
 
 

Er zijn nog momenten in het Avondland 
die het waard zijn om even bij stil te 
staan. Afgelopen week bood zo’n 
moment. De krantenlezer was er 
getuige van hoe juist door pogingen uit 
het onderwijsveld om in smaakvolle 
persberichten ‘ambities’ en 
‘kwaliteitsslagen’ uit te dragen, de 
ontbinding van de branche des te 
scherper aan het licht trad. 
 
Zo maakte de uitvoeringsdienst van het 
ministerie van Onderwijs met een 
ondertoon van triomf bekend dat het 
aantal bacheloropleidingen dat 
studenten aan de poort wil selecteren 
„op kwaliteit” bijna verdubbeld is 
in vergelijking met vorig jaar (NRC 
Handelsblad, 25 januari). Een dag 
eerder verscheen het advies Kiezen 
voor kwalitatief sterke leraren, van de 
Onderwijsraad, waarin een lans werd 
gebroken voor een lerarenopleiding op 
masterniveau, want „dat maakt het 
beroep aantrekkelijker en geeft het 
meer aanzien” (NRC Handelsblad, 24 
januari). Tevens berichtte toets-
instituut Cito op 31 januari gerust-
stellend dat „het niveau rekenen en 
wiskunde in groep 8 stabiel is 
gebleven”. En eerder deze maand had 
de Erasmus Universiteit Rotterdam al 
gejubeld dat de proef met handhaving 

van de regels over studiepunten een doorslaand „succes” was, daar de studierendementen „veel hoger” 
waren dan voorheen. 
 
Helaas wil de werkelijkheid zelden meewerken met de opbeurende bedoelingen van dit soort pers-
berichten. Zo kan men bij de ‘selectie aan de poort’ voor bacheloropleidingen nog dubben of het dit een 
oprechte poging van het hoger onderwijs is om zich te ontdoen van de waarschijnlijk 25 procent van de 
studentenpopulatie die er niets te zoeken heeft. Deze studenten kunnen hun gemis aan academische 
belangstelling, habitus en vaardigheden slechts compenseren door hun bijdrage aan de toppositie van 
Nederland in de westerse wereld wat betreft studie-uitval (gemiddeld bijna 40 procent; in landen als 
Engeland en Japan is dat tussen 5 en 8 procent). 
 

 

Wie nader toeziet, merkt echter dat de 
maatregel nauwelijks om echte selectie 
gaat, bij niet meer dan een handvol 
opleidingen wordt toegepast, en dan 
nog alleen bij studies die een extreem 
hoge studie-uitval kennen (zoals 
bedrijfskunde en rechten). Deze 

‘kwaliteitsslag’ blijkt slechts ingegeven universiteiten en hogescholen over de door de paniek bijhoge 
boetes die de toenmalige staatsecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) in het ooruitzicht stelde als niet snel het 



doel zou worden gehaald van 70 procent afgestudeerden na vier jaar. De ‘selectie’ past zo in een rijtje 
noodmaatregelen om het studierendement in het hoger onderwijs bij toverslag te verdubbelen, zoals het 
compenseren van onvoldoendes door voldoendes van andere vakken, ingeperkte studieprogramma’s, 
versoepelde puntentellingen bij tentamens en ‘motivatietesten’ voor iedereen die zich inschrijft. 
 
Reeds decennialang vecht het Nederlands hoger onderwijs tegen de lage rendementen, maar tot op heden 
wordt er weinig succes geboekt. Zo bleek uit een onderzoek naar diploma-inflatie van de Universiteit van 
Amsterdam dat aan de UvA tussen 1993 en 2003 weliswaar steeds hogere cijfers aan studenten werden 
gegeven (het gemiddelde eindcijfer steeg van 6,1 naar 6,5; het aantal tienen verdubbelde), maar dat het 
aantal uitvallers toch bleef stijgen. Deze uitkomst was dermate deprimerend dat het beoogde vervolg-
onderzoek er nooit is gekomen. 
 
Wat het rapport Kiezen voor sterke leraren betreft, kon de Onderwijsraad niet verhullen dat de notitie 
voortkwam uit een al verleden jaar door de EU gegeven waarschuwing. Ongeveer de helft van het aantal 
leraren in het voortgezet onderwijs is thans vijftig jaar of ouder (waarmee Nederland de vierde plek van 
onder bezet in de Europese ranglijst). 
 
Bovendien staat al meer dan 20 procent onbevoegd personeel voor de klas (in het mbo is zelfs een kwart 
van de docenten onbevoegd). In steden als Rotterdam wordt meer dan 30 procent van alle lessen door 
onbevoegde leraren gegeven. In het hbo is ondertussen de facto ongeveer de helft van de docenten te 
laag opgeleid om op dat niveau les te mogen geven. Al jaren geleden heeft men voor de oplossing gekozen 
voor hbo en mbo ‘bevoegdheid’ te vervangen door ‘bekwaamheid’, zodat er geen haan naar kraaide. 
 
De stoere taal in de Tweede Kamer afgelopen week (“veel strengere selectie lerarenopleidingen”) klinkt in 
dit perspectief als ketelmuziek. Het was dezelfde Kamer die in 1985 instemde met de besluit van toenmalig 
minister Deetman (Onderwijs, CDA) dat in de onderbouw van vwo en havo leraren konden lesgeven 
zonder vwo, laat staan een academische opleiding. Even destructief was de vrijwel gelijktijdige maatregel 
dat er een apart pedagogisch traject voor het leraarschap diende te komen. Was voorheen de didactische 
aantekening onderdeel van de vakstudie, nu moesten aanstaande leraren zich buiten de eigen studie 
overgeven aan opvoedkundigen die heulden met elke onderwijskundige modegril. 
 

 
Geen wonder dat het aantal universi-
taire studenten dat koos voor het  

leraarschap dramatisch daalde en de proliferatie der onbevoegden voortwoekerde. Het is moeilijk voor te 
stellen hoe dit ooit goed komt, ondanks de prietpraat in het regeerakkoord dat „de kwaliteit van de man of 
de vrouw voor de klas of in de collegezaal van doorslaggevende betekenis is” en ondanks de plannen van 
minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) om de lerarenopleiding te verzwaren. Het voorbeeld van de pabo’s 
is niet erg hoopgevend: nog nauwelijks heeft men daar taal- en rekentoetsen ingevoerd, of de inschrij-
vingen bij de ‘pedagogische hbo-opleiding’ zijn met bijna 10 procent afgenomen. 
 
Onlangs becijferde de EU dat Nederland ook een Europese toppositie inneemt wat betreft lerarentekort. 
Zo heeft in ons land meer dan 30 procent van de scholen een groot gebrek aan wiskundeleraren; in 
Zweden is dit slechts 2,9 procent, in Finland 2,6 procent en in Denemarken 1,9 procent. Bij taalleer-
krachten is het tekort nog nijpender. 
 
En dan is hierin niet het effect verwerkt van nog zo’n parlementaire meesterzet om het leraarschap 
aantrekkelijker te maken. Afgelopen zomer namen de Tweede en Eerste Kamer unisono de Wet op de 
onderwijstijden aan, waarin staat dat „de leerling- en oudergeleding van de medezeggenschapsraad 
instemmingsrecht heeft over de kwalitatieve invulling van het onderwijsprogramma”. De Raad van State 
protesteerde tevergeefs dat dit in flagrante strijd is met het voornemen van de regering om de invloed van 
de leraren op de invulling van het onderwijsproces te versterken. 
 
Het zijn precies deze parlementaire almachtsfantasieën die het onderwijs parten hebben gespeeld in de 
afgelopen decennia. Neem de unaniem door de Kamer aangenomen motie-Hamer uit 2009, waarin de 



Tweede Kamer officieel vastlegde dat in 2020 “het onderwijs en de wetenschap in Nederland tot de 
mondiale topvijf” moeten behoren. Dat heeft de huidige regering goed in de oren geknoopt. Nog eind 
december schreven de huidige minister en haar staatssecretaris zonder te giechelen aan de Kamer: “Wij 
willen tot de topvijf van de wereld gaan behoren”. 
 
Het was misschien een beetje jammer dat de brief ging over het uitstellen met twee jaar van de verplichte 
reken- en taaltoetsen in het onderwijs. Afgelopen zomer bleek dat van de in totaal 80.000 leerlingen 
die deelnamen aan een pilotproject, zeer weinigen de basale horde wisten te nemen. Voor de rekentoets 
haalde van de havoleerlingen 72 procent een onvoldoende; op het vwo was dit 32 procent, en op het 
laagste vmbo-niveau scoorde 84 procent onvoldoende. Van de vierdejaars mbo haalde 83 procent een 
onvoldoende; het gemiddelde op het mbo was een 3,6. 
 
Deze deconfiture sluit waarschijnlijk beter dan de opgewekte Cito-persberichten aan bij de realiteit van het 
Nederlandse onderwijs, waarin volgens ontwikkelingspsycholoog Greetje van der Werf 11 procent van de 
leerlingen de basisschool verlaat zonder fatsoenlijk te kunnen lezen en schrijven. Zij beschrijft ook de 
typisch Nederlandse paradox dat de scores in het voortgezet onderwijs gedurig dalen, terwijl steeds 
meer leerlingen havo- of vwo-diploma’s halen. „Dat wijst op niveaudaling”, is haar conclusie. 
 

 
Dit is geen nieuws voor wie het 
Nederlands onderwijs volgt. Zo meldde  

de International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA) afgelopen december dat 
Nederlandse basisschoolleerlingen ondanks al hun oefenen voor de Citotoets verder waren gezakt op de 
internationale ranglijst wat betreft lezen, rekenen en natuuronderwijs. En verleden jaar bleek uit de 
resultaten van de /Adult Literacy and Life Skills Survey (/ALL) dat terwijl het gemiddelde niveau van 
‘geletterdheid’ in de meeste landen de afgelopen decennia vooruitging, in Nederland juist sprake was van 
achteruitgang, vooral onder jonge hoger opgeleiden. Het ALL gaf zelfs de prognose dat de 
‘(proza)geletterdheid’ in Nederland in 2020 verder gedaald zal zijn, en dat deze daling zich wederom vooral 
onder hoger opgeleide jongeren zal voltrekken. 
 
Interessant in dit perspectief is dat in Nederland meer kinderen blijven zitten dan in omringende landen. 
Elk jaar moet 5 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs een jaar doubleren. Dat zijn bijna 
50.000 zittenblijvers op een totaal van 925.000 leerlingen. Het aantal is groeiend. Sinds maart 2012 doet 
de onderwijsinspectie een onderzoek naar een mogelijke relatie met het feit dat de Nederlandse jeugd 
meer smartphones bezit dan haar Europese leeftijdgenoten en meer gebruikmaakt van sociale media als 
Facebook. Eerder al waarschuwde neurowetenschapper Susan Greenfield van de Universiteit van Oxford 
dat overmatig gebruik van sociale media door kinderen leidt tot geringere analytische vermogens en 
pathologische zelfoverschatting. De Amerikaanse anglist Mark Bauerlein betoogde zelfs in zijn boek /The 
Dumbest Generation /dat er onder de jeugd sprake is van „digitale debilisering” – een sterk verminderd 
vermogen om argumentatieve teksten te begrijpen en een sterk verminderde eruditie. 
 
Anders gezegd: generatie-Einstein kan niet spellen, niet rekenen en niet lezen. Geen wonder wellicht dat 
de regering verleden jaar al de door het parlement unaniem omarmde ‘ambitie’ liet varen om 50 procent 
van de bevolking te laten bestaan uit ‘hoger opgeleiden’. Staatssecretaris Zijlstra vond ruim 40 procent 
mooi genoeg, want dat was toch al bijna een verdubbeling vergeleken met dertig jaar geleden. 
 
Even kijken waar die groei vandaan komt. De Nederlandse universiteiten produceren elk jaar bijna 1.300 
masters in ‘communicatie’ (als men ‘communicatiewetenschap’ en ‘communicatie en marketing’ optelt). In 
diezelfde tijd komen er vele honderden ‘mediadeskundigen’ bij, talrijke ‘vrijetijdsmanagers’, doch slechts 
zo’n 200 universitaire elektrotechnici, 21 afgestudeerden in de bibliotheek- en archiefwetenschap en niet 
één sanskritist. In deze eeuw hebben we al meer dan 15.000 academische communicatiewetenschappers 
mogen verwelkomen, en indien we de 24.000 communicatiedeskundigen op hbo-niveau meetellen, gaat 
het om zo’n 40.000 stuks, nog afgezien van de vrijetijdsmanagers. 

 
Aldus blijkt de door het parlement zo gewenste groei van het hoger onderwijs voor een groot deel 



gebaseerd op laten we zeggen studies zonder een duidelijk kennisdoel en zonder een methode om 
nonsens te elimineren. Integendeel, deze studies zorgen voor de persberichten vol termen als ‘ambitie’, 
‘kwaliteitsslag’ en ‘van goed naar excellent’:  verhulling en verbloeming van de werkelijkheid is het doel. 
 
Hiertegenover staat het tekort aan technici en exacte wetenschappers, waarbij Nederland ook een top-
positie inneemt. Onlangs nog waarschuwde de werkgeversorganisatie FME-CWM dat ons land miljarden 
misloopt als het tekort aan hoogopgeleid bètapersoneel niet snel wordt teruggedrongen.Hoe dit moet, is 
onduidelijk, want het tekort aan bèta’s in Nederland is endemisch, zeker nu op middelbare scholen minder 
leerlingen kiezen voor de moeilijke wiskunde B. Volgden in 2009 nog ruim 22.000 leerlingen wiskunde B, 
thans is dit gedaald tot onder de 19.000. 
 
De desintegratie van het Nederlandse onderwijs is niet van vandaag of gisteren. Het is ook niet simpel te 
stoppen, door Kamermoties noch door persberichten. Het is een proces dat al decennia duurt en dat 
ondertussen zijn sporen trekt door het nationale geestesleven. Men hoeft slechts te wijzen op De Wereld 
Draait Door en Pauw & Witteman om te beseffen hoe immens de middlebrow-zoekende krachten zijn. Wie 
kijkt naar de televisie, de kranten, het openbare leven, ziet alom intellectuele erosie en culturele infantili-
sering, hetgeen koningin Beatrix te denken moet geven of zij de natie niet dommer achterlaat dan zij die 
aantrof. 
 
De progressieve econoom John Kenneth Galbraith omschreef de moderne mens vlak voor zijn dood in 
2006 gedesillusioneerd als fat, dumb, and happy.  Wie Nederlands onderwijs heeft genoten, beseft dat de 
zaak simpeler ligt: wij leven in een onnozele tijd en we zijn te onwetend om ervan te genieten. 
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