
29  februari  2012 , pag.  7

Tegengeluid hoger onderwijs nodig
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Tegengeluid hoger onderwijs nodig
Volgens onderzoek
van vier studenten
journalistiek geeft
een op de tien uni-
versitaire docenten
studenten een vol-
doende (‘genadezes-
je’) terwijl ze dat niet
verdienden. Weer
een deuk in het ima-
go van het weten-
schappelijk en hbo-
onderwijs. De stel-
ling: Tijd voor fer-
me reacties van het
hoger onderwijs.

JAN TER HARMSEL, ASING WALTHAUS

Roeland Müller, onderzoeker en
masterstudent journalistiek aan de
Vrije Universiteit:
„Een op de tien ondervraagde
leraren geeft aan dat hij een
tentamen heeft vereenvoudigd
of een student een genadezesje
heeft gegeven. Daar komt nog
bij dat 30 procent zegt druk te
ervaren vanuit de universiteit
om studenten makkelijker te
laten slagen.’’

,,De meeste genadezesjes
worden individueel gegeven en
dan met name in de scriptiefase
aan het einde van een studie.
Docenten zagen vaker iets door
de vingers als sprake was van
tijdsdruk om iets te halen, of bij
een tweede lezing.’’

Die extra lezer zou juist de
eerste begeleider moeten con-
troleren.

„Dat is niet wat de onder-
vraagden benadrukken. Volgens
hen is het vanuit de universiteit
geen optie om studenten in de
master te laten zakken. Dat kost
te veel geld. Een hoogleraar
geeft zelfs aan dat hij het aan de

stok heeft gekregen met een
tweede lezer omdat die per se
een voldoende wilde geven. Niet
vaak wordt met de vuist op tafel
geslagen en gezegd: maak hier
toch maar een zesje van. De
druk wordt volgens docenten
echter wel opgevoerd doordat
het management maar blijft
hameren op het aantal studen-
ten dat moet slagen in dat stu-
diejaar. Ik verwacht dat er nog
veel meer voorbeelden zijn. Wij
hebben nu nog niet eens alle
docenten gesproken.’’

„De hbo-verhalen zijn al be-
kend, zoals diplomafraude bij
InHolland, Windesheim en de

Hanze Hogeschool. De universi-
teiten waren er als de kippen bij
om te zeggen dat deze fraude
niet bij hen voorkwam, maar
alleen bij hogescholen. Dat leek
ons raar, want universiteiten
worden op dezelfde manier
bekostigd als hogescholen. Die
financiering zou naar verwach-
ting ook zijn weerslag hebben
op universitaire docenten. Uit de
steekproef blijkt ook dat op
vrijwel elke universiteit studen-
ten onterecht slagen.’’

Danny Buma, hoofd van de Thorbec-
ke Academie in Leeuwarden:
,,Je hoort mij niet zeggen dat dit

nooit gebeurt. Als een docent
een afstudeerstage begeleidt van
een student die al anderhalf,
twee jaar bezig is met de eind-
scriptie dan kun je uiteindelijk
in dubio staan of je een vijf of
een zes geeft. Je laat ook meewe-
gen dat hij er hard aan gewerkt
heeft en er een hoop tijd aan
heeft besteed. Dat zou dan je
‘genadezesje’ zijn. Ik praat dat
niet goed: het mag nooit zo zijn
dat een onvoldoende scriptie
met een voldoende wordt beoor-
deeld.’’

,,Maar dat het voorkomt bij
een op de tien docenten aan
universiteiten, zoals vier studen-

ten journalistiek hebben uitge-
zocht, dat is te zot voor woor-
den. Vergeet niet dat een scriptie
door minimaal twee begeleiders
wordt beoordeeld, waarbij vaak
ook nog eens een externe bege-
leider aanwezig is. Een docent
kan dus nooit op eigen houtje
een te hoog cijfer verstrekken;
daar zal hij door de andere bege-
leiders op aangesproken wor-
den. Het zijn excessen en die
moet je hard aanpakken, net als
in elke andere organisatie.”

,,Jammer is dat als dit soort
zaken in de pers komt, er nie-
mand vanuit het hbo of het
wetenschappelijk onderwijs er

op reageert om dat te weerleg-
gen. We staan in het centrum
van een storm die we als makke
schapen over ons heen laten
komen. Daar moet je niet bang
voor zijn. Dus niet goedpraten
als het gebeurt, maar tegelijker-
tijd laten zien dat onethisch
gedrag onder geen voorwaarde
wordt geaccepteerd. We moeten
ook vragen durven stellen bij
zo’n onderzoek naar ‘genadezes-
jes’, waarvoor 180 docenten zijn
geënquêteerd.’’

,,En we moeten laten zien dat
financiële aspecten meespelen.
Een hogeschool of universiteit
krijgt een bonus voor elk diplo-
ma dat ze uitgeven. Er is dus een
systeem dat de opleidingen
stuurt op output. Tegelijk wordt
er gezegd: je mag niet selecteren
aan de poort. Als studenten aan
de toelatingseisen voldoen kun-
nen ze de opleiding volgen.
Daardoor heb je studenten die
eigenlijk het vereiste niveau niet
hebben. Uiteindelijk studeren ze
af, of ze vallen onderweg uit. Is
de uitval daarentegen te groot,
dan mag je de accreditatiecom-
missie vervolgens uitleggen
waarom je als school zo’n hoge
uitval hebt. Het mag geen ex-
cuus zijn, maar feitelijk is het
een pervers systeem waardoor
de hogescholen in een spagaat
terechtkomen’’

,,We zitten als hbo in Neder-
land nu in het verdomhoekje en
daarom alleen al is zo’n tegenge-
luid zinvol. Van een overkoepe-
lende organisatie als de hbo-
raad, of vanuit de grote hoge-
scholen. Als er maar iemand is
die de onzinverhalen eens op
ferme wijze gaat weerleggen, die
zegt: ‘we zijn het zat’. Soms
moet je juist niet stilzitten als je
geschoren wordt, want dit gaat
maar door. Het wetenschappe-
lijk en hoger beroepsonderwijs
in dit land is van hoog niveau,
maar je zult in deze tijd maar
student aan een hogeschool of
universiteit en de hele tijd dit
soort rampverhalen horen. Op
een gegeven moment worden
die een self-fulfilling prophecy.’’
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