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‘Ik vind het 
onbegrijpelijk 
dat jonge 
wetenschappers 
geen amok maken’

Interview met bestuurskundige 
Roel in ’t Veld
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ecennia lang al beweegt hij zich in de wereld van 

het hoger onderwijs: als bestuurder en ambtenaar, 

als lector en hoogleraar, als adviseur. En dan was 

hij ook nog eens staatssecretaris onderwijs voor 

de Partij van de Arbeid in het derde kabinet-Lubbers, zij 

het ultrakort. Tegenwoordig is Roel in ’t Veld associate bij 

het jonge adviesbureau KWINK. Hij ontvangt in de keuken 

van het fraaie Haagse hoekpand waar het bureau kantoor 

houdt – met lange houten tafel, geinige schoolbordmuren, 

luidruchtig espressoapparaat.

Twintig jaar geleden stierf Jankarel Gevers, ooit een van de 

gangmakers van dit tijdschrift. U heeft hem goed gekend. Wat 

voor bestuurder was hij? 

“Ik zal u een verhaaltje vertellen. In de jaren zeventig moest 

er in Leiden een nieuwe universiteitsbibliotheek komen, 

midden in de binnenstad. Ik was destijds hoofd begroting 

en planning, Jankarel zat in het college van bestuur. Die 

bibliotheek zou een gigantisch bedrag kosten. Maar ik was 

met mijn jongens en meisjes aan het rekenen geslagen. Het 

magazijn bevatte ongeveer 4 miljoen boeken die gemiddeld 

eens in de tweehonderd jaar werden uitgeleend. Daarnaast 

waren er zo’n half miljoen boeken die gemiddeld eens in de 

vijftig jaar werden uitgeleend. De te bouwen bibliotheek in 

de Leidse binnenstad zou, rekenden wij uit, een gulden per 

boek per jaar kosten. Dus zeiden wij: laten we het magazijn 

ergens in de wei bouwen. Als een boek één keer in de twee-

honderd jaar wordt uitgeleend, dan is een wachttijd van een 

uur misschien niet zo erg.  En de bouw kost dan een dub-

beltje per boek per jaar. Besparen we toch zo’n 20 miljoen.”

Klinkt slim.

“Die analyse werd in het college afgeslacht. Na afloop zat ik 

letterlijk huilend op de gang. Verdomme, hebben we hier 

twee maanden aan gewerkt, branden die klootzakken het in 

een halfuur af! Toen kwam Jankarel naar me toe, een beetje 

troostend, en zei: ‘Luister, als je echt iets had willen berei-

ken, had je moeten bedenken wat jouw analyse betekende 

voor de bouwpastor. Die had zijn zinnen gezet op eeuwige 

roem. En dan ga jij zeggen dat het gebouw niet zes etages 

de diepte in hoeft, maar dat één etage volstaat!’ Dat was 

een fantastische les voor mij. Ik had de bouwpastor moeten 

laten zien dat hij nóg beroemder had kunnen worden als hij 

iets zou doen wat nog niemand had gedaan. Iets revolutio-

nairs: dat het magazijn in de wei moest komen. Met andere 

woorden, om werkelijk iets te bereiken moet je de nodige 

empathie opbrengen.”

Gevers snapte het menselijk tekort?

“En wist daarop te anticiperen. Jankarel kwam totaal niet 

uit een aanzienlijk milieu, maar hij had al heel jong een 

soort wisdom over zich. Dat cultiveerde hij ook erg. Hij was 

geen bestuurder van de managerial soort, hij bestuurde 

vooral langs culturele lijnen, via redevoeringen en boekjes. 

De huidige generatie bestuurders geeft bevelen. Of maakt 

grootse plannen. Dat deed hij allemaal niet. Hij kon heel 

goed kijken.”

Lachje. ‘U weet van mijn droeve staatssecretariaat in 1993. 

De avond dat ik aftrad zei Jankarel, in Achter het nieuws ge-

loof ik, dat Kok een lapzwans was (toenmalig vicepremier 

en partijgenoot Wim Kok – ED). Keihard. Dat was ongeveer 

het enige leuke dat er die tijd gebeurde.”

Was Gevers een goeie langetermijndenker?

“Hij begreep heel goed dat je in een kennisomgeving lange 

‘Veel zogenaamde beleidsbeslissingen zijn helemaal geen beleidsbeslissingen, maar gewoon na-aperij’, aldus Roel in ’t 

Veld. En hogeronderwijsbestuurders zouden hun medewerkers rust moeten gunnen. ‘Het helpt niet echt als je steeds 

een plantje uit de grond trekt om te kijken of het al gegroeid is.’

Elma Drayer
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looptijden nodig hebt voordat je iets bereikt. Wist: we moe-

ten mensen een beetje met rust laten als ze talentvol zijn. Je 

moet ze wel faciliteren, maar voor je een uitstekende onder-

zoeksgroep hebt, ben je vijftien jaar verder. Het helpt niet 

echt als je voortdurend een plantje uit de grond trekt om te 

kijken of het al gegroeid is. Veel bestuurders doen tegen-

woordig niet anders. Almaar evalueren. Ze hebben geen 

geduld, maar ook geen wisdom, geen begrip van de ware 

aard van de wetenschappelijke conversatie. Jankarel begreep 

ook echt iets van een stadsuniversiteit. Hij dacht na over de 

relatie met de lokale samenleving. De Universiteit van Am-

sterdam waar hij later bestuurder werd was natuurlijk een 

beetje een zootje. Omdat de UvA heel lang eigendom was 

geweest van de gemeente, was ze in veel opzichten onder-

bedeeld. Maar er is verschil tussen een zootje en een welda-

dige chaos. Jankarel probeerde van het zootje een weldadige 

chaos te maken.”

Is hem dat gelukt?

“Dat weet ik niet, daar was de periode een beetje te kort 

voor, denk ik. Je invloed als bestuurder is natuurlijk toch 

maar beperkt. Voor je de individuele docent hebt bereikt... 

Die kun je wel een beetje inspireren, maar er zitten zoveel 

lagen tussen. Bovendien, het zijn allemaal stronteigenwijze 

‘Veel bestuurders doen tegenwoordig niet anders dan almaar evalueren.’
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mensen, voor een flink deel autistisch of anderszins sociaal 

gestoord. Het is een heel bijzondere gemeenschap, hoor, 

een universiteit.” 

Hoe doe je dat dan, beslissingen nemen voor de lange termijn ?

“Even schematisch: er zijn twee soorten langetermijnvraag-

stukken. Bij het ene type moet je één keer iets heel flinks 

doen om de verandering te bereiken. In dat geval duurt de 

periode tussen impuls en effect heel lang. Als je bijvoor-

beeld in het curriculum van het basisonderwijs iets veran-

dert, dan zijn de gevolgen pas vijftien jaar later zichtbaar op 

de arbeidsmarkt. Als je een wetenschappelijke groep begint, 

ben je vijftien, twintig jaar verder voordat die mondiaal aan 

de top is. Dit type langetermijnvraagstuk vergt heldendom 

of bestuurskracht. Het andere type is druppel-emmer. Dan 

moet je iets heel lang volhouden om een bepaald effect te 

krijgen. Dat vergt een heel ander soort leiderschap met een 

heel ander instrumentarium: vasthoudendheid, consisten-

tie. Die twee soorten halen mensen nogal eens door elkaar. 

‘Even schematisch: 

er zijn twee soorten 

langetermijn-

vraagstukken’

Wie is 
Roel in ’t Veld?

Roel in ’t Veld (Den Haag, 1942) studeerde eco-

nomie in Rotterdam en rechten in Leiden, waar 

hij in 1975 promoveerde. In Leiden was hij we-

tenschappelijk medewerker en hoofd planning 

en budgettering. Van 1982 tot 1988 vervulde In ’t 

Veld de functie van directeur-generaal op het mi-

nisterie van onderwijs en wetenschappen. Samen 

met Uri Rosenthal richtte hij in 1989 de Neder-

landse School voor Openbaar Bestuur op, waar-

van hij tot 2004 decaan zou blijven. In 1993 werd 

hij benoemd tot staatssecretaris van onderwijs en 

wetenschappen voor de Partij van de Arbeid in het 

derde kabinet-Lubbers. Na tien dagen moest hij 

aftreden vanwege ophef over een nevenfunctie. 

In ’t Veld bekleedde leerstoelen aan de universi-

teiten van Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Nijme-

gen, Utrecht en de Antillen, aan de Open Univer-

siteit te Heerlen, was visiting professor in Florence 

en lector aan Hogeschool InHolland. Van 2010 tot 

2107 was hij hoogleraar Governance & Sustaina-

bility aan de Universiteit Tilburg.  Ook was hij zes 

jaar vice-voorzitter van de onderwijscommissie 

van de OESO en adviseur van de Wereldbank en 

de Raad van Europa.

Tegenwoordig is In ’t Veld als associate verbonden 

aan het Haagse adviesbureau KWINK.
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vervloeien. Achteraf denk ik dat unieke kwaliteit van hoge-

scholen om een goede beroepsopleiding te bieden wordt 

bedorven doordat ze universiteitje gaan spelen. University 

of applied sciences, noemen ze zich nu ook. Ik ben niet ver-

antwoordelijk voor de invoering van de lectoraten, dat is na 

mij gebeurd. Ik weet niet of ik dat gedaan zou hebben. Zelf 

ben ik even lector geweest, bij hogeschool InHolland. Ik 

vond het een heel oneigenlijke positie. De docenten lieten 

je merken dat de opleiding van hen was, niet van de lector. 

‘Denk vooral niet dat je onze baas bent, wij hebben niks met 

onderzoek.’ Dat hebben heel veel lectoren ervaren. Ook heb 

ik achteraf twijfels bij het verplaatsen van het eigendom van 

onroerend goed naar de instellingen.”

Dat heeft u geëntameerd?

“Ja, in het kader van die autonomievergroting. Dat bleek een 

zeer giftig geschenk. De instellingen waren heel blij, maar 

vervolgens kregen ze ook de onderhoudskosten op hun 

bord. Voor sommige is dat nog steeds een loden last.”

En er ging heel wat mis.

“Inderdaad, ook de competentie was niet zomaar aanwezig. 

Dus of je je eigen onroerend goed moet beheren om auto-

noom te zijn, dat vind ik nog steeds een punt van twijfel. 

Ik zeg niet dat het fout was, in de stroom der dingen paste 

het wel, maar het giftige karakter zit me een beetje dwars. 

Sommige instellingen hebben er echt last van gehad. En ten 

onrechte, want het overkwam ze.”

Waar kijkt u met trots op terug?

“Het ontvlechten van de onderwijs- en onderzoeksfinancie-

ring. Dat hadden we in Leiden al uitgeprobeerd, Jankarel 

en ik. De Z-financiering noemden we het, en het is nooit 

duidelijk geweest waar die Z voor stond: voor ‘Zorro’ of voor 

‘zwaartepunt’. Maar die losmaking was nuttig, want tot dan 

toe ging het om staf-studentenratio’s. En door de enorme 

groei van de studentenaantallen kregen docenten die geen 

enkele onderzoekscapaciteit bezaten ineens massa’s tijd 

voor onderzoek. Met als gevolg allemaal promovendi die 

nooit promoveerden. Dat was een wanontwikkeling in de ja-

ren zestig en zeventig, vooral in de sociale wetenschappen.”

‘Er waren hoogleraren 

die opbelden

dat ze zelfmoord 

wilden plegen’

Voor de meeste langetermijnvraagstukken geldt de vasthou-

dendheidseis.”

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

“Eind jaren zeventig kwam de OESO (Organisatie voor Eco-

nomische Samenwerking en Ontwikkeling – ED) met een 

rapport dat vernietigend was voor de Nederlandse universi-

teiten: dat waren introverte, trage machines die heel matig 

presteerden. Begin jaren tachtig werd ik als directeur-ge-

neraal met die erfenis geconfronteerd. U moet weten, 

toenmalig onderwijsminister Arie Pais had nagelaten de 

Tweede Fase te financieren. Hij was al blij dat zijn wet was 

aangenomen, met de uitvoering had hij niks te maken. Toen 

heb ik de aio bedacht (assistent in opleiding, aanstelling van 

vier jaar om aan een promotie te werken – ED). Zijn latere 

opvolger, minister Wim Deetman vond het mooi. Einde-

loos onderhandelde ik met de bonden en de universiteiten 

over de beloningsstructuur. Uiteindelijk lukte het om er 

een soort leer-werkovereenkomst van te maken. Als gevolg 

daarvan verdubbelde het aantal promovendi. Dat vond ik 

prachtig. Tot een klootzak onderzoek deed naar de vraag 

hoe het stond met het aantal daadwerkelijk gelezen disser-

taties. Begrijpelijkerwijs kwam hij tot de conclusie dat het 

aantal gelezen dissertaties ongeveer constant was gebleven. 

Dus nominaal was die maatregel een enorm succes, maar 

verder? Ontluisterend. Ik vond dat een geweldige les. Het 

was een signaal dat je van tevoren nóg beter moet nadenken 

over de interventies die je pleegt.”

Heeft u weleens spijt gehad van langetermijnbeslissingen? 

“Waar ik nog altijd van harte achter sta, is het vergroten van 

de autonomie van het hoger onderwijs. Dat heb ik bedacht, 

en tegen mijn eigen organisatie in doorgezet. Het ministe-

rie vond zoiets natuurlijk onzin, de minister maakte zich er 

hard voor. Maar dankzij mensen als Jankarel en een hele-

boel anderen is het politiek, en vervolgens ook maatschap-

pelijk geaccepteerd. Zij het dat veel hoogleraren het toch 

prettiger vonden om door de koningin benoemd te worden 

dan door het college van bestuur.

De taakverdelingsoperatie, daar sta ik ook nog steeds ach-

ter, al zie je dat de effecten daarvan deels weer ongedaan 

zijn gemaakt. Dat er bij vakgroepen leerstoelen opduiken 

die daar niet thuishoren. Maar dat vind ik niet zo erg. Een 

president van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 

heeft eens gezegd: het is sowieso belangrijk om af en toe het 

kussen op te schudden. Ook al beklijft het effect niet, de ver-

frissing als gevolg van de interventie kan heel heilzaam zijn. 

Maar ja, je richt ook leed aan. Hoogleraren die je opbelden 

dat ze zelfmoord wilden plegen omdat hun vakgroep werd 

afgeschaft. Dat blijft moeilijk.”

Mijn vraag was of u weleens spijt heeft gehad van een langeter-

mijnbeslissingen. 

“Nou, er zijn wel punten van twijfel. Bijvoorbeeld over 

de mate waarin hogescholen en universiteiten moesten 

T H   M A t h e m a h o g e r o n d e r w i j s . o r g

11

H
og
er
on
de
rw
ijs

vervloeien. AchterafAchteraf denkdenk ikik datdat uniekeunieke kwaliteit

scholen om eeneen goedegoede beroepsopleidingberoepsopleiding te

bedorven doordatdoordat zeze universiteitjeuniversiteitje gaan

of applied sciences, of applied sciences, noemennoemen ze zich

antwoordelijkantwoordelijk voorvoor dede invoeringinvoering

mijmij gebeurd.gebeurd. Ik weetweet niet of ik

benben ik eveneven lectorlector geweest,

vondvond hethet een heelheel oneigenlijke

je merkenmerken dat de opleiding

‘Denk‘Denk vooralvooral niet

onderzoek.’onderzoek.’ Dat

ikik achteraf

onroerend

 ze zelfmoord  ze zelfmoord 

wilden plegenwilden plegen’’

vraag

disser-

conclusie dat het

was gebleven.gebleven.

enorm succes,succes, maarmaar

geweldigegeweldige les.les. Het

nóg beterbeter moetmoet nadenkennadenken

pleegt.”

Heeft u weleens spijt gehad van langetermijnbeslissingen? Heeft u weleens spijt gehad van langetermijnbeslissingen? 

harte achterachter sta,sta, is hethet vergrotenvergroten van

het hogerhoger onderwijs.onderwijs. DatDat heb ik bedacht,

eigen organisatieorganisatie inin doorgezet.doorgezet. Het ministe-

zoiets natuurlijknatuurlijk onzin,onzin, dede ministerminister maakte

Maar dankzijdankzij mensenmensen alsals JJankarelankarel

anderen isis hethet politiek,politiek, enen vervolgensvervolgens

pelijk geaccepteerd.geaccepteerd. Zij hethet datdat veel hoogleraren

prettigerprettiger vondenvonden omom doordoor dede koninginkoningin

dan doordoor hethet collegecollege vanvan bestuurbestuur

De taakverdelingsoperatie,taakverdelingsoperatie, daardaar

terter,ter alal ziezie je datdat dede effecten

zijnzijn gemaakt.gemaakt. DatDat er bij

diedie daardaar niet thuishoren.

presidentpresident van de

heeft eens gezegd:

kussen op

frissing

Maar



De lange termijn

En in de letteren, kan ik melden. 

“Dus dat hebben we van elkaar losgemaakt, en dat heeft 

heel veel verbetering gebracht. Daar ben ik best trots op. En 

op de idee dat instellingen de kwaliteitszorg zelf moeten re-

gelen. In plaats van: er zit in Den Haag een inspectie die ze 

in de gaten houdt. Om die stap wordt Nederland internati-

onaal nog steeds geprezen, maar destijds was het een enor-

me strijd. Toenmalig minister Deetman wilde aanvankelijk 

gewoon een soort schoolinspecties. Maar, zei ik, wat gaan 

die inspecteurs dan doen? Naar de hoogleraar natuurkunde 

stappen en zeggen: ik kom jou inspecteren? Die man lacht 

zich dood. Of naar het onderwijs kijken? Dan zien ze een la-

boratorium en daar staat een vent met een student-assistent. 

Uiteindelijk draaide het om de vraag hoeveel inspecteurs er 

nodig waren. Duizend, tweeduizend? We zijn uitgekomen 

ergens in het redelijke midden. Dus wel een inspectie, maar 

een meta-inspectie, die alleen kijkt of instellingen hun kwa-

liteitszorg goed op orde hebben. Later is dat weer in de soep 

gelopen omdat instellingen hun eigen stelsel niet vernieuwd 

hebben. Toen kwamen er allerlei argumenten om toch maar 

weer te inspecteren. Dat heeft ook geen heil aangericht.”

Waar doelt u op?

“Het ingrijpen bij Hogeschool InHolland, toen bleek dat die 

ondermaats presteerde. Dat vond ik een heel slechte inter-

ventie omdat InHolland in een uitzonderingspositie werd 

geplaatst, terwijl deze hogeschool helemaal geen uitzonde-

ring was. Bovendien heeft dat ingrijpen ervoor gezorgd dat 

de nadruk in het hoger beroepsonderwijs eenzijdig kwam 

te liggen op cognitieve toetsen – met verwaarlozing van alle 

skills en beroepsvaardigheden die studenten straks werkelijk 

nodig hebben. Vooral allochtone studenten zijn daar de 

dupe van.”

Want?

“Ik heb onderzoek gedaan bij de Hogeschool van Rotter-

dam. Allochtone mannelijke studenten die rechtstreeks van 

het middelbaar beroepsonderwijs de school binnenstromen 

worden er massaal geslacht. Slechts 20 procent haalt bin-

nen vijf jaar het diploma. Ik vind dat een schande. En dat 

komt door de affaire-InHolland, door alles wat die inspec-

tiestrijd destijds teweeg heeft gebracht. Verpleegkundigen 

kunnen alleen nog maar op een scriptie afstuderen, want ie-

dereen moet blijk geven van ‘een onderzoekende houding’.”

Terwijl ze dat niet nodig hebben?

“Misschien wel, maar dat is de onderzoekende houding die 

ik ook heb, die de gemiddelde burger heeft. Een scriptie is 

voor een verpleegkundige iets volstrekt oneigenlijks. Zulke 

scripties moeten aan methodologische vereisten voldoen, 

een goede probleemstelling en zo. Dat zijn allemaal artefac-

ten waarvan je weet dat die niet deugen, want beroepsmatig 

doe je het precies andersom. In de verpleegkunde kijk je 

naar de oplossing, niet naar het probleem. Het is gekun-

steld, het is naar, en het verlaagt de kwaliteit van het hoger 

beroepsonderwijs. Veel hogeschoolbestuurders denken daar 

anders over. Zij vinden het prachtig, die nadruk op het cog-

nitieve. Maar het is tragisch voor de emancipatoire leerweg 

die juist bij allochtonen buitengewoon belangrijk is. Als die 

weg verstopt raakt, vind ik dat een maatschappelijke ramp. 

Zoiets leidt tot heel veel rancune en vijandschap. Vraag mij 

niet waarom zoveel mensen de pest aan de overheid heb-

ben. Dat is daarom. We beloven allochtonen dat ze kunnen 

doorstromen, maar dat is dus niet waar. In de praktijk kun 

je alleen doorstromen als je van huis uit een aantal dingen 

hebt meegekregen. Een goede beheersing van het Neder-

lands en weet ik wat allemaal.”

Het is toch niet zo gek om in het hoger onderwijs eisen te stellen 

aan taalbeheersing? 

“Je mag best eisen stellen aan de taal, maar dan moet je die 

ook onderwijzen. Als je zegt: ik wil dat verpleegkundigen 

feilloos Nederlands schrijven, dan moet je ze daarin lesge-

ven. Ambtenaren en ministers kunnen ook niet spellen, is 

mijn ervaring. En dan moeten verpleegkundigen wel feil-

loos Nederlands beheersen?”

Is dit wat u betreft een van de belangrijkste problemen? 

“Vind ik wel. Er moet nu echt iets gebeuren.”

‘Om die stap wordt 

Nederland internationaal

geprezen, maar destijds 

was het een enorme strijd’

‘Ambtenaren en ministers 

kunnen niet spellen,

maar verpleegkundigen

moeten dat wel?’
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aanvankelijkaanvankelijk

zei ik, watwat gaangaan

hoogleraar natuurkundenatuurkunde

inspecteren? DieDie manman lachtlacht

onderwijs kijken?kijken? DanDan zienzien zeze een la-

vent metmet eeneen student-assistent.student-assistent.

om de vraagvraag hoeveelhoeveel inspecteursinspecteurs er

tweeduizend?tweeduizend? WWeeWWW zijnzijn uitgekomenuitgekomen

redelijke midden.midden. DusDus welwel eeneen inspectie,inspectie,

meta-inspectie, die alleenalleen kijktkijkt ofof instellingeninstellingen hun

goed op ordeorde hebben.hebben. LaterLater isis dat weer

omdat instellingeninstellingen hunhun eigeneigen stelsel niet

hebben. ToenT kwamenkwamen erer allerleiallerlei argumentenargumenten

weer te inspecteren.inspecteren. DatDat heefheefttheefheefheef ookook geen

Waar doelt u op?Waar doelt u op?

“H“Hetet ingrijpeningrijpen bijbij HHogeschoologeschool

ondermaatsondermaats presteerde.presteerde. DatDat

ventieventie omdatomdat InHInHolland

geplaatst,geplaatst, terwijlterwijl deze

ringring was. Bovendien

dede nadruknadruk in het

te liggen op

skills en

nodig

dupe

onderzoekendeonderzoekende houdinghouding

gemiddeldegemiddelde burgerburger heefheeft.t.heef EenEen scriptiescriptie

verpleegkundige ietsiets volstrektvolstrekt oneigenlijks.oneigenlijks. Zulke

methodologischemethodologische vereistenvereisten voldoen,voldoen,

probleemstellingprobleemstelling enen zo.zo. DatDat zijnzijn allemaal artefac-

weet dat die nietniet deugen,deugen, wantwant beroepsmatigberoepsmatig

precies andersom.andersom. InIn de verpleegkundeverpleegkunde

oplossing,oplossing, nietniet naarnaar hethet probleem.probleem. HH

het is naarnaar,naar enen hethet verlaagtverlaagt dede kwaliteit

beroepsonderwijs.beroepsonderwijs. VeeleelV hogeschoolbestuurdershogeschoolbestuurders

anders over.over ZZijij vindenvinden hethet prachtig,prachtig,

nitieve.nitieve. MMaaraar hethet isis tragischtragisch voor

diedie juistjuist bijbij allochtonenallochtonen buitengewoon

wegweg verstoptverstopt raakt,raakt, vind ik

ZoietsZoiets leidtleidt tottot heel veel

nietniet waarom zoveel

ben.ben. DatDat is daarom.

doorstromen,doorstromen,

jeje alleen doorstromen

hebt meegekregen.

lands



De lange termijn

Hoe vindt u het hoger onderwijs er verder bij liggen op dit mo-

ment?

“Het is niet eenvoudig om met een objectiverend oog te kij-

ken naar de staat van het hoger onderwijs. Er heeft namelijk 

een diepgaande manipulatie van de statistieken plaatsgevon-

den. Het hoger beroepsonderwijs meet studierendementen 

vanaf binnenkomst. De universiteiten zijn erin geslaagd ie-

dereen ervan te overtuigen dat het rechtvaardiger is om het 

studierendement pas te meten na de propedeuse. Daardoor 

is het appels en peren geworden. De universiteiten zeggen: 

wij hebben een hoog rendement. Dan zeg ik: ja, da-ag.”

De cijfers zijn onbetrouwbaar?

“Ik zeg niet dat ze onbetrouwbaar zijn, alleen moet je kijken 

‘Er heeft een diepgaande manipulatie van de statistieken plaatsgevonden.’
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Hoe vindt u het hoger onderwijs er verder bij liggen op dit mo-Hoe vindt u het hoger onderwijs er verder bij liggen op dit mo-

ment?ment?

“Het isis nietniet eenvoudig

ken naar de staat

een diepgaande

den. H

vanaf
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‘Er heeft een diepgaande manipulatie van de statistieken plaatsgevonden.’t een diepgaande manipulatie van de statistieken plaatsgevonden.’



De lange termijn

waarvoor ze staan. Maar dit gezegd hebbende, ligt het hoger 

onderwijs er vrij goed bij. Met uitzondering van het vraag-

stuk dat ik net noemde.”

Er wordt anders veel geklaagd.

“Wij zijn Hollanders. Waar klagen we niet over?”

Je hoort bijvoorbeeld veel gemopper over de verengelsing. Aan 

de Nederlandse universiteiten zijn de meeste masters nu in het 

Engels, en een flink deel van de bachelors ook al. 

“Annette de Groot, kent u die? Emeritus hoogleraar taal-

psychologie van de Universiteit van Amsterdam. In haar 

afscheidscollege heeft ze perfect neergezet waarom je niet 

overal Engels moet invoeren. Als je een klimaat schept 

waarin niemand de voertaal echt goed beheerst, dan daalt 

het niveau van communicatie. Ik zei eerder al dat de essen-

tie van wetenschap conversatie is. Het is een soort suïcide.”

Dus dat is een verkeerde beleidsbeslissing geweest?

“Dat is geen beslissing geweest.”

Internationalisering was toch een beleidsbeslissing?

“De overheid heeft nooit gezegd: u moet voortaan allemaal 

in het Engels college geven. Veel zogenaamde beslissingen 

zijn helemaal geen beslissingen, maar gewoon na-aperij. 

Als je de verengelsing in het hoger onderwijs zou reconstru-

eren, zou je dat zien. Daar ben ik van overtuigd. De Duitsers 

internationaliseren ook. Maar zij zeggen: als je hier komt 

studeren, leer je eerst maar Duits. Echt doorgeslagen vind ik 

ook de hoeveelheid tijd die instellingen kwijt zijn aan eva-

luaties, aan rapportages. Elk uur dat je daaraan besteedt is 

zonde van de tijd. Het geen zin heeft om elke vier jaar te kij-

ken hoe een vakgroep ervoor staat. Dat is zelfs belachelijk. 

Een goeie groep is een goeie groep. Je moet wel iets volko-

men idioots doen om die in vier jaar totaal slecht te maken. 

In alle bedrijven waar ik kom adviseer ik om de kwartaal-

rapportage te vervangen door de viermaandsrapportage. 

Dan breng je de last met een kwart omlaag. Een ingreep van 

niks, niemand merkt het en de werkdruk daalt enorm. Dus 

maak van de vier jaar die hogeronderwijsinstellingen nu 

‘Veel beslissingen

zijn geen beslissingen, 

maar gewoon na-aperij’

hebben zes of acht jaar. Het verlagen van de frequentie zou 

een enorme ontlasting geven.”

In ’t Veld heeft nog een wens: dat jonge wetenschappers 

gewoon weer in vaste dienst komen. ‘Nu is de leeftijd waar-

op dat gebeurt gemiddeld 43! Ik vind dat schandelijk. Instel-

lingen geloven dat flexibiliteit de inhoud niet schaadt. Ze 

denken dat de kwaliteit van de wetenschapsbeoefening zelfs 

toeneemt als je om de haverklap nieuwe projectvoorstellen 

moet schrijven. Daar geloof ik helemaal niets van. Ik denk 

dat de kwaliteit van de wetenschapsbeoefening daardoor 

aanzienlijk wordt geschaad. In de wetenschap heb je rust 

nodig, geestelijke rust. Die wordt jonge wetenschappers niet 

meer gegund.”

In andere sectoren is dat toch net zo? Ook jonge journalisten 

krijgen zelden meer een vaste baan.

“Dat klopt, maar ik denk dat het fenomeen extra schadelijk 

is voor de wetenschap. Ook dat is trouwens iets wat zonder 

beleidsbeslissing gebeurde. Niemand heeft ooit besloten dat 

het zo moest, maar iedereen deed het. Weer dat na-apen.”

Hoe verander je zo’n mentaliteit?

“Door te laten zien hoe schadelijk het is. Of door revolutie. 

Ik vind het onbegrijpelijk dat jonge wetenschappers geen 

amok maken. Echt onbegrijpelijk.” 

Elma Drayer

is journalist en eindredacteur van Th&ma

FOTO’S: RENÉ SCHOTANUS
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Je hoort bijvoorbeeld veel gemopper over de verengelsing. Aan 

de Nederlandse universiteiten zijn de meeste masters nu in het de Nederlandse universiteiten zijn de meeste masters nu in het 

Engels, en een flink deel van de bachelors ook al. 

Emeritus hoogleraarhoogleraar taal-

van Amsterdam.Amsterdam. InIn haarhaar

perfect neergezetneergezet waaromwaarom jeje nietniet

invoeren. Als jeje eeneen klimaatklimaat scheptschept

voertaal echtecht goedgoed beheerst,beheerst, dandan daalt

communicatie.communicatie. IkIk zeizei eerdereerder alal datdat de essen-

wetenschap conversatieconversatie is.is. HHetet is een soort suïcide.”

Dus dat is een verkeerde beleidsbeslissing geweest?Dus dat is een verkeerde beleidsbeslissing geweest?

geen beslissingbeslissing geweest.”geweest.”

Internationalisering was toch een beleidsbeslissing?Internationalisering was toch een beleidsbeslissing?

“De overheidoverheid heefheeftheef nooitnooit gezegd:gezegd:

inin hethet EngelsEngels collegecollege geven.geven. V

zijnzijn helemaalhelemaal geengeen beslissingen,beslissingen,

AlsAls jeje de verengelsingverengelsing in

eren,eren, zouzou jeje datdat zien.

internationalisereninternationaliseren

studeren,studeren, leer

ook de hoeveelheid

luaties,

zonde
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‘Nu is

vind dat schandelijk.schandelijk.

de inhoudinhoud nietniet schaadt.schaadt.

dede wetenschapsbeoefeningwetenschapsbeoefening

haverklaphaverklap nieuwenieuwe projectvoorstellenprojectvoorstellen

geloofgeloof ikik helemaalhelemaal nietsniets van.van. Ik denk

de wetenschapsbeoefeningwetenschapsbeoefening daardoo

wordt geschaad.geschaad. InIn de wetenschapwetenschap heb je

geestelijke rust.rust. DieDie wordtwordt jongejonge wetenschapperswetenschappers

gegund.”

In andere sectoren is dat toch net zo? Ook jongIn andere sectoren is dat toch net zo? Ook jong

krijgen zelden meer een vaste baan.krijgen zelden meer een vaste baan.

“Dat“Dat klopt,klopt, maarmaar ikik denkdenk dat het

is voorvoor dede wetenschap.wetenschap. Ook dat

beleidsbeslissingbeleidsbeslissing gebeurde.

hethet zozo moest,moest, maarmaar iedereen

Hoe verander je zo’n mentaliteit?Hoe verander je zo’n mentaliteit?

“Door“Door te laten

IkIk vind het

amok maken.


