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Hogeschool Arnhem Nijmegen speelt tijdens de introductieweek een spel waarbij ze zoveel mogelijk geld moet zien te vangen. Foto Flip Franssen, HH

niet ongevraagd de rekening kan presenteren.”
Maar hoe moeten we dan ons onderwijs
betalen?

“Misschien niet betalen.”

Bedoelt u onbetaald laten?

“Nee. We moeten durven dromen over minder
onderwijs. Op dit moment is het nauwelijks
een vrije keuze om te gaan studeren of niet.
Wie geen werk kan vinden, wordt door de sociale dienst naar school gestuurd. Er zijn zelfs
al zwangere afgestudeerde mbo’ers in het hbo
gesignaleerd. Op de middelbare school geldt
een leerplicht met hoge boetes voor verzuim,
maar wat heb je aan havo of vwo zonder vervolgopleiding? De overheid zendt voortdurend
uit dat er alleen banen zijn voor hoger opgeleiden, terwijl Engelse onderzoekers een halvering van die arbeidsmarkt voorspellen en er in
Nederland nu meer banen voor ongeschoolden
zijn dan voor geschoolde mensen.
“Kortom, niet studeren is voor de meesten
bijna geen optie; studeren is een automatisme,
het komt domweg niet in een jongere op om
níet te gaan studeren. En omdat jongeren weten dat bijna geen enkele opleiding baanzekerheid biedt, gaan ze lekker studeren wat ze leuk
vinden. ‘Want je weet toch niet waar je goed
aan doet.’”

In uw optiek moeten er veel minder mensen
gaan studeren?

“Als alleen echt gemotiveerde mensen studeren, leiden we meer dan genoeg mensen op.
Van gemotiveerde studenten mag je vragen om
hun studie zelf terug te betalen, ook als ze zich
verkeerd hebben voorbereid op de arbeidsmarkt. Maar als er minder overaanbod is, zal
het gemakkelijker worden om beter betaald
werk te vinden.”
Dit druist in tegen de opvattingen van elke
minister van onderwijs die we afgelopen
eeuw hebben gehad.

“Het is een wat rauwe boodschap, maar ja, de
maatschappelijke gevolgen van een overaanbod aan afstudeerders kunnen ook behoorlijk
dramatisch zijn, en een verdere stijging van de
staatsschuld is evenmin een feest.
“Naar mijn idee is dit behalve een logische redenering ook een ethische kwestie. We snappen allemaal dat onze vrijheid ophoudt waar
we een ander schaden in zijn rechten. Dat is
het basisprincipe van de ethiek. Dat vinden we
ook heel vanzelfsprekend als het gaat om anderen in onze directe omgeving. We snappen
allemaal dat je om drie uur ’s nachts de muziek
wat zachter zet. Al is het maar uit welbegrepen
eigenbelang, je wilt geen wraakacties te verduren krijgen. Het wordt al wat moeilijker om

ethisch te zijn als de ander wat verder weg
woont en werkt – neem de kledingindustrie in
Bangladesh, waar we ons nog wel een beetje
voor schamen. Maar het wordt pas echt ‘ver
van ons bed’ als het anderen betreft die nog geboren moeten worden. Of die net geboren zijn.
“We zijn niet gewend om onze vrijheid in te
kaderen als die ten koste gaat van de vrijheid
van een toekomstige generatie. Dan doen we
liever of het in de toekomst allemaal vanzelf
goed komt. Maar dat is niet zo.”
Misschien heeft minister Bussemaker gelijk,
en vindt iedere afstudeerder straks
moeiteloos werk.

“Maar als ze zich vergist in de arbeidsmarkt
van 2030 moet Nederland een hoge prijs betalen: een enorm gat in de Rijksbegroting door
niet afgeloste studieschulden, lage salarissen
door moordende concurrentie, hoge belastingen voor wie wel werkt en enorme onrust onder hen die er niet tussen komen.”
Wie kan daar wat aan doen?

“Wie leent, betaalt het zelf terug, en wie niet
wil studeren, wordt daar ook niet toe gedwongen. Want niemand heeft het recht om te gokken met de portemonnee van een ander, ook
als die nu nog in de luiers loopt. Anders wordt
het beoogde leenstelsel een steelstelsel.”

‘We moeten durven
dromen over minder
onderwijs. Op dit
moment is het
nauwelijks een vrije
keuze om te gaan
studeren of niet.’
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