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Wat weinig aandacht krijgt is dat er ook zeer goede studenten zijn. Die komen te kort. (Foto Flip Franssen)

De overheid laatsuccesvolle studenten
wel erg onder de slechte lijden
De studenten hebben het niet
moeilijker. De slechte moeten
weg, de mâtige moeten beter onderwijs krijgen, de goede moeten
opschieten. Alle aandacht gaat
naar de minder succesvolle studenten. Dat is wel begrijpelijk. Ik

tisch, en liefst Babylonisch. Een
geschiedenisstudent die zich met

ken collega's die verbijsterd zijn
over de gelinge kennis, en vooral

een Middel-Armeense

motivatie vnn studenten.

Studenten worden op alle mogelijke manieren onder druk gezet: de aantallen, hun geld, hun
studietijd. Dat daardoor een grote
psychische druk op de studenten

rust spreekt vanzelf. En zij zijn
een vrij gemakkelijk prooi: ze
hebben geen pressiemiddelen en
een station bezetten mag ook al
niet.
Dat er eisen gesteld worden
aån mensen die beurzen of leningen krijgen, is redelijk. De studenten zelf zijn het daar in grote
meerderheid mee eens, hoewel de
(te) grote toestroom van studenten goeddeels een zaak van de po-

litiek is. De universiteiten willen

die overweging niet eens meer genoemd te mogen worden.
Nog een paar losse opmerkin-
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makketijk, en ze krijgen het nog

Polen bezig houdt, zal toch Pools

moeten kunnen lezen.

proefschrift

wil

Wie

een

schrijven over
dichter,

moet ook maar zien hoe

hij

er
komt. Vaak is de aangewezen weg
een andeeerst, of er naast
re studie te doen. Toen je zes jaar

-

-

kon studeren, kon je wel wat 'inlopen', maar bij een volgepropte
vierjarige studie waar je vier jaar
over mag doen, is er geen ruimte
meer.

schraling. Alles is gericht op be-

perking, dwang en straf, terwijl
toch bekend is dat beloning altijd
beter werkt. Vroeger hoefde je

na

vier jaar geen collegegeld meer te
betalen. Is het nu bijvoorbeeld
onmogelijk om iemand die binnen
vier jaar zijn doctoraal doet te belonen met een jaar extra (onder
wat voor condities ook)? In het algemeen zou het toch mooi zijn
als, wie een doctoraal heeft, zoveel verder mag studeren als hij

wil?

Hij

heeft immers

bewezen

dat hij het kan. In dit verband wil

Wie zich met het oude Perzíë wil bezighouden zal
niet alleen Grieks, Oud- en Middel-Iraans moeten
doen, maar ook Elamietisch, en líefst Babylonísch

men vergeet is dat er vroeger wel
vaak vijf, zes of zeven jaar gestudeerd werd, maar dat de (heel)
goede studenten in al die jaren

ook echt werkten. Dat bovenste
stuk zijn rve kwijt. We verliezen
de top.

Je merkt dat het duidelijkst
gecompliceerde studies. Ik
kreeg vroeger studenten na een
driejarig kandidaatsexamen, nu

bij

na een éénjarige propedeuse. Wat

zij dan aan Russisch of Sanskriet
meebrengen is niet zoveel meer.
zeer
Sommige studies

zijn

veeleisend. Ik noem de gevallen
waar de wetenschappelijke literatuur in het Spaans of Russisch of
Welsh is, of waar je als contact-

taal deze talen moet spreken, of

Hindi, of Arabisch, of

Chinees.

Wie zich met het oude Perzië wil

bezighouden zal niet alleen
Grieks, Oud- en Middel-Iraans
moeten doen, maar ook Elamie-

geld betalen; of zij een college in

het vijfde in plaats van in

het
vierde jaar volgen, maakt niets uit
voor de kosten en het herhalen
van een tentamen is toch niet zo
duur?
o De OV-jaarkaart is een prachtig
ding; de invoering getuigde van

inventiviteit; studenten kunnen
even van Groningen naar Maastricht om een tentoonstelling te
zien; of naar Brussel; dat is een
enorme verrijking. Er zou ook zo.
iets voor de schouwburg moeten

De wachtgeldregeling voor de
AIo's en de daaruit volgende

o

dwang binnen vier jaar klaar te
zijn, is niet in het belang van de

wetenschappelijke

zorgvuldig-

heid; wéér een financiële maatregel die een negatief effect heeft.
¡ De regel dat een werkloze niet
a¿rn

om zoveel mogelijk

nog verder bekort wordt. Wat

Het is niet billijk dat degenen
die langer over hun studie doen
evenveel en zelfs meer college-

o

z{n.

wel selecteren, maar het financieringssysteem geeft, zoals zo vaak,
de yerkeerde prikkels (namelijk
studenten
binnerr boord te houden).
Wat weinig aandacht krijgt is
dat er ook zeer goede studenten
zijn. Die komen mijns inziens te
kort. Dat is zeker zo als de studie

gen, die wel op dezelfde overtuiging berusten:

een proefschrift mag werken,

is belachelijk; in België wordt dit

De commissie-Vonhoff spreekt

over studenten die een roeping
hebben. Die zijn er zeker. Toen

wij

onlangs een gastdocent hadden die gedurende een week een

intensieve training

in het Sog-

disch gaf (een Middel-Iraanse
taal, berucht lastig om de filologische problemen, met christelijke,
boeddhistische en manichaeïsche

literatuur), kwamen meer

dan

twintig studenten. De docent was
hier verbaasd over: zelfs in Harvard was er niet zoveel belangstelling. En er konden geen studiepunten mee worden verdiend.

Ik

ben van mening dat hier

een ernstig probleem

ligt, waar op

korte termijn iets aan gedaan
moet worden. De zogenoemde

'kleine letteren' hebben bescherming gekregen, maar niet de studenten in die vakken. En zulke
studenten zijn er in de geesteswetenschappen veel. Het 'rapport
Vonhofl biedt gelukkig uitkomst,

als het niet

te veel verwaterd

wordt.

Door alle beperkende maatregelen ontstaat een algehele ver-

ik sterk pleiten voor de mogelijk-

heid twee studies te doen. Het
lijkt tegenwoordig wel of dit asociaal en schandelijk is, in plaats
dat we er trots op zijn zulke men-

sen te hebben. Van enige stimulans voor deze mensen is niets te
bekennen.

Ik steun ook

degenen die menen dat er niet genoeg studenten
kunnen zijn. Natuurlijk moet
men de opleiding kiezen waarvoor
men het best geschikt is, of die
men per se wil doen, maar ook
een (onvoltooide) studie van twee

of drie jaar is toch niet

wegge-

gooid?

Zolang de universiteit zl,chzelf
is, is het toch een enorme verrij-

king daar te zijn'! Ik ben er dus
ook voor een getuigschrift te geven bij het tussentijds verlaten
van de universiteit. In dat ver-

band zou ik trouwens ook willen
pleiten voor wat meer speelruimte: vroeger werd een 'verloren'
jaar verdedigd als (mogelijk) een
investering in de persoonlijke en
culturele ontwikkeling van de student. Nu we krap zitten schijnt

juist gestimuleerd.
o

Werkloze afgestudeerden

zou-

den met geringe middelen ingezet
moeten kunnen worden voor het
onderzoek; dat is goed voor het

onderzoek, maar

ook voor

de

werkervaring en het welzijn van
de betrokkenen.

Ik hoop dus dat in het kader
van de uitwerking van de voorstellen van de commissie-Vonhoff

deze problemen kunnen worden
ondervangen. Maar ook dat in het
algemeen het beleid meer stimulerend wordt; het mag streng zijn,
maar moet degenen die bewezen

hebben het waard te zijn ruime
kansen geven. Dat is, zoals het
genoemde rapport zo duidelijk
aangeeft, in ieders belang. Laten

universiteit en overheid

zoeken

naar stimulering van studenten en
onderzoek, in plaats van vooral

beperkende maatregelen te nemén. En misschien hoeft dat hele'
maal niet veel geld te kosten.
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