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S
tudentenvannuheb-
benamperde tijdomte
wennenaanhunnieu-
we leven.Doormaatre-
gelenalshetbindend
studieadvies, deharde
knip tussenbacheloren
masterenselectie aan

depoortbij steedsmeeruniversitaire
studies, staatdedrukomsnel af te
studerener flinkop.Volgend jaar
komtdaarnog ietsbij: debasisbeurs
wordtdanomgezet ineen lening,het
zogehetenstudievoorschot. ‘Allemaal
bedoeldomstudentenmaarzosnel
mogelijkdoorhunstudieheen te ja-
gen’, zegt SP-Kamerlid JaspervanDijk.
Kanhetookanders? Ja, betoogde

columnisteAleidTruijensonlangs in
dezekrant, zichafvragendwateigen-
lijkhetprobleemisvan langstude-
ren.Wanthoewelhethuidige sys-
teemvoor sommigenmisschieneen
goedestokachterdedeurvormt, is
snel studeren langniet voor iedereen
geschikt: sommigenwillenzichnaast
hunstudieonderscheidenmeteen
extra stageof eenbestuursfunctie –
ietswathenmetdehuidigemaatre-
gelenmoeilijkwordtgemaakt.
Zebedachteenplan:waaromlaten

westudentennietbetalenvoorhet
onderwijsdat zij afnemen?Zekun-
nendanzo langdoenoverhunstudie
als zezelf willen. En langstudeerders
hoevengeenextrageld tekosten. ‘Als
jedeverhouding tussenwatdeover-
heidbetaalt enwatdestudentzelf bij-
draagtaancollegegeldpervolledige
studiehetzelfdehoudt,dankostdat
geencentmeer, ofmensennuvier,
achtof twaalf jaar studeren’, zegt
Truijens. Immers:per saldonemenzij
nietmeer tijdvandocenten inbeslag.
Truijenskreegveelbijval van lezers

die zelf langoverhunstudiededenen
tochgoed terechtkwamen. ‘Dieextra
jarenzijngeenverloren jaren’,mailde
EdwinKismanuitBergschenhoek.Hij
haalde,naveleomzwervingen,op30-
jarige leeftijd zijndiploma. ‘Langstu-
deerders zijnveelbeteropdemaat-
schappij voorbereiddandesnelle
rakkers.’
Vergelijkbaarwasdereactie van

BartBrinkuitHuizen. ‘In je studietijd
moet jegekkedingendoen,betrok-
kenzijnbijdemaatschappij, een
baantjenemen, lidwordenvaneen
leukeclub, sportenendiscussiëren in
studentenclubjes’, vindthij. ‘Dat
kweektmensenmeteenbrederevi-
sie, die latergoedebanengaanbezet-
tenengaan functionerenals leiding-
gevende.’

Eenonderwijsvormwaaralleen
maarvoordelenaan lijken tezitten,
endatmeteenhet ‘langstudeerpro-
bleem’oplost, daarkanbijnanie-
mandhetmeeoneenszijn.Waarom
voerenwehetnietmeteen in?
‘Wij zijnhelemaal voor’, zegtTom

Hoven, voorzitter vandeLandelijke
StudentenVakbond(LSVb). ‘Jegeeft
studentenveelmeerkeuzevrijheid
als zij zelf kunnenbepalenwelkevak-

Studerenineigen
tempo,waaromniet?

In het flexibele onderwijsplan van Aleid Truijens volgen studenten colleges

In het onderwijsplan van Aleid
Truijens betaalt de student voor
het onderwijs dat hij afneemt. De
(hoor)colleges volgt hij in zijn ei-
gen tempo, volgens een pro-
gramma dat door de universiteit is
opgesteld.Voor tentamens, die bo-
vendien niet onbeperkt geldig zijn,
is een vooraf vastgesteld aantal
herkansingen mogelijk. Het ver-
schil met de Open Universiteit is
dat studenten daar voornamelijk
op afstand (online) studeren en
maar een beperkt aantal studies
kunnen volgen. In het plan van
Truijens zijn studenten fysiek aan-
wezig bij de lessen. Het plan geldt
voor alle opleidingen, ook bijvoor-
beeld geneeskunde of bouwkunde,
inclusief stages en praktijkvakken.

Het plan-Truijens

‘De modernisering van het onder-
wijs heeft onze volle aandacht. Het
studievoorschot (dat is bedoeld
om de kwaliteit van het hoger on-
derwijs te verbeteren en niet, zoals
Jasper van Dijk zegt, om studen-
ten sneller te laten studeren) be-
vat daarom onder meer een verrui-
ming van het collegegeldkrediet
voor de komende generaties. Ook
stimuleren we online onderwijs.
Het plan van de LSVb over het flex-
studeren bevat interessante as-
pecten.We zijn op dit moment aan
het bekijken hoe we‘leven lang le-
ren’kunnen stimuleren met deel-
tijd- en flexibel onderwijs. In het
najaar zal minister Bussemaker
met voorstellen hierover komen,
waarin ook wordt ingegaan op het
advies van Rinnooy Kan.
Bussemaker maakt een tour door
het land om in gesprek met stu-
denten, docenten en bestuurders
te kijken hoe we de kwaliteit van
het hoger onderwijs kunnen verbe-
teren.Want juist voor modernise-
ring biedt het studievoorschot alle
mogelijkheden.’

Reactie ministerie OCW

Snel studeren isniet voor
iedereengeschikt. Flexibel
studeren ineigentempo
biedt zonderextrakosten
deoplossing, zeggen
voorstandersbedenker
AleidTruijensna.Waarom
nietmeteen invoeren?

Door Nina Schuyfel

kenzij volgenenopwatvoor tempo
zijditdoen.’
Ineendit voorjaardoordeLSVbuit-

gebracht rapport staatpreciesuitge-
legdhoedit ‘flexstuderen’ kanwer-
ken:de student schrijft zich jaarlijks
invooreenzelf tebepalenaantal stu-
diepuntenenkrijgtnaar ratovanhet
aantalpuntenstudiefinancieringuit-
betaald.De studentenorganisatiebe-
dacht zelfs al eennaamvoordit
nieuwetypestudent:de flexstudent.
Natuurlijkmoet jehet flexstuderen

niet aan iedereenopleggen, vindtHo-
ven. ‘Er zijnnatuurlijknog talloze stu-
dentendiewel voltijdwillenstude-
ren.’ Allemogelijkhedenmoeten
daaromvolgenshemnaast elkaarbe-
staan. ‘Omuniversiteiten tegemoet te
komenbetalenstudentenvoorde
modulaireopzetwatmeer.’
OokErikDriessen,onderwijskun-

digeaandeUniversiteitMaastricht, is
positief overhetplanvanTruijens.
‘We lopen inNederlandhopeloosach-
termethet leven lang leren’, zegthij.
‘Metdeze flexibele financieringzou-
denwedieachterstandsnelkunnen
inhalen.’
InZweden,waar studentengemid-

deld27 jaaroudzijnals zehundi-
plomahalen, kunnenstudentenal
sindsde jarenzeventighuneigen les-
senpakket samenstellen.Ook in
VlaanderenenEngeland ishetmoge-
lijk eengeïndividualiseerdstudietra-
ject te volgen.Omdat studentenop
elkmoment inhun levenhunstudie
weeropkunnenpakken, zijndeuit-
valcijfers indeze landen laag.Omdie
redennemenookveel volwassenen
deel aanhethogeronderwijs, veel
meerdan inNederland.
Het zougoedzijnalsNederlandse

universiteitenmeermethuntijd
meegaan, vindtonderwijsinnovatie-
deskundigePaquitaPerezvande
OpenUniversiteit,waar studenten
onlineeenstudiekunnenvolgen.Het
volgenvan flexibelonderwijs sluit
volgenshaaraanopdehuidige sa-
menleving. ‘Maaruniversiteiten func-
tionerenal eeuwen ineenzelfde sys-
teem,datgooi jeniet vandeeneopde
anderedagevenom.Het zijnvaak
grote,bureaucratischeorganisaties,
waar innoverenmoeizamergaat.’
Het is inderdaadallemaalniet zo

simpelals Truijenshet voorstelt, zegt
woordvoerderBabakMohammadza-
dehvandeVerenigingvanUniversi-
teiten. ‘DeWetophetHogerOnder-
wijs stelt aanuniversiteiteneenaan-
tal voorwaarden’, legthijuit. ‘Eén
daarvan isdatuniversiteitenalleen
geldkrijgenvoor ingeschrevenstu-
dentendieeenvolledigeopleiding
volgen.Als zehelemaal zelf hunstu-
dieverloopmogenbepalen, isheton-
mogelijkonsaandiewet tehouden.’
Jekuntdiewetnatuurlijkgewoon

aanpassen, zegtD66-KamerlidPaul
vanMeenen. ‘Dat ishelemaalniet
moeilijk: je schrijft gewooneen
nieuwewet.’ VolgensVanMeenen ligt
hetprobleembijdebekostiging: een
deel vanhetgelddatuniversiteiten
enhogescholenkrijgen, is afhanke-
lijk vanhetaantal studentendataf-
studeert. ‘Hoesnellerhoebeter, is
hunbelang.’Die rendementseisen
moetenervolgensVanMeeneneerst
uit. ‘Andersheefthet voorstel van
Truijensgeenzin.’
HetplanvanTruijens lijktophet

leerrechtensysteemdatMarkRutte
wilde invoeren toenhijnogstaatsse-
cretaris vanonderwijswas: in ruil
voor tegoedbonnenzoudenstuden-
tenhogeronderwijskunnenvolgen,
aanzowelpubliekealsparticuliere in-
stellingen.Oud-SERvoorzitterAlexan-
derRinnooyKanpresenteerde in
maart eensoortgelijk voorstelomhet
deeltijdonderwijs voorvolwassenen
te stimuleren.

‘Het ideevooreen flexibelonder-
wijssysteemisdusnietnieuw’, zegt
KamerlidPieterDuisenberg (VVD).
Hij is er voorstandervanomdestu-
dentmeerkeuzevrijheid tegeven,
maarzietdaarbinnenhethuidige
systeemookalmogelijkhedenvoor.
‘Wijpleitenbijvoorbeeldvoormeer
internationaal enonlineonderwijs.
Hoegeweldigzouhet zijnals eenstu-
denteconomiehet vak financiëlewis-
kundebijdebesteprofessorvanHar-
vardkanvolgen?’

Allebezwaren tenspijt, ishetplan
vanTruijensvolgensSP-kamerlid Jas-
pervanDijk ‘velemalenverfrissen-
der’dandemanierwaaropminister
JetBussemakeromgaatmethetho-
geronderwijs. ‘Hethuidigekabinet
ziet studerenals eenkostenpost in
plaats vaneenkans.Alleendat is al re-
dengenoegomtekijkennaaralterna-
tieven. LatenwehetplanvanTruijens
danookvooralonderzoeken.’


