 
met hantering van het rechtvaardig-
heidsbeginsel niet zonder meer tot 
eenduidige beslissingen komt. Ik maak 
hieruit op dat de oplossing die ik voor-
sta wat dat betreft in zijn gedachten-
gang ruimte heeft naast de zijne. Niet-
temin zijn wij het over de uitvoering 
niet eens. 
De Staatssecretaris heeft vrij uitvoerig 
en systematisch een aantal bezwaren 
aangevoerd tegen het door de heer 
Vermaat gepropageerde systeem. Ik 
wil er nog enkele aan toevoegen. Ik 
meen dat het systeem dat de heer Ver-
maat volgt uitgaat van de veronder-

stelling, dat de afstanden tussen 6 en 
10 op de cijferschaal gelijk zijn. Hij 
neemt immers steeds gelijke stappen 
en laat daarbij gelijkelijk de gewichten 
oplopen. Naar mijn mening is dit niet 
juist. Er is ook zeer duidelijk aange-
toond dat dit niet juist is. Onder ande-
ren prof. A.D. de Groot heeft daar pu-
blikaties aan gewijd. Het is een pro-
bleem voor de oplossing die hij voor-
staat. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Wil de heer 
Kolthoff, afgezien van de mate van ar-
bitrairheid die overal in zit, mij vertel-
len wat moeilijker is: van een 6 naar 
een 7 of van een 8 naar een 9 komen? 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Precies! 
Omdat ik die vraag niet kan beant-
woorden, kom ik tot deze conclusie. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Usugge-
reert dat ik een bepaalde oplossing 
heb gekozen en dat die onjuist zou zijn. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik begrijp 
dat er een verkeerde suggestie kan zijn 
overgekomen uit wat ik zei, namelijk 
dat men bij voorbaat zou kunnen aan-
geven waar die verschillen in liggen. Ik 
bedoel echter niet meer en niet minder 
dan ik gezegd heb, namelijk dat die 
schaalafstanden naar alle waarschijn^ 
lijkheid niet gelijk zijn. Ik zeg niet waar 
ze groter of kleiner zijn. Dat weet ik 
niet. En wat ik naar voren bracht is dat 
de heer Vermaat dat volgens mij ook 
niet weet, maar het niettemin sugge-
reert te weten door gelijke wegingsfac-
toren bij elkaar op te tellen. 

De heer Vermaat (A.R.P.): U zoudt 
kunnen zeggen dat ik wat dit betreft 
ongeveer doe wat de Staatssecretaris 
in zijn totaliteit doet. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Dat zou 
kunnen. Als u dan ook tot dezelfde 
conclusie kwam, zou ik u kunnen vol-
gen. 
De heer Vermaat heeft zojuist zelf al 
het woord 'arbitrair' gebruikt, dat hier 
als volgende punt op mijn lijstje staat. 
Inderdaad is het toekennen van ge-
wichten naar zijn aard altijd arbitrair. 
Dat is een probleem waarvan wij goed 
doordrongen moeten zijn, als wij een 
gewogen loting voorstaan. Het bete-
kent niet dat gewogen loting in princi-
pe niet minder arbitrair te maken zou 
zijn, namelijk hechter te funderen zou 
zijn in de reëel gebleken verbanden 
tussen schoolcijfers en universitaire 
resultaten. Die gegevens zijn er niet. 
Die mogelijkheid tot een betere gewo-
gen loting bestaat niet. Derhalve ben ik 
van mening dat wij onontkoombaar 
tot de conclusie moeten komen, die 
ook de Staatssecretaris voorstaat. 
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De heer Vermaat (A.R.P.): Ik meen dat 
er een heel duidelijk verschil is tussen 
het oordeel, dat het tot op zekere 
hoogte arbitrair is, en de opvatt ing dat 
het zo volstrekt wil lekeurig zou zijn dat 
je het beter niet kunt doen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Dat vraag 
ik mij af. Ik geloof dat men wel uit el-
kaar moet houden het toevoegen van 
arbitraire, wil lekeurige elementen aan 
een per definitie onwil lekeurige lo-
tingprocedu re. Voorts geloof ik dat de 
factoren die de heer Vermaat en de zij-
nen wil len invoeren in die weging tot 
een grote ondoorzichtigheid zullen lei-
den. Hoe dat moet, staat niet in zijn 
amendement. De Staatssecretaris 
moet maar zien en wi j moeten maar 
afwachten. Het verzwakt naar mijn ge-
voel de argumentatie voor zijn keuze. 
Aan het einde van mi jn opmerkingen 
over selectie en loting gekomen, meen 
ik er goed aan te doen even iets te zeg-
gen over de twee moties die daarop 
betrekking hebben. Mevrouw Ginjaar 
stelt in haar motie op stuk nr. 28 voor, 
leerlingen van het v.w.o. met zoge-
naamde grote deficiënties in hun vak-
ken pakket een schaduwplaats toe te 
kennen. Ik meen dat de Wet op het we-
tenschappelijk onderwijs, met name 
artikel 26, dit onmogeli jk maakt. Vol-
gens de wet moeten allen die uit het 
voortgezet onderwijs komen gelijkelijk 
toegang krijgen. 

In de motie van mevrouw Ginjaar-
Maas en de haren op stuk nr. 27, wordt 
geconstateerd dat een beter selectie-
systeem nog steeds niet ontworpen is 
en wordt de Regering gevraagd dat ui-
terlijk binnen twee jaar aan de Kamer 
voor te leggen. 
Dit zou op onoverkomeli jke proble-
men stuiten. Binnen die twee jaar zal 
besloten worden over een ander hoger 
onderwijssysteem. Daarom lijkt het 
mij zeer ongewenst een selectie-
systeem te gaan ontwerpen los van het 
onderwijssysteem. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik be-
grijp dat de heer Kolthoff dit zegt. Het 
probleem is alleen dat er nog geen en-
kel zicht is op de termijn waarbinnen 
de selectieve propaedeuse, waar wi j 
naartoe gaan, kan worden ingevoerd. 
De Wet herstructurering zal dit voor-
jaar hier in behandeling komen en 
misschien worden aangenomen. Dat 
betekent echter nog niet dat dan met-
een op korte termijn met een selectie-
ve propaedeuse van start kan worden 
gegaan. Ook de Staatssecretaris was, 
naar ik meen, van oordeel dat dit nog 
enkele jaren kon duren. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik erken het 
bestaan van het probleem. Dat neemt 
niet weg dat dit geen weerlegging 
vormt van mijn bezwaren. Zolang wi j 
niet meer zekerheid hebben over het 
onderwijssysteem moeten wi j niet, 
daarop vooruit lopend, een selectie-
systeem ontwerpen. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Het is 
een tijdelijke maatregel die nog een 
aantal jaren zal duren. Daarom is het 
toch onze plicht te zoeken naar een zo 
goed mogelijk toelatingssysteem? 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ja, zo goed 
mogelijk. Met de huidige gegevens 
zou dat integrale loting zijn. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Dat 
vindt u. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Wellicht 
kunnen wi j dan in een volgend stadi-
um komen met loting op basis van 
reële, empirisch gefundeerde gewich-
ten. 
Ik blijf van mening dat het werken aan 
een selectiesysteem terwij l dat onder-
wijssysteem bewust in ontwikkeling 
wordt gebracht niet de voorkeur ver-
dient. Op een gegeven ogenblik zal zijn 
aan te geven waar het heen gaat en op 
welke termi jn. Dan zal het moment zijn 
aangebroken om het best daarbij be-
horend selectiesysteem - als het dan 
nog selectiesysteem moet heten - t e 
maken. 

Mevrouw Ginjaar-Maas (V.V.D.): Ik 
mag de heer Kolthoff in herinnering 
brengen dat ook zijn geestverwant, de 
Ministervan Onderwijs, het vor ig jaar 
in Nijmegen heeft gezegd dat, als de 
numeris f ixus structureel gaat worden, 
gezocht zal moeten worden naar een 
beter selectiesysteem. Ik neem aan dat 
de heer Kolthoff dat weet. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Inderdaad 
moet daarnaar worden gezocht. De 
vraag op het ogenblik is of men kan 
voorzien dat het te vinden is. Ik meen 
die vraag ontkennend te moeten be-
antwoorden. 
Vervolgens wi l ik een aantal opmerkin-
gen maken over het structurele ele-
ment in de wet, het in overweging ne-
men van de koppeling aan de arbeids-
markt. 
De Staatssecretaris heeft ons in zijn 
beantwoording voorgehouden dat er 
geen evenwicht is tussen de vraag 
naar academici en het aanbod van stu-
denten, de toekomstige academici. 
Derhalve zal deze vraag en dit aanbod 
op elkaar moeten worden afgestemd 
en zal er een regulering moeten plaats-
vinden. Met die constatering zijn wi j 
nog niet verder dan voor de beant-

woording. De vraag is of dat wel het 
geval is met de rest van wat hij heeft 
gezegd. 
Hij heeft vervolgens aangevoerd dat 
deze structurele overwegingen eigen-
lijk al in de beslissingen worden be-
trokken, maar dat gebeurt impliciet 
en bij dezen wi l hij meer expliciet 
maken. Ik heb hem gevraagd hoe wi j 
dat dan impliciet doen en daarop heb 
ik geen duidelijk antwoord gekregen. 
Dan nog is het de vraag of w i j hem op 
dat punt kunnen volgen. Gaan wi j die 
weg op, dan is het gevaar levensgroot 
dat wi j daarmee vooruit lopen op een 
toekomstig systeem van hoger onder-
wijs. De discussie daarover moeten wi j 
hier nog voeren, onder meer de dis-
cussie over een systeem waarin al dan 
niet 'open' of 'gesloten' studierichtin-
gen zullen voorkomen. Ik heb dit punt 
in eerste termijn aan de orde gesteld 
en ik heb er de vraag aan verbonden of 
er, naarmate wi j verder op deze weg 
voortgaan, niet op een gegeven mo-
ment een beperkt aantal keuzen over-
blijft. Wi j maken ons daarover wel zor-
gen. 

Ik haast mij overigens nogmaals te be-
klemtonen, dat wi j niet principieel te-
genstanders zijn van het introduceren 
van een structureel element - well icht 
zelfs dit structurele element - in een 
wet te zijner t i jd. Wij zien dat integen-
deel als onvermijdeli jk en zelfs als 
wenselijk, zoals ik in eerste instantie al 
heb gezegd. Wij zijn echter van me-
ning, dat op dit moment voldoende 
gegevens daartoe ontbreken en dat de 
Staatssecretaris in zijn antwoord niet 
met nieuwe gegevens op dat punt is 
gekomen. Hij heeft niet veel anders ge-
daan dan het volgende te betogen: Wij 
moeten naar beste weten onze beslis-
singen nemen. Dat is juist. Vervolgens 
heeft hij daaraan de gegevens gekop-
peld, die wi j vóór ons hebben van het 
Centraal Planbureau uit het rapport in-
zake ramingen van behoeften, enz. Met 
die best beschikbare gegevens moe-
ten wi j dus werken. Ik ben het met die 
redeneertrant niet helemaal eens. Ik 
ben van mening, dat men niet alleen 
de best beschikbare gegevens daarbij 
moet gebruiken, maar dat die gege-
vens ook aan een m in imum van kwali-
teit moeten voldoen, zodat zij ten 
minste overdraag baar zijn opeen zo-
danige manier, dat zij niet al te zeer 
aanvechtbaar zijn. Ik meen, dat de ge-
gevens, die wi j voor ons hebben ge-
had, zeer aanvechtbaar zijn en dat het 
rapport op de twijfelachtigheid ervan 
zeer duidelijk wijst. Ik ben dan ook van 
oordeel, dat wi j die ingreep en die ex-
tra bevoegdheid nog maar even moe-
ten verschuiven. De Staatssecretaris 
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heeft gezegd: Wij doen het impliciet 
en wi j blijven interpellabel. Laat hij 
het maar even impliciet blijven doen 
en laat hij vooral interpellabel bl i jven. 
Zeer indirect en zeer onverwacht zijn 
onze twijfels over de ramingen nog 
ondersteund door Staatssecretaris 
Veerman, die er zelfs geen voorl ich-
t ingsprogramma op zou wil len base-
ren, het althans een zeer hachelijke 
zaak zou vinden, dat te doen. 
Tal van klemmende vragen, die wi j 
naar voren hebben gebracht over de 
ramingen, zijn niet beantwoord. Ik heb 
al gezegd, dat er eigenlijk een alge-
meen antwoord is gekomen, dat langs 
die concrete vragen heengaat. Ik voel 
mij niet geroepen, die vragen nu te 
herhalen. De Staatssecretaris heeft 
ons op dit punt niet kunnen overtui-
gen. 

Ten s l o t t ew i l i knog iets zeggen over 
de werkingsduur van de wet. De 
Staatssecretaris heeft gezegd: 'Dewer-
kingsduur van de wet moet ten minste 
drie jaar bedragen, omdat ik anders 
onvoldoende t i jd heb om een eventu-
ele opvolger van deze wet op een be-
hoorlijke manier in te dienen'. Hij heeft 
ons dit uiterst globaal voorgerekend. 
Ik geloof, dat ik mi j in dit opzicht het 
beste kan aansluiten bij hetgeen de 
heer Ter Woorst voor mij heeft ge-
zegd, namelijk dat, als het niet in de 
verwachtingen ligt dat er over twee 
jaar een volstrekt andere wet komt of 
bij voorbeeld een wet, die zoveel af-
wijkt van de voorloper van deze wet 
als in dit geval aan de orde is, wi j dan 
ongetwijfeld met een beknotte en be-
korte behandeling zouden kunnen vol-
staan. 

Staatssecretaris Klein: Er wordt voor-
bijgegaan aan een formeel bezwaar. 
Als deze Kamer nu uitspreekt, dat er 
over twee jaar een nieuw wetsontwerp 
moet zijn, kan ik niet een jaar wachten 
op de mogeli jkheid van een novelle. Ik 
moet dan vandaag nog beginnen aan 
de procedure, opdat een volwaardig 
wetsontwerp kan worden ingediend. 
Als de Kamer uitspreekt, dat ik een 
wetsontwerp mag indienen en eventu-
eel een novelle, is dat wat anders dan 
wanneer de Kamer uitspreekt, dat de 
werkingsduur van deze wet twee jaar 
moet zijn. Het laatste betekent met in-
achtneming van de adviesprocedure -
inschakeling van de Academische 
Raad, enz. - en het verlangen van de 
Kamer om ongeveer een jaar de gele-
genheid te hebben, zich te beraden via 
voorlopige verslagen en eindversla-
gen, dat ik ongeveer vandaag aan de 
opstell ing van een nieuw wetsontwerp 
moet beginnen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik heb het 
gevoel, mijnheer de Voorzitter, dat de 
Staatssecretaris de termi jnen, die hij 
denkt nodig te hebben, te breed uit-
meet. De duur van de consultatie en de 
duur van de voorbereidingen in de Ka-
mer zijn natuurli jk sterk afhankelijk van 
de mate waarin een nieuwe wet zou af-
wijken van de bestaande. Ik kan mij 
toch niet voorstellen dat de Staats-
secretaris nu al in zijn hoofd zou heb-
ben, dat hij over twee jaar alweer een 
heel nieuwe wet met hele nieuwe ex-
tra bevoegdheden nodig zou hebben. 

Staatssecretaris Klein: Neen, daarom 
wi l ik ook een werkingsduur van drie 
jaar; dan kan ik over ongeveer ander-
half jaar eens aan een nieuw wets-
ontwerpgaan beginnen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Ik heb nu 
toch het gevoel dat wi j op grond van 
een zelfde premisse tot een verschil-
lende conclusie komen. 

Staatssecretaris Klein: A l suwconc lu -
sie is, dat er een werkingsduur van 
drie jaar moet zijn, dan zijn wi j er. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Neen, na-
tuurl i jk niet. Ik geloof dat het zeer on-
juist zou zijn als de Kamer verstopper-
t jezou spelen en zou zeggen: Eigenlijk 
vinden wi j een werkingsduur van drie 
jaar juist, maar wi j wi l len niet meer, 
geef dan twee jaar. Als de Kamer zich 
uitspreekt voor een werkingsduur van 
twee jaar, dan doet zij dat omdat zij 
v indt dat er met alle mogeli jke midde-
len aan moet worden gewerkt, opdat 
inderdaad in twee jaren deze maatre-
gel uit de wereld zal zijn en dat er dan 
naar ik hoop heel andere maatregelen 
zullen komen. 

Staatssecretaris Klein: Dat kunt u in 
een motie vastleggen en na twee jaar 
kunt u in een overleg mij vragen of ik 
voornemens ben in het derde jaar deze 
wet weer toe te passen. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): De Staats-
secretaris zal het met mij eens zijn en 
met spijt constateren dat men bepaal-
de zaken zowel in een motie kan vast-
leggen of bij amendement in of uit de 
wet proberen te krijgen. 
Wi j hebben uitdrukking wi l len geven 
aan het feit dat die twee jaren niet wer-
keloos moeten worden doorgebracht. 
Wi j hebben in eerste instantie gezegd 
- ik meen dat wi j niet de enigen waren 
- d a t de werkingsduur van de vorige 
wet niet heeft uitgeblonken dooreen 
zinderende activiteit om al het mogel i j -
ke te doen, binnen de beschikbare 
middelen de capaciteit uit te breiden. 
Wij vinden dat dit hoogst noodzakelijk 
is en zijn zelfs van mening dat de nu-

merus-fixuswet en deze numerus-
fixuswet daarvoor min of meer zijn be-
doeld. Om uitdrukking te geven aan dit 
punt hebben wi j een motie opgesteld. 
Alvorens deze aan u, mijnheer de 
Voorzitter, te overhandigen, w i l ik er 
nog iets over zeggen. De Staatssecre-
taris heeft gezegd, in antwoord op op-
merkingen van mij hierover, dat de Re-
gering wel wat kan doen maar dat de 
grens van haar bevoegdheden snel is 
bereikt. Ik ben van mening dat de Re-
gering toch bepaald meer initiatieven 
en in ieder geval stimulansen kan ont-
wikkelen dan in de laatste t i jd is ge-
beurd. Ik meen hieraan, mijnheer de 
Voorzitter, in de motie die ik u hierbij 
aanbied, uitdrukking te hebben gege-
ven. 

Motie 

De Voorzitter: Door de leden Kolthoff, 
Ter Woorst, Vermaat, Van Leijenhorst 
en Van der Heem-Wagemakers wordt 
de volgende motie voorgesteld: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslagingen over het 
wetsontwerp 12 929; 

van mening, dat de werkingsduur van 
de wet - meer dan bij de vorige Nume-
rus Fixus-wet het geval was - benut 
moet worden om de capaciteitsproble-
matiek van de instellingen van weten-
schappelijk onderwijs op korte termi jn 
te verlichten en de besluitvorming 
voor eventuele maatregelen op lange-
re termijn te vergemakkelijken; 

verzoekt de Regering, het reeds meer-
malen aangekondigde onderzoek tot het 
inventariseren, uitwerken en invoeren 
van capaciteitsverruimende onder-
wijsmethoden - in overleg en samen-
werking met de instellingen van we-
tenschappel i jkonderwi js- ten spoe-
digstetelaten aanvangen; 

nodigt de regering tevens uit, t i jdens 
genoemde werkingsduur, de ramin-
gen van aanbod en behoefte aan af-
gestudeerden, verder uit te werken, te 
verfijnen en in het kader van haar alge-
meen beleid te plaatsen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! De indieners van de mo-
tie hebben getracht met deze formule-
ring te blijven binnen de bevoegdhe-
den die de Staatssecretaris zelf heeft. 
Wij hebben daarin gedachten naarvo-
ren gebracht, waarvan hij zich in zijn 
antwoord voorstander heeft getoond. 
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Ten slotte zal het duidelijk zijn, mi jn-
heer de Voorzitter, dat wi j het ten aan-
zien van een belangrijk punt van deze 
wet volstrekt eens zijn met de uit-
gangspunten en de uitwerking van de 
Staatssecretaris. Ten aanzien van twee 
andere punten zijn er verschillen van 
inzicht, die bepaald niet absoluut zijn 
maar wel vri j duidelijk bli jven. 

D 
De heer Van der Spek (P.S.P.): Mi jn-
heer de Voorzitter! Ook ik wi l best een 
dankwoord stamelen over de antwoor-
den, die de Staatssecretarissen heb-
ben gegeven. Ik wi l er echter aan toe-
voegen, dat ik niet wèg was van de be-
antwoording. Veel is niet beantwoord, 
met name niet wat betreft de arbeids-
markt. 
Het verhaal, dat de heer Klein hield 
over de betrouwbaarheid en de nauw-
keurigheid vond ik een erg onduideli jk 
betoog. Ik blijf van oordeel dat, vooral 
wanneeer men de maatschappelijke 
behoefte - dit is een beter begrip dan 
de arbeidsmarkt - als uitgangspunt 
neemt, deze in hoge mate arbitrair en 
onvoorspelbaar is. Deze kan soms zeer 
sterk worden beïnvloed door maatre-
gelen van de zijde van de overheid. Ik 
blijf er dus bij, dat bij de toelating tot 
het w.o. de ontplooi ing van de per-
soonlijkheid voorop moet worden 
gesteld. Die heeft natuurlijk maat-
schappelijke effecten en ook het om-
gekeerde geldt: De keuze van de stu-
die zal zeker ook door maatschappelij-
ke factoren worden beïnvloed. Dit be-
tekent, dat naar ons oordeel de be-
staande capaciteitstekorten snel moe-
ten worden opgeheven. Over dit punt 
heb ik niets gehoord in de beantwoor-
ding. Natuurlijk zal dit veel geld kos-
ten, maar dat moeten wi j ervoor over 
hebben. Ik v ind, dat de heer Klein wat 
te eenvoudig heeft gesproken over de 
kwestie van de duurte van verschillen-
de studies. Er is al forse kritiek geuit op 
zijn vergeli jking, dat er 12 juristen in 1 
arts passen. Ik zou nog wel een andere 
vraag wil len stellen, mijnheer de Voor-
zitter, ook al is het op zich zelf al onjuist 
om deze verhoudingscijfers te gebrui-
ken. Hoeveel juristen passen er dan in 
één leraar? Dan moet men namelijk 
vragen om welke leraar het dan zal 
gaan: iemand van de oude of iemand 
van de nieuwe opleiding? Het verhou-
dingsgetal van het aantal juristen, 
overeenkomend met één leraar in de 
nieuwe opleiding, zal ongeveer tien 
maal zo groot zijn als het getal betref-
fende juristen en leraren in de oude 
opleiding. Ik vind het dus zeer onzinnig 
om met deze vergelijkingen te werken. 

Wi j bl i jven tegen dit wetsontwerp, 
mijnheer de Voorzitter. Ik herhaal dat, 
wanneer wi j binnen het gegeven van 
de numerus fixus moeten spreken, 
over wie wel en wie niet in aanmerking 
komt, ik dit met de grootste tegenzin 
doe. Het is echter onvermijdeli jk. Bij 
elk selectiesysteem, welk stelsel ook, 
zullen grote individuele onrechtvaar-
digheden in zekere aantallen voorko-
men. Ik zeg dit in reactie op wat de 
heer Klein stelde over het numerieke 
rendement van 70%. Ik meen, dat een 
derde maal meedoen bepaald wél 
moet leiden tot plaatsing. Hierin is wel 
degelijk een stuk motivatie gelegen. 
Het mag natuurlijk niet tot een stuw-
meer leiden en daarom hebben wi j 
gesteld, dat de capaciteit vergroot 
moet worden. Gelet op dit streven heb 
ik een sub-amendement op het sub-
amendement nr. 24 van de heer Van 
Leijenhorst ingediend. Ik herhaal, dat 
ik een persoonlijk standpunt heb ten 
aanzien van de gewogen lot ing. Ik meen, 
dat bij de categorie van de allerhoogst 
begaafden - voor zover dit meetbaar is 
met cijfers, maar dit is het enige criteri-
um dat wi j hebben - het niet verant-
woord is, ook deze lieden de kans te la-
ten lopen, dat zij niet kunnen studeren 
wat zij wi l len. Zij moeten zeker ge-
plaatst worden. Ik heb daarom een 
subamendement ingediend op het 
amendement nr. 23 van de heer Ver-
maat. Omdat daarmee de grote be-
zwaren, die ik noemde tegen het 
systeem van de gewogen lot ing, ver-
minderd worden, is het beter meer ge-
gevens, met name de rapportcijfers 
van één of twee voorgaande jaren, te 
laten meetellen. De heer Veerman 
heeft gezegd, dat men daarmee meer 
de richting van het schoolonderzoek 
uitgaat. Dat geef ik toe. Ik meen echter 
dat dit niet zoveel bezwaren oplevert 
tegenover de voordelen die ik daarin 
zie. Ik heb zelf bezwaren genoemd te-
gen het gewogen lotingssysteem, o.a. 
dat van een sterke cijferjacht. Beter: 
een versterkte cijferjacht vergeleken 
met de huidige, want in elk systeem 
waarin je kunt slagen of zakken, waar-
in je zonder meer wordt toegelaten na 
slagen of na een aselecte loting wordt 
toegelaten, bestaan die bezwaren in 
zekere mate. De versterkte jacht op cij-
fers en de versterkte verwaarlozing 
van een aantal vakken zouden weer 
geringer worden indien niet alleen 
werd gekeken naar de momentopna-
me van het gemiddelde eindexamen-
cijfer. Ik heb het idee geopperd, niet 
gepropageerd, maar meer in de vorm 
van een vraag naar voren gebracht, 
dat het advies van de school zou kun-

nen worden ingewonnen over de mo-
tivatie. Ik vind dat de heer Veerman dit 
idee overtuigend heeft bestreden. De 
heer Klein heeft in het verband van de 
selectie gezegd, dat er eigenlijk twee 
prealabele, bijna principiële kwesties 
zijn. De eerste kwestie is of w i j gelijke 
rechten wi l len toekennen aan abitu-
riënten. Met anderen vraag ik mij dan 
af welk recht er eigenlijk wordt toege-
kend bij de aselecte lot ing. Dat is een 
recht op loten. Ik vind de parallel die 
de heer Verbrugh zojuist heeft getrok-
ken met de broden een voortreffeli jke 
parallel om aan te tonen, dat dit in feite 
niet zoveel recht is of in zekere zin he-
lemaal geen recht is. Ook wat de heer 
Nooteboom heeft gezegd over loten 
bij sollicitaties vind ik een zeer rake ver-
geli jking, die de zwakte van het stand-
punt van de Staatssecretaris aantoont. 

Staatssecretaris Klein: Dat begrijp ik 
niet, tenminste niet vanuit de maat-
schappijvisie van de heer Van der 
Spek. Het onderwijs is toch alti jd nog 
iets meer beschermd voor kapitalisti-
sche invloeden dan de open maat-
schappij. Hij mag zijn bewijskracht dus 
niet ontlenen aan hetgeen in de rest 
van de maatschappij gebeurt. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik heb 
het helemaal niet over wat daar ge-
beurt. Ik heb het over wat ik v ind. Ik 
v ind dat bij welke beroepsuitoefening 
ook mensen die meer geschikt zijn 
voor dat beroep de voorkeur moeten 
krijgen boven mensen die minder ge-
schikt zijn. 

Staatssecretaris Klein: Daarover zijn 
w i j het eens, maar het is het een of het 
ander. Wi j praten nu over het onder-
wijs. Dan mag men toch geen bewijs-
kracht ontlenen aan de maatschappij? 

De heer Van der Spek (P.SP.): Ik heb 
het ook niet over bewijskracht. Wan-
neer men vindt dat het rekening nou-
den met het criterium van de eindexa-
mencijfers een minder goede zaak is 
dan het volstrekt wil lekeurig loten, kan 
terecht de vraag worden gesteld, of 
men ook niet bij het benoemen van 
mensen in bepaalde banen de voor-
keur moet geven aan loten tussen ge-
kwalificeerden, zoals de heer Noote-
boom heeft gesuggereerd, boven het 
geven van de voorkeur aan degenen 
die het meest voor die banen ge-
schikt lijken. Dat maak ik helemaal los 
van enige maatschappelijke context. 
Het is een principe dat algemeen toe-
pasbaar is. 

Mevrouw Van der Heem-Wagemakers 
(P.P.R.): Dat impliceert toch niet dat 
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eindexamencijfers meer of minder be-
kwaamheid voor een later beroep in-
houden? 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Dan 
heeft mevrouw Van der Heem niet ge-
luisterd naar mijn eerste instantie, wat 
ik haar overigens niet kwalijk neem. Ik 
heb namelijk gezegd dat wij zouden 
moeten zoeken, niet naar een verband 
tussen de eindexamencijfers van het 
voorbereidend wetenschappelijk on-
derwijs en de latere beroepsuitoefe-
ning, maar eerst naar het verband tus-
sen de studieresultaten bij het w.o. en 
de kwaliteit van de latere beroepsuit-
oefening. Dat is een prealabele fase. 
Van het verband dat zij noemt ben ik 
niet overtuigd. Ik heb het echter niet 
over beroepen gehad. Ik heb het ge-
had over persoonlijke ontplooiing en 
over mensen die zich wel bevinden in 
het volgen van een bepaalde studie, 
los van de vraag of zij die afmaken, 
wat zij ermee gaan doen of welk be-
roep zij gaan uitoefenen. Ik heb in eer-
ste instantie zelfs gewezen op een be-
roep waarvoor de meest uiteenlopen-
de soorten studies in aanmerking ko-
men, namelijk secretaris van een di-
rectie van een grote onderneming. 
Dan doet het er in het algemeen geen 
lor toe wat je hebt gestudeerd. Daar-
van heb ik het losgemaakt. Het gaat 
mij om de persoonlijke ontplooiing, 
waarbij ik wel geloof dat voor de mate 
waarin je je wel kunt bevinden binnen 
een bepaalde voortgezette tertiaire op-
leiding, met alle betrekkelijkheid, min 
of meer een indicatie kan worden ge-
vonden in de resultaten die je in het 
voorbereidende onderwijs, in de se-
cundaire fase, heb bereikt. Dat is alles 
wat ik erover heb gezegd. Alle verdere 
suggesties over wat daarmee impliciet 
verbonden is wijs ik van de hand. Die 
heb ik niet bedoeld. De tweede princi-
piële kwestie was voor de Staatssecre-
taris of men uit statistische gegevens 
conclusies mag trekken over individuen 
die tot een bepaalde groep behoren. 
Het is duidelijk dat dit niet per persoon 
mag. Ik kom dan echter terug op mijn 
opmerking dat, welk systeem men ook 
toepast, er altijd grote individuele on-
rechtvaardigheden voor een aantal 
mensen in zitten. Per interruptie heb ik 
al gezegd, dat dit in feite ook speelt bij 
het wel of niet slagen voor de exa-
mens die toelating geven tot de acade-
mische examens, namelijk de eindexa-
mens gymnasium en atheneum. Het 
speelt ook bij de koppeling daarvan 
aan een aselecte loting. Ik erken der-
halve dat bezwaar; het is alleen onver-
mijdelijk, welk systeem ook wordt ge-
volgd. Als de heer Klein het heeft over 

andere correlaties, die geconstateerd 
zijn in onderzoekingen, dan wil ik hem 
nog even herinneren aan wat ik in eer-
ste termijn heb gezegd, maar waarop 
hij niet heeft geantwoord, hoewel hij 
wel instemmend leek te reageren toen 
ik het uitsprak. Ik stelde, dat bij het be-
schouwen van de correlatie van de 
verschillende factoren met het studie-
resultaat dikwijls ten onrechte uit het 
oog wordt verloren dat de factoren, 
die men afzonderlijk bekijkt, een zeke-
re onderlinge interdependentie kun-
nen vertonen. Dit geldt ook voor de an-
dere factoren die de heer Klein noem-
de. Met andere woorden: Door het kie-
zen van één factor - daarvoor zijn niet 
zoveel andere mogelijkheden dan het 
gemiddelde eindexamencijfer - veeg 
je niet zonder meer alle andere 
factoren van de tafel, omdat er sprake 
is van een zekere samenhang. Een uit-
zondering moet zeker worden ge-
maakt voor de factor sexe, een voor-
beeld dat de heer Klein noemde. Ik 
vind echter, dat je dit er niet in moet 
betrekken omdat op de vraag of een 
doctoraal examen gehaald is of niet de 
verschillen tussen de sexen een vol-
strekt irrelevante invloed uitoefenen 
gezien onze maatschappelijke situ-
atie. Er is immers sprake van een voor-
tijdig afzwaaien door huwelijk van een 
relatief groot percentage van de vrou-
welijke studenten. Dat mag natuurlijk 
op geen enkele manier hierin worden 
verwerkt. 

Staatssecretaris Klein: Ik geloof inder-
daad, dat er onderlinge afhankelijkhe-
den zullen zijn, maar als u dan zegt dat 
daarom wellicht met één factor mag 
worden volstaan ... 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Neen, ik 
heb gezegd: Als je één factor kiest, heb 
je, gezien die interdependentie, niet 
de andere factoren als niet ter zake 
doende bestempeld. Die andere facto-
ren spelen daarin in zekere mate mee. 

Staatssecretaris Klein: Het vervelende 
is dan natuurlijk, dat er sprake kan zijn 
van negatieve en positieve correlaties. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Natuur-
lijk, maar ik heb bovendien gezegd dat 
er eigenlijk maar één factor is waar-
mee wij in kwantitatief opzicht iets 
kunnen doen en dat is het gemiddelde 
eindexamencijfer. Ook heb ik gezegd, 
dat ik veel liever een ander criterium 
heb, dat ik duizend maal zo belangrijk 
vind als cijfes, namelijk de motivaties, 
maar dat dit helaas niet te meten is be-
halve in die zin, dat het enigermate in 
het cijfer tot uitdrukking komt. Ook 
komt het enigszins tot uitdrukking in 
andere factoren, bij voorbeeld de be-

reidheid om het nog een tweede, een 
derde keer te proberen wat betreft de 
loting. Op mijn vraag of een schoolad-
vies, dat ik niet helemaal wilde uitslui-
ten, misschien iets in dit opzicht zou 
kunnen bijdragen, heeft de heer Veer-
man zeer duidelijk gemaakt dat dit niet 
kan. 
Mijnheer de Voorzitter! Het heeft mij 
een beetje verbaasd - het is bij inter-
ruptie al door iemand gezegd - dat 
Staatssecretaris Klein van een bepaal-
de motie heeft gezegd: Of ik de motie 
uitvoer, hangt af van de vraag of zij 
een behoorlijke meerderheid heeft ge-
kregen. Ik vind dit staatsrechtelijk een 
zeer aanvechtbare uitspraak, die naar 
mijn gevoel niet had mogen worden 
gedaan. 

Staatssecretaris Klein: Ik dacht niet, 
dat ik het zo gesteld had, maar wellicht 
kan ik er straks nog iets over zeggen. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Het 
werd zó gesteld, dat mijn interpretatie 
voor de hand ligt. 

Staatssecretaris Klein: Uit de hele con-
text bleek mijns inziens duidelijk, dat ik 
het op prijs zou stellen indien er van-
uit de Kamer iets als een compromis 
zou komen ten aanzien van deze twee 
duidelijktegenover elkaar staande me-
ningen. Dat is natuurlijk iets anders 
dan een contempt of Parliament. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Die 
term heb ik niet gebruikt. 

Staatssecretaris Klein: U suggereerde 
het een beetje. 

De heer Nooteboom (D'66): Het hangt 
er ook vanaf wat er in de motie staat. 
Als in de motie wordt gevraagd meer 
rekening te houden met bepaalde aspec-
ten, kan ik mij voorstellen dat de 
Staatssecretaris meer met die aspec-
ten rekening houdt naarmate een gro-
ter deel van de Kamer vóór de motie 
was. 

De heer Van der Spek (P.S.P.): Ik vind 
dit eerlijk gezegd een wat gezochte 
verklaring. De verklaring van de heer 
Klein luidde geheel anders, maar het 
was dan ook wel een verklaring waar-
van niemand zal hebben gedacht dat 
dat nu de interpretatie was. Het is 
aardig, dat de Staatssecretaris nu deze 
verklaring verzint. 

D 
De heer Honig van den Bossche (B.P.): 
Mijnheer de Voorzitter! De Staats-
secretaris heeft ruim de tijd genomen 
om zijn kansspel met betrekking tot de 
toekomst van aspirant-studenten te 

Tweede Kamer 
18 maart 1975 Studentenstop 3566 



Honig van den Bossche 

verdedigen, hetgeen hem, althans in 
mijn ogen, beslist niet is gelukt. 
Ik heb een antwoord gemist op mijn 
vraag of de door hem voorgestelde lo-
ting niet lijnrecht in strijd is met artikel 
26, lid 1, van de Universele verklaring 
van de rechten van de mens. Daarin 
wordt toch duidelijk gesteld dat hoger 
onderwijs gelijkelijk toegankelijk moet 
zijn voor allen, op grondslag van pres-
tatie. Is een antwoord hierop wellicht 
voor de Staatssecretaris te moeilijk ge-
weest? 
Ik heb ook een alternatief naar voren 
gebracht op basis van de reeds eerder 
genoemde prestatie door bij voor-
beeld die prestatie-eisen hoger te stel-
len met daarnaast een selecterende 
toelatingstest, rekening houdend met 
studieresultaten, persoonlijke kwalitei-
ten, karaktereigenschappen en roe-
ping. Ik heb mij gehouden aan het ge-
stelde in dat artikel 26, lid 1. Ik heb te-
vens gepleit om de opnamecapaciteit 
van bepaalde universiteiten juist te 
verhogen. Uitgaande van de nivelle-
ringsgedachte van dit kabinet, zouden 
bij voorbeeld meer artsen, meer tand-
artsen en meer apothekers beslist tot 
goedkopere tarieven leiden en derhal-
ve ook tot lagere inkomens. Het vrije-
marktmechanisme zou hier wel eens 
wonderen kunnen doen. Ik denk ook 
dat een groot aantal artsen en andere 
afgestudeerden bijvoorbeeld in ont-
wikkelingslanden bijzonder nuttig 
werk kunnen verrichten. De afgestu-
deerden behoeven dus helemaal niet 
aangewezen te zijn op de vraag op de 
arbeidsmarkt in Nederland. De Staats-
secretaris moet ook niet vergeten dat 
buiten de roeping voor velen toch ook 
aan het behalen van een academische 
graad een aantrekkelijk en naar ver-
houding tot andere beroepen hoog in-
komen verbonden is. Hij stelde dat 
mijn politieke visie mij een alternatief 
deed voorstellen, waar hij zich gezien 
zijn politieke visie beslist niet mee kon 
verenigen, dit terwijl ik mij gewoon 
heb gebaseerd op het aangehaalde ar-
tikel van de universele verklaring. Is 
het wellicht zo dat de politieke visie 
van de Staatssecretaris daaruit bestaat 
dat hij daarin te veel overlaat aan het 
lot? Het verbaast mij van een Staats-
secretaris die i ndertijd, als kamerlidl 
juist tégen de Wet op de kansspelen 
heeft gestemd. 

De vergadering wordt te 22.10 uurge-
schorst en te 22.30 uur hervat. 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn tweede termijn zal on-
geveer twintig minuten duren. Dat zal 

betekenen dat ik op sommige punten 
vrij summier zal ingaan. Ik meen dat er 
een aantal zaken zijn die nauwelijks 
diepgang verdienen omdat de stand-
punten daaromtrent toch wel duidelijk 
zijn. 
De heer Ter Woorst zei dat de herstruc-
turering de oorzaken van de numerus 
fixus zou moeten en kunnen bestrij-
den. Ik ben het ermee eens, dat de her-
structurering met name op het terrein 
van differentiatie en totale capaciteits-
mogelijkheden verruiming teweeg zou 
moeten brengen. Ik vraag mij af, of 
herstructurering voldoende is voor op-
timalisering. Wij dienen ook nog aan-
dacht aan de planning te geven. In ons 
systeem staat voorop, dat de jonge 
mensen primair een vrije keuze heb-
ben. Er zijn systemen in andere lan-
den, waarbij dit niet het geval is. Men 
wijst dan aan, waar bepaalde jongelui 
heen moeten gaan. Ik hoop dat de Ka-
mer niet wil vluchten voor het feit, dat 
wij, indien wij deze vrijheid willen 
handhaven, er rekening mee moeten 
houden dat er bij een optimalisering 
van de verdeling van de middelen be-
perkte capaciteiten voor bepaalde rich-
tingen zullen zijn. Als er door de een of 
andere oorzaak een discrepantie op-
treedt tussen vraag en aanbod, kan 
men dit niet direct ondervangen. 
Ik denk hierbij als voorbeeld aan de 
diergeneeskunde. Op een gegeven 
ogenblik is er een capaciteit van x 
plaatsen voor diergeneeskunde bij een 
gegeven verdeling van de totale mid-
delen. Bij mijn optreden in het veld zeg 
ik dan meestal: stel dat er een hage-
prediker door het land trekt die de kat 
heilig heeft verklaard. Dat heeft dan tot 
gevolg dat er plotseling een groot aan-
tal jonge mensen diergeneeskunde wil 
gaan studeren. Dan is ons onderwijs-
systeem per definitie zo traag reage-
rend, dat wij er rekening mee moeten 
houden, dat er zelfs in een naar ieders 
inzicht geoptimaliseerd systeem een 
discrepantie ontstaat tussen aanbod 
en capaciteit. Men kan onbeperkt 
middelen ter beschikking stellen en 
een overcapaciteit met een factor 3 
handhaven. Dan alleen kan men alle 
fluctuaties opvangen. 
Gelet op de beperktheid van onze mid-
delen en het huidige aandeel van On-
derwijs in het nationale budget kun-
nen wij ons een dergelijke overall-
overcapaciteit niet permitteren. In het 
verleden is het wetenschappelijk on-
derwijs nogal ruim behandeld vergele-
ken met de voorgaande fase. Er waren 
ook andere barrières bij de overgang 
naar het w.o. Daardoor werden wij tot 
nog toe in dit systeem niet geconfron-
teerd met deze problematiek. Als wij 

echter aan de externe democratisering 
alle aandacht willen besteden en alle 
individuen bij voorkeur de grootst mo-
gelijke vrijheid willen geven, dan moe-
ten wij in een optimaal functionerend 
systeem rekening houden meteen mis-
aanpassing van vraag op capaciteit. 

De heer Honig van den Bossche (B.P.): 
De Staatssecretaris haalde de dierge-
neeskunde aan. Heeft hij de conclusie 
getrokken dat er geen plaats zou zijn 
voor dierenartsen in Nederland? Ik 
moge hem erop wijzen, dat er een 
groot tekort aan dierenartsen bestaat. 

Staatssecretaris Klein: Ik beantwoord-
de de heer Ter Woorst en noemde een 
voorbeeld. Ik nam aan, dat er op een 
gegeven ogenblik een bepaalde capa-
citeit bestaat voor de diergeneeskun-
de. Dan is aan het verlangen van de 
geachte afgevaardigde voldaan. Dan 
hebben wij op een bepaald tijdstip zo-
veel plaatsen beschikbaar. Ik stel, dat, 
gegeven de vrijheid voor de jonge 
mensen in principe zelf te kiezen waar-
heen zij willen, in zo'n vrij systeem er 
altijd rekening mee is te houden, dat 
de capaciteit niet in overeenstemming 
is met de verlangens van de jongeren. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Gaat het 
volgens de Staatssecretaris dan niet 
om tijdelijke fricties? Betreft het een 
structurele zaak of een tijdelijke over-
gangsmoeilijkheid? 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Gaat het om een bepaalde 
hoeveelheid middelen, dan dienen wij 
deze op een zeker ogenblik te ver-
schuiven van de ene naar de andere 
sector. Als men iedere opgaande lijn 
wil volgen, betekent dit, dat men wat 
iedere studierichting betreft als het 
ware op de top moet gaan zitten met 
het oog op alle fluctuaties, die optre-
den. Het komt erop neer, dat men altijd 
rekening moet houden met de grootst 
mogelijke capaciteit, die in de geschie-
denisvan een studierichting is voorge-
komen. Als men het een bij het ander 
stelt, beweer ik, dat men op de beste-
ding van een hoeveelheid middelen 
uitkomt, die wij ons als gemeenschap 
vandaag de dag niet kunnen veroorlo-
ven. Ondanks alle inspanningen, die 
wij ons te zamen getroosten, en als an-
dere activiteiten wellicht minder geld 
verlangen, hebben wij toch rekening te 
houden met het feit, dat het niet is aan-
gepast. Het is een fictie. Ook tegenover 
onze jongeren vind ik het niet verant-
woord, als het ware het beeld te schet-
sen - dit wil ik nog eens benadrukken 
- , alsof ook zij geen rekening hebben 
te houden met de mogelijkheid, die 
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zich kan voordoen juist vanwege hun 
geconcentreerde belangstelling. Dat is 
een verschijnsel, dat zich zeer snel kan 
ontwikkelen. Hierbij wijs ik op de be-
langstelling in de technische richtin-
gen. In de laatste jaren is in dit geval 
overigens sprake van een daling. In 
deze denk ik ook aan het aantrekken 
van bepaalde studierichtingen in de 
gammafaculteiten. Met die snelheid 
hebben wij rekening te houden. Met 
het oog daarop kunnen wij bouwen, 
schuiven enz. Hierbij denk ik ook aan 
de rechtspositie van het betrokken per-
soneel. Bij het hanteren van dat 
systeem - dit geldt ook voor de best 
mogelijke aanpassing - hebben wij re-
kening te houden met het niet-aange-
pastzijn. 

DeheerTerWoorst(K.V.P.): Het be-
toog, dat ik zowel in eerste, als in twee-
de termijn hield, was exact gelijk aan 
datgene, wat de Staatssecretaris zoë-
ven heeft gezegd. Ik heb niet anders 
betoogd. Ik heb alleen het volgende 
willen zeggen. De Staatssecretaris 
mag er geen structureel element in-
bouwen. Ik ga ervan uit, dat er fricties 
zijn. Daarvoor moet een oplossing 
worden gevonden en daarvoor heeft 
men een instrument nodig. De Staats-
secretaris gaat echter van het volgen-
de uit: U moet goed luisteren; ik heb 
een blijvend tekort aan opleidings-
plaatsen voor medici, tandartsen etc. 
In de toekomst moeten wij proberen, 
een en ander te voorkomen en het te 
verschuiven. Mijn betoog betrof echter 
tijdelijke situaties. Daarvoor heb ik ge-
pleit. De Staatssecretaris gaf dat toe en 
hij ging ermee akkoord. Nu richt hij 
zich echter op het ontwikkelen van een 
instrumentarium vooreen continu si-
tuatie in bepaalde studierichtingen. 
Daartegen maak ik bezwaar. 

Staatssecretaris Klein: De heer Ter 
Woorst heeft helemaal gelijk, wanneer 
hij spreekt van een tijdelijk element. 
Naar aanleiding van het element, dat 
hij erin heeft gebracht, beweer ik, dat 
de gemeenschap zich bij de afweging, 
die wij hebben te doen ten opzichte 
van het onderwijs binnen de verschil-
lende studierichtingen - het gaat ech-
ter ook om onderwijs ten aanzien van 
de overigen - niet kan veroorloven, op 
een zeker ogenblik ook niet naar het 
structurele effect te kijken. Men mag 
dit de maatschappelijke behoefte noe-
men. De gemeenschap heeft echter 
een keuze te doen. Opeen gegeven 
ogenblik kan men zeggen, dat zoveel 
medici dienen te worden opgeleid. 
Aanstonds kom ik terug op onder an-
dere de opleiding van juristen. Wij 
hebben naar beste weten en op grond 

van de beste inzichten op een gegeven 
moment een keuze te maken, gegeven 
de beperktheid van de middelen. Wij 
leden van die gemeenschap, kunnen 
ons niet veroorloven, de blijvende 
vraag naar veel plaatsen voor de jon-
geren te blijven volgen. Ook dit wil ik 
thans duidelijk vaststellen. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): De stops 
blijven dus structureel. 

Staatssecretaris Klein: Juist. 

De heer Ter Woorst (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Er is sprake van een ver-
schil tussen de Staatssecretaris en mij. 
Hij kondigt een aantal beleidsmaatre-
gelen aan. Ook nota's worden door de 
Staatssecretaris aangekondigd. Daarin 
worden voorstellen gedaan op het ge-
bied van samenwerking tussen h.b.o., 
w.o., etc. Daarover kunnen wij discus-
sieren. Het gaat erom, dat wij een plan 
voor ons hebben, waarover wij te za-
men zinnig kunnen discussiëren. Daar-
bij kan hij de elementen van vraag en 
aanbod inbrengen. Ook daarover moe-
ten wij dan spreken. Het kan best zijn, 
dat hij gelijk krijgt. Het is echter ook 
best mogelijk, dat ik gelijk krijg. Wij 
kunnen het samen oplossen. 

Staatssecretaris Klein: Misschien kan 
ik de heer Ter Woorst antwoorden via 
de vraag van de heer De Leeuw. Als de 
heer Ter Woorst zegt: Dus toch struc-
tureel?, dan zeg ik dat wij - ik kan na-
tuurlijk een trucje bedenken en zeg-
gen: wij wachten maar af tot de be-
langstelli ng van de jongeren voor de 
medische studie gaat afnemen en dan 
noem ik het, hoewel het 15 jaar duurt, 
conjunctureel - de jongeren, degenen 
dus die het langst in deze maatschap-
pij hebben te leven, erop moeten wij-
zen dat, als er blijvend een bijzonder 
grote behoefte is onder jongeren om 
medicijnen te gaan studeren - wij 
gaan toe naar de 5000 - , ik het kieke-
boe spelen niet eerlijk vind tegenover 
hen om hen maar tot die studie toe te 
laten. Ik kan daarvoor een eenvoudige 
berekening maken. Er willen 5000 jon-
geren medicijnen studeren. Degemid-
delde verblijftijd van een arts in zijn 
beroep is 30 jaar. In de evenwichtssitu-
atiezou ik in dit land tot 150000 medici 
komen, 30 maal 5000. 
Deze beschouwing is nog neutraal. 
Ook de heer De Leeuw kan haar onder-
schrijven. Dat betekent op een bevol-
king van 14 miljoen een verhouding 
van 1 : 90, afgerond 1 : 100. De on-
nauwkeurigheid is minstens 10%, 
daarom ben ik bereid de verhouding 1 
: 100 te nemen. Hier ziet men het 
weer: Hoewel bijzonder onnauwkeurig 
ontstellend betrouwbaar. Wij zullen 

het er toch over eens zijn, dat in dit 
land niet één arts op de honderd Ne-
derlanders kan zijn. Dat kan toch niet 
een optimale situatie zijn. Dan zijn wij 
langzamerhand echt aan het begrip 
'huisarts' toe. Dan hebben wij in ieder 
huis een arts. 
Als de heer De Leeuw mij uitnodigt om 
te zeggen, dat er een structureel ele-
ment in zit, dan geef ik dat toe. Het is 
gewoon noodzakelijk dat wij dat ook 
zeggen en dat wij niet proberen met 
Schöngeisterei, op de populaire toer, 
op dat punt de jongeren te bedotten. 
Want het blijft natuurlijk bedotten. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Dat bete-
kent dus: de stops blijven structureel 
en dan gaat de Staatssecretaris een 
norm hanteren, die hij uit zijn ambte-
lijk apparaat plukt en die niet in over-
eenstemming is met de opvattingen 
die in het medische veld leven. 

Staatssecretaris Klein: Neen, dan zul-
len wij het voorstel doen dit expliciet 
met u te bespreken, opdat u als hoog-
ste orgaan in dezen ook mede kunt be-
palen, wat wij in het onderwijs moeten 
doen, gezien deze ontwikkeling. Dat is 
mijn verhaal geweest. Dat was de be-
doeling van het voorstel. 
Als de heer Ter Woorst zegt: Het isal-
lemaal wat gehaast om dat er nu nog 
in te brengen, dan zeg ik: Akkoord, wij 
krijgen bij andere zaken voldoende ge-
legenheid, maar dan onderschrijft hij 
toch dat wij ondertussen, in afwach-
ting van behandelingen van nota's van 
hoger onderwijs e.d., wel nu al moeten 
kijken naar de maatschappelijke be-
hoefte. 

De heer Ter Woorst (K.V.P.): Dat heb-
ben wij toch altijd gedaan. 

Staatssecretaris Klein: Altijd gedaan? 
Ingecalculeerd? 

De heer Ter Woorst (K.V.P.): De maat-
schappelijke behoefte is altijd één van 
de elementen geweest, die wij hebben 
meegenomen. Maar nu gaat u apart, 
sec, invoeren het criterium arbeids-
markt. De arbeidsmarkt is een concre-
te, koopkrachtige behoefte. 

Staatssecretaris Klein: Dus u zou geen 
bezwaar hebben tegen het betreffende 
artikel, indien de woorden 'toekomsti-
ge arbeidsmarkt' werden vervangen 
door: toekomstige maatschappelijke 
behoefte? 

De heer Ter Woorst (K.V.P.): Niet sec. 
U moet dat in de totale context plaat-
sen, zoals dat tot nu toe is gebeurd. 

Staatssecretaris Klein: Het is natuurlijk 
duidelijk dat de toekomstige maat-
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schappelijke behoefte en de toekom-
stige arbeidsmarkt niet geheel identiek 
zijn. Er is natuurlijk wel een hoge cor-
relatiegraad. Daar zullen wij het over 
eens zijn. Wij kunnen ons vele maat-
schappijvormen voorstellen, maar de 
arbeidsmarkt over tien jaar niet. 

De heer De Leeuw (C.P.N.): Voorde 
tandartsen klopt het alvast niet. Daar 
zijn wij gauw mee klaar. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Lang niet 
identiek, zelfs niet volgens het rapport 
van het CPB. 

Staatssecretaris Klein: Wij hebben op 
dit ogenblik een arbeidsmarkt. Wij zul-
len naar beste inzicht met elkaar - in 
ieder geval degenen, die in hun vaan-
del het plannen hoog voeren - na 
moeten denken over de vraag, wat de 
maatschappij over x jaar nodig heeft 
aan mensen. Wij kunnen wel zeggen 
dat wij ons een maatschappij kunnen 
voorstellen, waarbij wij ons uitsluitend 
richten op het agogisch gebeuren en 
verder geen elektrotechnici meer op-
leiden. Dat is een bepaalde oplossing. 
Ik neem aan dat men dit niet de opti-
male oplossing vindt. Wij hebben 
maar de plicht om naar vermogen en 
met alle 

De heer Vermaat (A.R.P.): Dat begrijp 
ik: 'naar vermogen'. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Gezien het 
voorbeeld ben ik blij dat de heer Klein 
die bevoegdheid nog niet heeft. 

Staatssecretaris Klein: Wij zijn het er 
naar ik hoop over eens, dat het niet 
nauwkeurig is en dat er natuurlijk door 
ons beleid bijstellingen moeten komen 
en dat wij er iedere keer, met hoge f re-
quentie, naar moeten kijken. Wat ik nu 
van de zijde van de Kamer hoor, is het 
volgende: Laten wij, omdat het lastig 
en moeilijk is, er maar liever niet naar 
kijken. 

De heer Nooteboom (D'66): U hebt 
vanuit de Kamer ook andere geluiden 
gehoord. 

Staatssecretaris Klein: Akkoord, het 
geldt niet voor de Kamer in haar ge-
heel, maar er zijn toch duidelijke stern-
men die zeggen: Het is niet nauwkeu-
rig te bepalen 

De heer Nooteboom (D'66): Dit soort 
stemmen hebben ons wat de bouw-
markt betreft in de situatie gebracht 
waar wij nu in zitten, namelijk dat wij 
al te lang de andere kant hebben uitge-
keken wat betreft de niet oneindig gro-
te vraag naar bepaalde soorten wonin-
gen. Wij kunnen dat bij onderwijstoe-
standen inderdaad ook gaan doen: 
wachten totdat de wal het schip keert. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Het gaat 
om de sprong van de ramingen naar 
de bevoegdheid. Die sprong is een 
groot deel van deze Kamer te groot. 
Afgezien van de vraag, hoe ik daar zelf 
tegenover sta, meen ik dat zo de pro-
blematiekligt. 

Staatssecretaris Klein: Dat gaat dus 
om de sprong van onnauwkeurige ra-
mingen naar een vertaling in het be-
leid. Wij zijn het er al over eens ge-
weest dat, naarmate de ramingen dich-
ter bij de huidige situatie zitten, zo-
dat de onnauwkeurigheid meer gaat 
doorspreken in het verschil, je voor-
zichtiger zult moeten zijn met het be-
leid. Dat geldt voor de tandartsen. Ge-
let op extrapolaties van het aantal jon-
ge mensen dat in het onderwijs bezig 
is opgeleid te worden - tot 1984 kun-
nen wij dat bij voorbeeld precies uitre-
kenen, omdat alles al in de pipe-line zit 
- , kunnen wij tot 1985 in ieder geval 
precies aangeven, aannemende dat 
het numeriek rendement ook al onge-
veer vastligt, wat daaruit komt en kun-
nen wij op basis van de 1750 plaatsen 
zoals wij ze nu hebben, waarin dan 
toch ook niet te veel verandering zal 
komen, aardig nauwkeurige ramingen 
maken. Als wij voor bepaalde studie-
richtingen zien dat wij op het ogenblik 
voor bij voorbeeld 2000 mensen in dit 
land emplooi hebben, terwijl wij tege-
lijkertijd zien dat er 7000 in de pipe-line 
zitten, dan kunnen die 7000 er inder-
daad ook 6300 worden of 7700. Dat be-
tekent dat het er, gelet op het verschil 
van 5000 tussen de feitelijke toestand 
en de toestand die je met die ramingen 
bepaalt, ook 4300 en 5700 kunnen wor-
den. Deze onnauwkeurigheid van 30% 
in de ramingen is voor het beleid hele-
maal niet beperkend. De conclusie, dat 
er een groot overschot ontstaat, is 
100% betrouwbaar. Dat heb ik willen 
uitleggen in mijn betoog over nauw-
keurigheid en betrouwbaarheid. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): In dat be-
toog en vooral in die conclusies speelt 
bij voorbeeld het begrip 'substitutie-
mogelijkheden' een grote rol. Ik ben 
van oordeel dat over de aard van dat 
begrip aanzienlijk meer te zeggen valt 
dan op dit moment gedaan is in de ra-
mingen. Ik ben van mening dat het 
wenselijk is dat er aanzienlijk meer ge-
zegd is, voordat wij kunnen zeggen, 
dat dit de best beschikbare gegevens 
zijn. Los van de best beschikbare gege-
vens moeten wij ook met de duidelijkst 
omschrijfbare begrippen werken. 

Staatssecretaris Klein: Dat is waar. Er 
moet dan ook, naar ik meen bij de heer 
TerWoorst, sprake zijn van een mis-
verstand. Wij stellen het op het ogen-

blik alleen maar voor voor die studie-
richtingen waarvoor een numerus 
fixus is aangevraagd en waar een zeer 
bepaalde situatie is ten aanzien van de 
staf-student-verhouding. Bij het verde-
len van de middelen zullen wij wellicht 
moeten gaan denken aan het verschui-
ven van middelen van faculteiten die 
ruim in het jasje zitten naar andere fa-
culteiten. 
Wij maken hiervan alleen gebruik bij 
die studierichtingen waarbij een nu-
merus fixus-aanvrage is gedaan. Of 
die er komt wordt niet door ons be-
paald. Dat wordt bepaald door de in-
stellingen en het overkoepelend or-
gaan, de Academische Raad. 

De heer TerWoorst (K.V.P.): Ik heb de 
Staatssecretaris de zin voorgelezen 
waarin staat dat hij het recht heeft de 
numerus fixus te bepalen. 

Staatssecretaris Klein: Wij krijgen toch 
voorstellen. Als eenmaal die voorstel-
len er zijn, kunnen wij de bijstelling 
doen. Er staat toch een hele procedure 
in het wetsontwerp en die begint toch 
bij de faculteiten? 

De heer Vermaat A.R.P.): Mag ik eens 
een andere vraag stellen, mijnheer de 
Voorzitter? De Staatssecretaris is zeer 
hardnekkig op dit punt. Ik heb zelfs de 
indruk dat hij de argumenten van de 
Kamer niet helemaal goed aanvoelt. 
Wat is er tegen om, als hij dergelijke 
factoren zo van belang vindt, die in te 
brengen bij de bepaling van de meer-
jarennota, bij de bepaling van defi-
nanciële middelen die gegeven wor-
den aan de desbetreffende faculteiten? 
Dat is toch het juiste moment om dit 
element in te brengen. Waarom moet 
het nu verkapt worden ingepakt bij een 
numerus fixus, terwijl er helemaal 
geen adviezen over zijn gevraagd, 
noch aan de Academische Raad, noch 
aan de Sociaal-Economische Raad? 

Staatssecretaris Klein: Ik kan dit laat-
ste punt als een bezwaar aanvoelen. 
Het is overigens wel een kwesite die 
geregeld moet worden tussen parle-
ment en Regering omdat het een ele-
ment is dat is afgeleid van de verde-
ling van de middelen. 
De heer Vermaat zegt dat het verkapt 
in dit wetsontwerp is opgenomen. Ik 
meende dat zijn grote bezwaar was dat 
het zo expliciet is gemaakt, want het 
was als het ware reeds verkapt. Wij 
spreken natuurlijk regelmatig hier-
over, maar dan wel via de middelen. 
Wij dachten in dit parlement in een 
openbare behandeling over deze pro-
blematiekte kunnen praten, naaraan-
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leiding van dit wetsontwerp. Het is 
meer verkapt als wij via de middelen 
over deze zaak praten. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Dat lijkt mij 
niet. Wij praten er al jaren over. Daar 
komt nog een neveneffect bij, namelijk 
de voorgenomen identificatie tussen 
maatschappelijke behoefte en arbeids-
markt. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Je kunt het 
toch niet verkapt meer noemen als 
enerzijds een bedrag op de begroting 
staat en als het anderzijds nauwkeurig 
gemotiveerd wordt, met al die rede-
nen waarmee het naar de mening van 
de bewindslieden gemotiveerd moet 
worden, in een bijgeleverde memorie 
van toelichting. Dat is toch niet ver-
kapt? 

Staatssecretaris Klein: Ik begrijp dat 
het desbetreffende amendement dus 
onverlet laat ons recht bij de vaststel-
ling van de uiteindelijke aantallen van 
de numerus fixus ook te anticiperen 
ten aanzien van de capaciteit die wij 
menen dat er op een bepaald ogenblik 
bij de desbetreffende studierichting 
aanwezig zal zijn? 

De heer Vermaat (A.R.P.): Niet bij de 
vaststelling van de aantallen bij een 
numerus fixus, maar bij de bepaling 
van de financiële middelen voor de on-
derwijscapaciteit, onverlet latende het 
recht van de Kamer daarvan af te wij-
ken. 

Staatssecretaris Klein: Dan krijg ik een 
delay-effect, een verschil in de tijd. Ik 
zit op een bepaald ogenblik met een 
capaciteit waarmee men vooruit kan 
en waarop men hogere aantallen kan 
vaststellen. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Waarom? 
Wij hebben toch steeds een maximum 
aangevraagd? 

Staatssecretaris Klein: Dan gaat de 
heer Vermaat voorbij aan het recht van 
initiatief dat de faculteiten hebben. Er 
is nu al sprake van een eerste indicatie 
dat medische faculteiten, die in een ta-
melijk gunstige staf-student-verhou-
ding zitten, gelet op hetgeen wij met 
onze meerjarencijfers aan activiteiten 
in de middelensfeer beogen, nu de 
aantallen studenten die zij nu bij de-
zelfde capaciteit toelaten drastisch gaan 
verhogen. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Dat zou be-
tekenen dat in het verleden ten on-
rechte te lage aantallen zijn vastge-
steld. Ik zie niet in waarom de Staats-
secretaris daarvan zou moeten afwij-
ken. Dat zou met recht ten nadele van 
de kwaliteit van die opleidingen zijn. 

Staatssecretaris Klein: Dus de heer 
Vermaat is van mening dat, als een fa-
culteit ineens de aantallen zou verho-
gen, hetgeen betekent dat de facultei-
ten menen dat zij meer mensen kun-
nen opleiden bij een gegeven capaci-
teit, ik om die reden het zou moeten af-
wijzen. Ik moet er dan een actie op la-
ten volgen. Vastgesteld zijnde, dat zij 
er kennelijk meer kunnen opleiden, 
moet ik voor een optimalisering het 
aantal stafleden in die faculteit vermin-
deren. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Maar u 
heeft in eerste termijn zo uitdrukkelijk 
met waardering gesproken over de 
methode-Loevendie. Is die ineens 
waardeloos geworden? 

Staatssecretaris Klein: Ik heb mij niet 
expliciet waarderend uitgelaten over 
de methode-Loevendie. Ik heb deze 
feitelijk ingevoerd als de methode, die 
wordt gehanteerd. Wij zijn druk doen-
de, ook die te verbeteren. Ik geloof, dat 
de heer Loevendie een van de eersten 
zal zijn om te zeggen, dat op dit punt 
nadere studie is vereist, zoals onder 
andere in een van de moties tot uiting 
komt. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Iets anders 
is, dat het wel eerder is voorgekomen, 
dat de Minister een lager aantal stu-
denten heeft toegestaan dan de facul-
teit en de instelling in kwestie meen-
den te kunnen opvangen. 

Staatssecretaris Klein: Ik heb in het 
eerste jaar - dit kwam doordat er enige 
strijd was tussen universiteitsraad en 
faculteitsraad ten aanzien van de vast-
gestelde aantallen - het aantal dat 
door de universiteitsraad was vastge-
steld met 25 verminderd. Toevallig 
kwamen wij met onze berekening tus-
sen het aantal van de universiteitsraad 
en dat van de faculteitsraad uit. For-
meel was er sprake van een verminde-
ring. Daarmee ben ik het eens. Die be-
voegdheid hadden wij. 
Dat was op basis van de capaciteitsbe-
rekening, zoals deze tot op heden 
wordt toegepast. Wat ik wil benadruk-
ken is, dat, gelet op de eervolle op-
dracht, die wij ook hebben, om met be-
perkte middelen de externe democrati-
sering mogelijk te maken, wij vooruit 
moeten kijken naar de middelen, zoals 
die in de faculteiten volgens onze me-
ning over een x aantal jaren zijn. Bij 
stijging is er geen probleem. Wanneer 
een daling optreedt en er ontstaat een 
bottleneck in de opleiding, heeft men 
de aantallen nu lager vast te stellen, 
opdat zij over vier jaar bij de dan aan-
wezige capaciteit niet vastlopen. 

De heer Ter Woorst (K.V.P.): Ik kom bij-
na in de verleiding, de Staatssecretaris 
de suggestie aan de hand te doen, de 
medische faculteit in Maastricht maar 
weer te sluiten. 

Staatssecretaris Klein: Dat kan de ge-
achte afgevaardigde inbrengen zodra 
dat wetsontwerp hier wordt behan-
deld. Ik neem aan, dat in het voorlopig 
verslag het standpunt van de K.V.P.-
fractie tot uiting komt. Daaruit moet 
dan blijken, of uw suggestie gedragen 
wordt, mijnheer Ter Woorst. Ove-
rigens hopen wij het wetsontwerp ter 
zake zeer binnenkortte kunnen indie-
nen. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen de 
heer Ter Woorst hiermede voldoende 
te hebben beantwoord. 
Ik kom aan de affiliatie, waarover de 
heer Van Leijenhorst sprak. Naar mijn 
mening zijn onvolkomenheden in de 
medische opleiding niet toe te schrij-
ven aan de neiging tot een perfectio-
nistisch regelen van de affiliatiever-
houding. De contracten, die de volledi-
ge affiliaties regelen, zijn in grote lij-
nen opgesteld volgens een standaard-
model, waarin de aanbevelingen zijn 
verwerkt uit het eerste rapport van de 
affiliatie-adviescommissie. De uitvoe-
ring van de rapporten geeft, voor zo-
ver mij bekend, geen moeilijkheden. 
Wel wordt een 50-50 verhouding aan-
gehouden voor de opleiding van co-
assistenten in de academische zieken-
huizen ten einde de medische facultei-
ten de mogelijkheid te doen behou-
den, het niveau van de opleiding zelf in 
de praktijk de bewaken. Deze mijns in-
ziens optimale verhouding is de laat-
ste jaren bereikt. 
De heer Van Leijenhorst heeft in dit 
verband nog gesproken overtouw-
trekken tussen het ministerie en instel-
lingen van wetenschappelijk onder-
wijs over toegewezen personeels-
plaatsen. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Ik 
heb de indruk, dat de affiliatie de laat-
ste twee jaar niet zo sterk is uitgebreid. 
Is dit juist? Kunt u daarover nog mede-
delingen doen? 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Het precieze verloop in de 
loop van de laatste jaren staat mij niet 
voor de geest, maar op een gegeven 
moment komt er een verzadigings-
punt. Nu zitten wij op een percentage, 
waarvan men kan zeggen, dat het jam-
mer is dat het niet meer stijgt. Wij heb-
ben alles gedaan wat er aan te doen is. 
Langzamerhand zijn wij op het maxi-
mum aangekomen. Stijging is dan 
uiteraard niet meer mogelijk. 
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De heer Van Leijenhorst (C.H.U.): Dat 
vraag ik mi j wel af. Bovendien vraag ik 
mij af in hoeverre het verzadigings-
punt, waarover de Staatssecretaris 
sprak, heeft te maken met andere fac-
toren, zoals bij voorbeeld de behoefte 
aan artsen, welke in de artsenwereld 
wordt geschat. Welke rol heeft deze 
factor gespeeld in de uitbreiding van 
de affiliatie? 

Staatssecretaris Klein: Wij hebben op 
het ogenblik een vijft ig-vijft ig-verhou-
ding. Dat is toch niet niets. Daarvoor is 
veel nodig en men moet zich niet in de 
kosten vergissen. Wi j hebben in een 
bepaalde fase van het beleid - dat ge-
beurde ook in de jaren voordat dit ka-
binet optrad - het uiterste gedaan om 
het aantal plaatsen te maximaliseren, 
omdat dat typisch een bottleneck was 
in de hele medische opleiding. Het de-
pa rtement heeft aan het einde van de 
zestiger jaren en in het begin van de 
zeventiger jaren veel aandacht be-
steed aan het opduwen van de medi-
sche opleidingscapaciteit. Men kan nu 
wel zeggen dat men nog graag meer 
had gezien, maar het houdt natuurlijk 
op een zeker ogenblik op, omdat de 
meerkosten die men krijgt een afwe-
ging vereisen. 

De heer Van Leijenhorst (C.H.U): Dus 
volgens u is het eindpunt nu bereikt. 

Staatssecretaris Klein: Uit alles wat ik 
uit nota's en studies heb begrepen, 
moeten wi j op het punt van de affiliatie 
een bijzonder kleine stijging verwach-
ten. Daar zit niet veel winst in. 

De heer Vermaat (A.R.P.): Simulatie. 

Staatssecretaris Klein: Als wi j over si-
mulatie van het hele onderwijskundige 
proces spreken, dan komen wi j op een 
heel ander chapiter. Ik neem aan dat 
de heer Vermaat ook van zijn huisarts 
verlangt, dat hij in een bepaalde fase 
van zijn opleiding in werkelijkheid 
heeft gewerkt en niet in simulatie. 
De heer Van Leijenhorst heeft nog ge-
sproken over touwtrekken tussen Mi-
nisterie en instellingen in verband met 
de toegewezen personeelsplaatsen. 
Deze opmerking heeft mij toch wel 
verbaasd. De heer Van Leijenhorst, die 
toch ook steeds bij de begrotingsbe-
handeling aanwezig is geweest, zal 
weten dat wi j in het wetenschappelijk 
onderwijs - dat stond ook allemaal in 
de meerjarencijfers - voor de eerstko-
mende jaren op een stijging van onge-
veer 400 plaatsen per jaar zitten. Dat 
heeft ook de heer Van Leijenhorst gefi-
atteerd en goedgekeurd. Vierhonderd 
plaatsen extra op een totaal bestand 
van 33 000 geeft automatisch een 
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spanningsveld, maar dat is nog iets 
anders dan touwtrekken. Ik begrijp dat 
er instellingen met claims komen die 
zij gerechtvaardigd achten, waarvan 
wi j vaak, hoewel wi j die claims dan on-
derschrijven, zeggen dat er een afwe-
ging zal moeten plaatsvinden. Daarop 
komen dan natuurlijk weer reacties. Ik 
weet niet waar de heer Van Leijenhorst 
precies aan dacht, maar dat is de fol-
low up, het resultaat van de exercitie 
die wi j kunnen samenvatten in het 
meerjarencijferkader. 

De algemene beraadslaging wordt ge-
schorst. 

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

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 23.05 uur. 

Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzit ter terzake gedane 
voorstel len: 

1°. drie Koninklijke boodschappen ten 
geleide van de volgende ontwerpen 
van wet : 
Wijziging van hoofdstuk IX B (Departe-
mentvan Financiën) van de rijksbegro-
t ing voor het dienstjaar 1974 (13 343); 
Wijziging van hoofdstuk XII (Departe-
ment van Verkeer en Waterstaat) van 
de rijksbegroting voor het dienstjaar 
1973(13 344); 
Wijziging van de begroting van inkom-
sten en uitgaven van het Rijkswegen-
fonds voor het dienstjaar 1973 
(13 345). 

Deze Koninklijke boodschappen met 
de erbij behorende stukken zijn al ge-
drukt en rondgedeeld; 

2°. zes brieven van de directeur van 
het Kabinet der Koningin, met de me-
dedeling, dat Hare Majesteit de vol-
gende door de Staten-Generaal aange-
nomen voorstellen van (rijks)wet heeft 
goedgekeurd: 

Wijziging van hoofdstuk VI (Departe-
ment van Justitie) van de rijksbegro-
t ing voor het dienstjaar 1973(13 129); 
Invoering van een plicht tot melding 
van huurverhogingen voor woon-
ruimte en vaneen bevoegdheid tot 
het instellen van een maximum daar-
voor (Wet huurpri jsontwikkeling 
woonruimte) (13 202); 
Wijziging van hoofdstuk VIII (Departe-
mentvan Onderwijs en Wetenschap-
pen) van de rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1973 (13042); 

Naturalisatieontwerpen 13 199 
(R 964), 13 201 (R 965), 13 230,13 249, 
13 301 en 13 309. 

Studentenstop 
Ingekomen stukken 

De Voorzitter stelt voor deze brieven 
voor kennisgeving aan te nemen; 

3°. een brief van de Staatssecretaris 
van Justit ie betreffende invoering van 
het Besluit automatisering financiële 
pupil lenadministratie kinderbescher-
ming(13 100 hfst. VI, nr. 26). 
Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

4°. een brief van de Staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen, de 
heer Klein, ten geleide van de studie 
Ontwikkelingsli jnen in aanbod en be-
hoefte van academici tot 1990 (13 323). 
Deze brief en de bijlage zijn reeds ge-
drukt en rondgedeeld; 

5°. een brief van de Minister van Fi-
nanciën inzake de fiscale harmonisatie 
in de Europese Gemeenschappen 
(13 143, nr. 4). 
Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld; 

6°. een brief van de Minister van De-
fensieten geleide van een Nederland-
se vertaling van de Zweedse regelin-
gen die betrekking hebben op het sta-
kingsrecht van overheidspersoneel 
met inbegrip van vr i jwi l l ig dienende 
militairen (12 994). 
Deze brief is al gedrukt en rondge-
deeld. De vertal ing is nedergelegd op 
de bibliotheek ter inzage van de leden; 

7°. de volgende moties: 
een, van de Algemene Bond van 
Ambtenaren,aangenomen ineen op 
14 maart 1975 gehouden vergadering, 
over de samenwerkingsstudie van 
zuidelijke energiebedri jven; 
een, van de Raad van de gemeente En-
schede, aangenomen op 30 januari 
1975, over de lozing van radioactief en 
chemisch afval. 
Deze moties liggen op de griffie ter in-
zage van de leden; 

8°. de volgende adhesiebetuigingen: 
twee, van de gemeente Sleen, aan be-
sluiten van raad van de gemeente Leek 
van 17 december 1974, resp. de ge-
meente Gendt van 23 januari 1975. 
een, van de ouderraad ven het Van der 
Putt Lyceum te Eindhoven aan de brief 
van 10 maart 1975 van de schoollei-
ding en docenten betreffende de 
Machtigingswet inschrijving studen-
ten. 
Deze adhesiebetuigingen liggen op de 
griffie ter inzage van de leden; 

9°. een telegram van het bestuur van 
de Stichting bescherming Landschap 
West-Overijssel over de grote onrust 
over de toepassing van de verorde-
ning. 
Dit telegram ligt op de griffie ter inzage 
van de leden; 
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10°. de volgende br ieven: 
een, van de Koninklijke Notariële Broe-
derschap over de behandeling van de 
hoofdstukken 1 en 6 van de lnvoe-
ringswet Boek II van het nieuw Burger-
lijk Wetboek; 
een, van de gemeente Culemborg over 
de gemeenteli jke herindeling van de 
West-Bet uwe; 
een, van de gemeente Tiel over de 
werkgelegenheidssituatie in deze ge-
meente, met bi j lagen; 
een, van de stichting Incoform over de 
draagpl ichtvan autogordels; 
een, van de Decom over het ontwerp 
van wet Winkelsluit ingswet 1975; 
een, van G. van Tuijl over de werkloos-
heidsbestri jding; 
een, van de Nederlandsche IJshockey 
Bond betreffende dankzegging voor 
de medewerking verleend bij naturali-
satie van een viertal ijshockeyspelers; 
een, van de Nederlandse Orde van Ad-
vocaten, over het wetsontwerp tot Wi j-
ziging van de Wet op het wetenschap-
pelijk Onderwijs; 
een, van de Indiaanse Raad te Parama-
ribo ten geleide van een afschrift van 
een petitie aan Hare Majesteit de Ko-
ningin; 
een, van het Nederlands Verbond van 
Huurdersorganisaties over een te nou-
den congres; 
een, van de Koninklijke Luchtvaart 
Maatschappij inzake het luchtvaartpo-
litieke conflict met de Verenigde Sta-
ten; 
een, van de Vereniging van exploitan-
ten van waterleidingbedri jven in Ne-
derland over de nota's inzake nationa-
le landschapsparken; 
een, van de gemeente Ulestraten over 
de vestiging van een universiteit te 
Maastricht; 
een, van de Aktiegroep Maskers Af 
over de plannen van de 'Verlengde 
Landscheidingsweg'; 
een achttal, van oudercommissies van 
diverse scholengemeenschappen, al-
le over de Machtigingswet inschrij-
ving studenten. 
Deze brieven liggen op de griffie ter in-
zage. Voor zoveel nodig is afschrift ge-
zonden aan de betrokken commissies; 

11°. de volgende afschriften van brie-
ven: 
een, van het dagelijks bestuur van de 
Agglomerat ie Eindhoven, burgemees-
ter en wethouders van de gemeente 
Oirschot en van het dagelijks bestuur 
van de Stichting Brabants Landschap, 
gericht aan de Staatssecretaris van 
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk over nota's inzake de nationale 
landschapsparken; 

een, van de Subfaculteit der Scheikun-
de van de Rijksuniversiteit te Gronin-
gen, gericht aan de Minister van On-
derwijs en Wetenschappen over het 
wetsontwerp Herstructurering van het 
Wetenschappelijk Onderwijs; 
een, van de Regionale Raad voor de 
Arbeidsmarkt voor de provincie Gro-
ningen, gericht aan de leden van het 
Kabinet over de nota inzake de Werk-
gelegenheid; 
een, van het Landelijk Overleg Ekono-
men, gericht aan de Minister van On-
derwijs en Wetenschappen over het 
wetsontwerp Herstructurering van het 
Wetenschappelijk Onderwijs; 
een, van het bestuur van de Kring 
'Schouwen-Duiveland' van de Zeeuw-
se Landbouw Maatschappij, gericht 
aan de Minister van Landbouw en Vis-
serij over de inkomensposit ie in de 
land- en tu inbouw; 
een, van de Havenbeleidscommissie 
te Amsterdam, gericht aan de Minis-
ters van Sociale en van Economische 
Zaken over het massaal ontslag bij de 
KNSM. 

Deze afschriften liggen op de griffie ter 
inzage van de leden. Voor zoveel no-
dig is afschrift gezonden aan de be-
trokken commissies. 
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