
ZATERDAG 16 NOVEMBER 1991 PAGINAO&W1

absolute stijging van de onder-
wijsdeelname ongelijk is ver-
deeld over het aanbod van onder·
wijssoorten. Als de Wet op de
Studiefinanciering de doelstel·
ling heeft gelijke kansen in het
onderwijs te scheppen, dan is dat
dus jammerlijk mislukt."
-'- Toch i8 de onderwijsbegroting
in de loop der jaren exp(1,n,<nefge~
stegen. Je zou dus zeggen da,t
:;teedsm.eer mensen die willen stu~
deren, daarvan profiteren.

René Danen: llNominEl..al is het
totaalbudget van de overheid
voor onderwijs inderdaad expan~
sief gestegen. Van zo'n 17 mil·
jard gulden in de jaren zeventig-
tn? 9fi Y'nili",~',-1n•• P""l<>H",,:!' d .•••• • •• _

tot ecn kleine ton dreigt op te lo~
pen.

"Of je nadert de 27 en je beseft
dat vanaf die leeftijd van studie··
financiering geen sprake meer
is, En je realiseert je dat het lc~
ven duurder wordt nu de prijs"
compensatie is afgeschaft. Dat
de huren zijn verhoogd. Dat het
collegegeld in vier jaar tijd met
500 gulden omhoog gaat. Ja, en
als je dan doorhebt dat de nieu"
we maatregelen de overtreîfende
trap zijn van de vorige, dan kom
ie in beweH'Ïnp:,"

·U· , .. TRECH1' .- Ben
met bedrijfsblind··

. heid geslagen NOS-
medewerker vraagt

René Danen (23) na diens
eerste optreden in het jour-
naai of hij wellicht een me-
diatraining heeft gevolgd.
Hij komt namelijk zo 'na-
tuurlijl{? over.

';011heeft de per 1 juli aangc"
Ltcden voorzitter van de Lande,·
Hjke Studenten Vakbond (IA3Vb)



sp~oken is "er echter-spr~kë~·';,an~·-~">

een forse teruggang. Je moet za,L
ken incalculeren als inflatiè, kos.;:
tenstljgingen, uitbreiding van de"
taken van 'de onderwijsinstellin:-,- .
gen. En natuurlijk moet_ je be-~-""
denken dat het aantal studenten
in de g'enoelnde periode enorm-is<
gestegen: van 175.000tot 300.000_

"Als onderdeel van de totaie
uitgaven van het Rijk daalden ct"
uitgaven voor onderwijs van 23,7
procent tot 15,1 procent. De oVêr~
heid ts per student dan ook
steeds minder gaan besteden . .In
dat verband is de term kw~,li~
teitsverbetering niet meer dari>
een cynische grap. Trouwens,
over een cynische grap gespro-,"
lwn: bij zijn afscheid zei de r~c~
tor magnificus van de TU Eind~-
hoven laatst dat je de enorme'
aantallen studenten misschiert-;
maar het beste kon bedIenen met
video-opnamen van lesgevendé'
docenten."
- Zo langzamerhand rijst dé'
vraag: is studeren nog wel leuk? "

René Danen: "Studieplezicr is
de belangrijkste voorwaarde om
je opleidIng te voltooIen. Goe(l,
onderwijs werkt motiverend.
Daarbij is een regelmatig pèr-:
soonlijk contact tussen student
en docent onontbeerlijk. Je ieert, '
tenslotte altijd lets van temand
en anonimiteit werkt dcmotivc ..
rend.

"Ik moet zeggen dat het kl!'
maat waarbinnen je als student
moet gedijen, steeds minder aan .•
trekkelijl, wordt. Steeds meel'
jonge mensen zien de zin van het
op die manier moeten studeren,
niet meer in, Een eerste stap is-
wat meer ruimte geven aan de
studieduur zodat bebalve boekett
uit je kop leren ook andere zaken
aan bod komen die bij je vor'-'
ming horen. ft

~ Je praat zo af en toe met RU~"
zen. Wat 18 dat nou voor- -man?

René Danen: "HIj is in elk ge',
val geen politiek dier, want hetls
niet echt slhn om binnen één
jaar met twee bezl,linigingsron;
den te komen. En als je met hem
praat, is er nooit flpralte van een;
uitwisseling van argumen.ten,.
Hij is altijd bereid naar Je te,
luisteren, maal' hij doet el' -,nie.t~
mee.

"Ach, hij geen onaardige, m"" '
hoor. Beetje naïef, beetje wereld'
vreemd. En die begroting, (lat IS, "
alles voor hem. De fanatieke wij~-
ze waarop hij zich daar mee be·
zig houdt, zou hij eens aan hibêu-"
delijke zaken moeten besteden.
Ritzen? Die heeft te veel met zijn
neus in de boeken gezeten en te
weinig naar buiten g'ekeken_"

" ~JJi"i.l",r ~~"' Olldorwlj., J. RiI.,m
FOTO FOTOPEI~S[JUREAU DIJKSTRA

aan de hand van de wensen van
studenten, doeenten en ool{ de m.·-
beidamarkt die hen als werkncw
mers binnenhaalt.

"Da,ex hoor je nu al vaak: wat
hcb ik aan zo'n doctorandusje
vt},n 23, 24 jaar? Wat zijn z'n so~
ciale vRardigheden? En de ene
studie is de andere niet. Met dat
pleidooi voor meer flexibiliteit
staan we overigens niet alleen.
Universiteiten, politici, beroeps-
organisaties - in aJlerlei krin«
gen wordt ervoor gepleit."

- Dat zijn allemaal losse j,deeën.
Waar zit nu de samenhang?

Roué Danen: ••'roen ik zoëven
sprak over ecn onsamenhangend
beleid, had ik het over de studie·
financiering. Wij zien dat in het
ruime kader van de jongeren~
inkomens. In de discussie over
de studiefinanciering ontbreekt
dat aspect. Wij zijn voor een in-
tegraal beleid van inkomens van
jongeren. Eén stelHel voor werkü

loze jong:eren. die met een baan
en studerenden.

"Het verHchil in betaling aan
studerenden en niet-studerenden
zou je lmnnen invullen met het
profijtbeginsel. Dat zou kunnen
door alle ex..titudenten in beperku

te mate achteraf te laten betalen
voor v/at zij <l.Rnonderwijs heb-
ben genoten. Hoe meer profijt
hoe hoger bij voorbeeld de belas-
ting.

"Er bestaat een sterk verband
tussen financiële zelfstandigheid
en de toeganlH':dijkheid van het
onderwijs. Na.ast de basisbeurs.
die geen financiële zelfstandig-
heid garandeert onldat Cr' niet
van valt te leven, is er de aanvul-
lende financiering door werk of
de veronderstelde ouàcrbijdrage.
Nu hlijkt dat 70 procent van de
ouders te weinig bijdraagt om
aan een budget te komen waar je
van kunt leven. Dat betekent con-
creet dat 60.000 studerenden OUw
der de armoedegrens leven.

"Het op voorhand al ontbrelten
van een ouderbijdrage werpt
drempels op. Het is met de huidi~
ge wijze van studiefinanciering
st.eeds meer ecn overweging om
toch maar niet te gaan studeren
omdat je dan aan het einde van
je studie met een enorme sehuld
bent opgezadeld. Daarom ia het
nog steeds zo dat de universitei~
ten toegankelljke,' zijn voor kin-
deren uit de hogere milieus dan
uit de lagere. Dat leidt tot de on-
ont.koombare vaststelling dat de

jaar met behulp van een ~Jegelei-
der uitzoeken of _hij beter ge-
schikt is voor een beroepsgerich-
te opleiding- of dat hij zuiver de
wetenschappelijke kant op w!l
gaan. Zeg maar: wil je een vak
leren of wil je wetenschapper
worden? In ona huidige stelsel
moet je op 12-jarigc leeftijd al
kiezen en dat bQ'sisjaar heeft als
bijlwmend voordeel dat minder
dan tot nu toe studenten met ou-
ders uit de lagere inkomensg.roe-
pen voor het hbo zullen kiezen in
plaats van voo!' de universiteit."
~ Jullie pleiten ook 1)001' een meer
flexibele cursusduur.

Rcué Danen: ".Ta, want het is
natuurlijk een volstrclÜe misvat~
tiug dat elke opleiding in vier
jaar valt te halen in een pro-
gramma dat kwalitatief van
hoog nivea.u is. De overheid zal
flexibeler moeten omgaan met
het stellen van een man:i:mum
aantal jaren. Een criterium moet
zijn het opstellen van eindter-
men. Die moeten \vOi'den bepaald

Rcné Danen: "Daar hebben we
tal van notities over geschreven.
Recentelijk nog 'Ander beleid
leert beter' waarin we met idee~
en lwmen om de studic·uitval te
verminderen en met alternatie-
ven voor die tempobeurs. Zoals
een betere studiebegeleiding,
voorlichting en bijscholing. Op
die manier kom je tot effectiever
onderwijs met een hogere kwali~
teit.

"En zo langzamerhand ralmn
we er bij de LSVh van overtuig'd
dat ook een basisvorming voor
het hoger onderwijs broodnodig
iB. Van de vijf jaar die je nu kunt
fJtuderen. moet één jaa.r een een·
traal basisjaar worden voor alle
studenten in het hbo en het wo.
Een jaar ter oriëntatie. Dat kun
je clusteren. De technische mtu~
dies bij elkaar, de sociale studies
bij ell{aar, op die manier.

"Dan kan een student in dat

-- .Te ,,>preektvan het ontbreken
van samenhangend belei4. Wat
voor alternatieven biedt de LSVb?

l!

Wij ZIJn niet de enigen die dat
vinden. Je hoort die geluiden uit
Colleges van Bestuur, uit de
kringen van docenten en ook uit
de politiek.

"Al sinds mensenheugenis
klaag! de overheid over het stu ..
dierendement van het hoger on-
derwijs. Cals klaagde daar in
1963al over en vele ministers en
tientallen maatreg>elen later
wordt er nog steeds over ge~
klaagd. Want nog steeds vindt de
overheid het rendement onvol-
doende, ondanks herstructm_~erin-
gen als de Twee Fasenstructuur
en de steeds straklter aang'€haal~
de relatie tussen studietempo en
financiering.

"De beleidsmaatregelen beper~
ken zich tot bezuinigingen op
korte termijn. Een discussie over
een werkelijk samenhangend be~
leid wordt voortdurend ontiopen.
De centrale doelstelling van de
overheid -~ het halen van een
hoog rendement via het koppeien
van het atudIctempo aan de ti·
nanciering - doet geen recht
aan de feitelijke onderwijsprak·
tijl;. Die komt erop neer dat
steeds mindel" kwaliteit wordt
geleverd voor steeds meer geld.

"Het moet toch te denken ge-
ven dat siechts 40 procent van al-
le ~tudenten bet propaedeuse-
examen binnen één jaar haalt.
Als die tempobeurs was doorge·
gaan, zou dus 60 procent een ren··
tedragende lening hebben moe-
ten afsluiten._ Er is geen sprake
van sa.menhangend beleid. Het
stelsel van studiefinanciering is
steeds ingewikkelder geworden,
met allerlei wijzigingen waar
zelfs de Informatiseringsbank in
Groningen niets meer van be~
grijpt.

"De minister spreekt van een
goede rechtsbescherming door
het College van Beroep, maar
wat. heb je daar als student aan
als alle beroepsmogelijkheden
worden dichtgespijkerd met wet-
ten? Niet voor niets zijn we de
afgelopen jm'en een paar maal
naar de rechter gestapt. Zo heba

ben we het kort geding tegen de
minister over de Harmonisatie-
wet gewonnen, waardoor duizen-
den studenten hun studieduur.
konden behouden. En onder drei~
ging van twee andere kort gedin~
gen raakten velen hun tegemoet~
koming in hun studiekosten niet
kwijt en konden studenten van 27
jaar en ouder hun studie afma·
ken."

l'eucdcnheid

Mei enlg succes, zo lijkt net
vooralsnog, want de Tweede Kaw

mer heelt de minister duidelijk
gemaaltt ecn aantal van de be-
zwaren van de LSVb te delen. En
het was nota bene de VVD'er
Franssen die de meeste instenl-
ming bij de progressieve studen-
ten scoorde met zijn opmerldng
dat Ritzen de meest studenton~
vriendelijke minister ,sinds men-
senheugenis is.

Tijdens het gesprel, met de
voorzitter stormt een medewcr~
keI' binnen met de mededeling
dat de minister nu definitief af·
ziet van het invoeren van de
tempobeurs (studenten die lan-
ger dan één jaar over hun pro··
paedeusc doen, zouden volgens
het voorstel van Ritzen hun 3tU~
diefinanciering moeten olllzetten
in een l'entedr-agende lening;
J.n.) en dat hij eerst met de on-
derwijsinstellingen en de studen-
tenorganisaties wil overleggen
voordat hij eInd januari met een
nieuw voorstel komt.

Danen geeft een knol' van te-
vredenheid, maar ziet meteen
ooI>;:de politieke bui al hangen:
"Ik heb van het Kamerlid Netea

lenbos begrepcp dat er voor de
tempobeurs binnen de PvdA een
alternatief wordt ontwikkeld dat
er op neer komt dat de universiM
teiten een bindend studie·advies
moeten geven, Een begeleider
moet dan beslissen of je al dan
niet geschikt bent voor de studie
die je volgt. Een belachelijke
maatregel, waar bovendien de
huidige universitaire infrastrue-
tuur totaal niet op berekend is.

"Je hebt nu pakweg één bege-
leider op 300 studenten. Hoc kan
zo iemand nou beoordelen of ie-
mand wegens lanterfanten, g:e··
brek aan capaciteiten of een
ziekte achterop is geraakt? En
het is zo ontzettend definitief.
Het zal je maar gebeuren dat Je
na drie jaar te horen krijgt, dat
je maar beter kunt vertrekken."
~- 'Toch Hjkt IUtzen va~tbcrad(m
als hij zegt dat het propaedeuse·
e;ramen niet FJuitenschot kan bHj~
ven. Afhankelijk van de studie··
richting kost een 8tudent de sa·
menleving tU8,um de 30.000 en
60.000gulden per jaar. Dan is het
toch niet zo gek dat er ei,s6n wor·
df,'n gesteld?

René Danen: "Nee, natuurlijk
niet. Natuurlijk moeten er eisen
worden gesteld en het ia heel
.goed dat het type van de eeuwige
student van de universiteiten is
verd'Nenen. Maar nu zijn de
grenzen toch echt wel bereikt.

- die :L~toO{rStudenten ln--hét ho:'
ger beroeps- en wetenschappelijk
onderwijs vertegenwoordigt -
lichtelijk de pest in dat het ge-
sprek meer gaat over de confron-
tatie m,et de al evenzeer van wei~_
nig psychologisch inzichi getui-
gende politie dan over de werke-
lijke reden waarom die duizen-
den studenten na.ar Den Haag
zijn gekomen.

Naar het Binnenhof. waar het
afgelopen dinsdag buiten en bin~
nen De Dag van het Onderwijs
waiJ die van de LVSb het motto
'Staak de Afbraak' had meege-
kregen. En waar termen als tem~
pobeurs. propaedeuse. uitval en
studierendement overheersten.
De LSVb·voorzitter was die dag
overal en het optreden van de als
een olijke krullebol ogende der-
dejaars student sociologie ~ hij
sprak de studenten toe, overleg-
de met de politie en gaf het ene
interview na het andere - ge-
tuigde van een welhaast noncha~
lante professionaliteit, opgedaan
in het actieminnende Nijmegen.

VUJurdoop
"Dat gedoe met de polltle, zo-

iets leidt alleen maar af van dB
inhoudelijlw kant van de zaa.k'"
zegt hij daags na zijn vuurdoop
in het sleetse kantoor van de stu~
dentenvRltbond in Utrecht. Er
heerst een lichte vo:rm van eufo-
rie bij de aanwezige vrijgestel-
den, want hun aller Jo Ritzen ~-
d~e vanaf een wand op hen neer-
kijkt, oml{ranst met de tekst
'H.itzen vliegt laag vandaag, zou
het gaan bezuinigen?' .~ heeft in
de Kamer op menig punt bakzeil
moeten halen.

"De studenten .'lijn weer in be-
weging gekomen", noemt Danen
de grote winst ViUl' de Haagse acü

tiedag. Dat die ult"praak 001, let-
terlijk dient te worden verstaan,
tonen de foto's va.n de huisfoto-
!fraai, waarop menige voluit
sprintende student is afgebeeld
met een ME'er op de hielen.

De felle proteBhm van afgelo-
pen dinsdag staan in scherp con~
traat met de gelatenheid waal'~
mee de studenten deze zomer de
vrijwel geruisl.oos ingevoerde bew

zuinigingsmaatregelen over zich
heen lieten komen. "Die reacties
van nu zIjn een na-effect van die
maatregelen", meent de LSVb~
voorzitter. "Gaandeweg wordt
hct je duidelijk wat het inhoudt
dat de studiefinanciering tot vijf
jaat' is teruggebracht. Dat kan
bij voorheeld betekenen dat je
met ecn hbo~diploma niet TYleer
kunt doorstromen naar de uni-
versiteit. Of dat je siudieschuld
Ineens van pakweg 20.000gulden

" ""mi !)~"an,voor~iit." V~1I de La",:j••Uj!<" lliull,,,,I,,,, \!~kll"nd:"lIiI-
.",••? Di•• 1l0l'l1iI•• u~®1m€lt zijn n~U@ill d" !>~A!"l11 !Jfl~"j•••.•"0 !" ",,,IOlIg
naar buiilijft gekifi~an." FOTO WIM HENDRIKS
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