
15de Vergadering Dinsdag 11 maart 1975 

Aanvang 10.45 uur 

Voorzitter: de heer Thurlings 

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten: 

de heren Thurlings, Steenkamp, Heij, 
Van der Maden, Schwarz, Vermeer, 
Kloos, Maaskant, mevrouw De Boer-
d'Acona, de heren Koopman, Vugts, 
Kweksilber, Rang, Van Marion, De Vries, 
De Niet, Versloot, mevrouw Van den 
Heuvel-de Blank, de heren Steenber 
gen, Vergeer, De Rijk, Van Hulst, Eisma, 
Gooden, Terwindt, Van Kuik, Agter-
berg, Mertens, Meester, Mater, Die-
penhorst, Kaulingfreks, Teijssen, Van 
der Werff, Van Kleef, Hoefnagels, Tum-
mers, Kremer, Umkers, Van Water-
schoot, Verburg, Zoon, Meuleman, 
Kolthoff, Louwes, Van Riel, mevrouw 
Van Someren-Downer, de heren Reij-
nen, Brongersma, Letschert, De Geer 
van Oudegein, Polak, Zoutendijk, Albe-
da, Franssen, Elfferich, Schlingemann, 
Boukema, Van Hemert tot Dingshof, 
Christiaanse, Rijnders, De Jong, Berg-
huis, Boekman, Feij, De Zeeuw en Piket, 
en de heren De Gaay Fortman, Minister 
van Binnenlandse Zaken, Van Kemena-
de, Minister van Onderwijs en Weten-
schappen, Boersma, Ministervan Soci-
ale Zaken, Trip, Minister voor Weten-
schapsbeleid, Klein, Staatssecretaris 
van Onderwijs en Wetenschappen, en 
Veerman, Staatssecretaris van Onder-
wijs en Wetenschappen. 

De Voorzitter: Ik deel aan de Kamer 
mede, dat zijn ingekomen berichten 
van verhindering van: 
de heer Troostwijk; 
de heren Hartog, Broeksz, Baas en 
Schuijt, wegens een vergadering van 
het Europees Parlement; 
de heer Nederhorst, wegens ziekte. 

De Voorzitter: Ik deel voorts aan de 
Kamer mede, dat ik van de voorzitter 
van het Centraal Stembureau voor de 
verkiezing van de leden van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal een missi-
ve heb ontvangen, houdende medede-
ling dat hij van de heer dr. E. Bleumink 
te Eelde, die bij zijn besluit van 11 fe-
bruari 1975, nr. 2904a, werd benoemd 
verklaard tot lid van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal, bericht heeft ont-

vangen dat hij zijn benoeming niet 
aanneemt en dat in zijn plaats bij be-
sluit van 7 maart 1975 nr. 2908 de heer 
mr. J. W. van der Krol te Nijkerk tot 
lid van de Eerste Kamer is benoemd. 

Deze missive zal worden gesteld in 
handen van de te benoemen commis-
sie tot onderzoek van de geloofsbrief 
van het benoemde lid der Kamer. 

Ik deel vervolgens aan de Kamer me-
de: 

a. dat ik, na overleg met het College 
van Senioren, heb besloten: 

1. het voorbereidend onderzoek 
door dat College alsmede de openbare 
behandeling van het volgende wets-
ontwerpte doen geschieden op 18 
maart a.s.: 
Wijziging van hoofdstuk XIII (Departe-
ment van Economische Zaken) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1973 
(13 128); 

2. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste Commissie voor Justitie van 
het volgende ontwerp van wet te doen 
geschieden op 8 april 1975: 
Voorlopige regeling schadefonds ge-
weldsmisdri jven (12 131); 

3. het voorbereidend onderzoek door 
de vaste Commissie voor Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening en de 
openbare behandeling van het volgen-
de wetsontwerp te doen geschieden 
op resp. 18 en 25 maart a.s.: 
Wijziging van de Huurwet, van de Wet 
jaarlijkse huurverhogingen, van de 
Wet van 18 december 1969, Stb. 557, 
en van de Woningwet (13 293). 

De lijst van ingekomen stukken ligt ter 
inzage voor de leden met vermelding 
van door mij ter zake gedane voorstel-
len. Tenzij enig lid hiertegen vóór het 
einde der vergadering bezwaar maakt, 
zal worden aangenomen dat de Kamer 
besluit overeenkomstig deze voorstel-
len. 

Ingevolge artikel 41 van het Reglement 
van Orde liggen de notulen van de vo-
rige vergadering ter inzage voor de le-
den. Tenzij enig lid hiertegen vóór het 
einde der vergadering bezwaar maakt, 

zal worden aangenomen, dat de Ka-
mer besluit deze notulen goed te keu-
ren. 
Van de Minister van Financiën en de 
Staatssecretarissen van Financiën en 
van Binnenlandse Zaken heb ik bericht 
ontvangen, dat zij verhinderd zijn de 
vergadering bij te wonen en dat zij bij 
de behandeling van de wetsontwer-
pen, hun departement betreffende, zo 
nodig, vervangen zullen worden door 
de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Het College van Senioren heeft om-
trent de wetsontwerpen nrs. 13 100 
VII, 13 100 A, D, E en F het volgende 
eindverslag uitgebracht: 

Het College van Senioren heeft beslo-
ten te bevorderen: 

a. dat de wetsontwerpen 13 100 VII, 
13 100 A, D, E en F spoedig zullen wor-
den afgedaan zonder voorafgaande 
gedachtenwisseling, zulks uitsluitend 
met de bedoeling zo t i jdig mogelijk ze-
kerheid te verschaffen omtrent het ge-
ven van een machtiging aan de Regering 
tot het doen van de voorgestelde uit-
gaven; 

b. dat in de eerste helft van 1975 met 
de bewindslieden in een openbare ver-
gadering van gedachten zal worden 
gewisseld over het gevoerde en te 
voeren beleid. 

Het College, ervan uitgaande dat de 
bewindslieden tot de onder b. bedoel-
de gedachtenwisseling bereid zullen 
zijn, is van oordeel, dat eerderge-
noemde wetsontwerpen thans geen 
aanleiding geven tot het maken van 
opmerkingen. 

Aan de orde is de behandeling van de 
wetsontwerpen: 

Vasstelling van hoofdstuk VII (Bin 
nenlandse Zaken) van de rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1975 (13 100); 

Vaststelling van de begroting van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
voor het dienstjaar 1975 (13 100 A); 

Vaststelling van de begroting van in-
komsten en uitgaven van het Ge-
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Voorzitter 
meentefonds voor het dienstjaar 1975 
(13 100); 
Vaststelling van de begroting van het 
Provinciefonds voor het dienstjaar 
1975(13 100E); 
Vaststelling van de begroting van het 
Staatsdrukkerij' en Uitgeverij bedrijf 
voor het dienstjaar 1975 (13 100F) 
Deze wetsontwerpen worden zonder 
beraadslaging en zonder stemming 
aangenomen. 

Aan de orde is de behandeling van het 
wetsontwerp Regelen betreffende aan-
spraak van werknemers op een loon 
dat gelijk is aan dat van werknemers 
van de andere kunne voor arbeid van 
gelijke waarde. (Wet gelijk loon voor 
vrouwen en mannen) (13 031). 
De beraadslaging wordt geopend. 

D 
De heer Heij (C.H.U.): Mijnheer de 
Voorzitter! In overeenstemming met de 
wens, geuit door leden van de vaste 
Commissie voor Sociale Zaken van de-
ze Kamer, wil ik in de eerste plaats als 
voorzitter van deze commissie het vol-
gende opmerken bij de behandeling 
van het aan de Eerste Kamer ter beoor-
deling voorgelegde 'nader gewijzigd 
ontwerp van wet houdende regelen be-
treffende aanspraak van werknemers 
op een loon dat gelijk is aan dat van 
werknemers van de andere kunne voor 
arbeid van gelijke waarde', kort aange-
duid met'Wet gelijk loon voor vrouwen 
en mannen'. 
Bij de behandeling van dit wets-
ontwerp is namelijk in de vaste Com-
missie voor Sociale Zaken de vraag 
aan de orde geweest, of deze Kamer 
beraadslaagt uitsluitend aan de hand 
van de tekst van een wetsontwerp, zo-
als vervat in de aanbiedingsbrief gete-
kend door de voorzitter van de Tweede 
Kamer, dan wel of wij ook die tekst 
mogen en moeten toetsen aan de be-
sluitvorming, zoals die blijkt uit de ver-
slagen en andere stukken van de 
Tweede Kamer. Onder de stukken, die 
bij het wetsontwerp 13 031 aan de 
Tweede Kamer zijn overgelegd, be-
vindt zich onder nummer 10 een stuk 
genaamd 'tweede nota van wijziging', 
toegevoegd aan de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag; beide nota's 
werden op 3 december 1974 ontvan-
gen. De stukken nummers 11 tot en 
met 15 van die zelfde datum, bevatten 
voorstellen van kamerleden tot amen-
dering. Stuk nr. 16 bevat een 'gewij-
zigd ontwerp van wet'. Na nog twee 
voorgestelde amendementen, ver-

scheen op 5 december 1974 onder 
nummer 19 een stuk, dat weer de titel 
draagt: Tweede nota van wijziging', 
echter betrekking hebbend op een an-
dere zaak dan werd omschreven in 
stuk nr. 10. De inhoud van stuk nr. 10 
was niet opgenomen in het gewijzigde 
ontwerp weergegeven in stuk nr. 16; 
uit de Handelingen van de Tweede Ka-
mer blijkt niet, welke tekst bij de stern-
mingen voorlag. Het gaat hierbij om 
een in stuk nr. 10 door de Regering 
voorgestelde wijziging in de tekst van 
artikel 16, tweede lid, van het wets-
ontwerp. In het ontwerp zoals het 
thans door de Voorzitter van de Twee-
de Kamer aan ons is voorgelegd, is die 
wijziging wel opgenomen en hierme-
de is dus ambtshalve vastgesteld, dat 
de Tweede Kamer in overeenstenv 
ming met het regeringsvoorstel in stuk 
nr. 10 heeft beslist. 
De tekst van artikel 16, tweede lid, luid-
de in eerste instantie: 'Een vordering 
als bedoeld in het eerste lid, verjaart' 
enz. Deze tekst is gewijzigd en luidt nu: 
'Een vorderingsrecht tot betaling van 
loon uit hoofde van deze wet verjaart' 
en vervolgens de tekst overeenkorrv 
stig het eerst voorgestelde ontwerp 
van wet. 
Het voorstel met betrekking tot de wij-
ziging van de tekst van artikel 16, lid 2, 
werd door de Regering gedaan naar 
aanleiding van en in overeenstem-
ming met opmerkingen opgenomen in 
het eindverslag van de vaste Commis-
sie voor Sociale Zaken van de Tweede 
Kamer en werd in de 'Nota naar aanlei-
ding van het eindverslag' door de Mi-
nister van Sociale Zaken uitdrukkelijk 
gemotiveerd. Daar in het mondeling 
overleg in de Tweede Kamer ter zake 
van geen bezwaar of tegenspraak is 
gebleken, heeft ook naar onze mening 
besluitvorming over het gestelde in 
stuk nr. 10 plaatsgevonden, overeen-
komstig hetgeen de Voorzitter van de 
Tweede Kamer heeft vastgesteld. 
Wij kunnen naar ons gevoelen derhal-
ve de vraag onbeantwoord laten, wat 
de Eerste Kamer te doen zou staan, als 
wel een discrepantie tussen ambtshal-
ve vastlegging van de besluitvorming 
in de Tweede Kamer en de publieke 
verslagen daarover zou zijn gebleken, 
en menen in dit geval te kunnen vol-
staan met deze Kamer te adviseren, te 
beslissen op basis van het ons in her-
druk voorgelegde Eerste-Kamerstuk 
nr. 36 van onze huidige zitting. 
Tot zover, mijnheer de Voorzitter, mijn 
bijdrage in relatie met het voorzitter-
schap van de vaste Commissie voor 
Sociale Zaken van deze Kamer. 
Mijnheer de Voorzitter! Namens de 
fracties van de A.R.P., de K.V.P. en de 

C.H.U. in deze Kamer wil ik graag nog 
enkele algemene opmerkingen maken 
over en naar aanleiding van het aan de 
orde zijnde wetsontwerp. 
Onze fracties stemmen in met de be-
doeling van dit ontwerpvan wet, na-
melijk voor vrouwen en mannen gelij-
ke beloning onder vergelijkbare om-
standigheden en met ten naaste bij ge-
lijkwaardige arbeid. Wij vinden dit een 
zo vanzelfsprekende zaak, dat wij geen 
behoefte hebben aan het geven van 
een uitvoerige motivering. Onze frac-
ties sluiten zich aan bij de argumenten, 
zoals die zijn gegeven in de stukken 
behorende bij dit wetsontwerp en bij 
de in de Tweede Kamer nader gege-
ven motiveringen. 
Het principiële uitgangspunt, namelijk 
dat vrouwen en mannen, ook ten aan-
zien van de functievervulling en het 
daarop gebaseerde systeem van belo-
ning, volstrekt gelijkwaardig behan-
deld dienen te worden, delen wij. 
Daarbij blijft naar ons gevoelen van-
zelfsprekend en gelukkig onveranderd 

. bestaan de positieve nuancering tus-
sen gelijkwaardigheid en gelijkheid. 
De verscheidenheid die gegeven is 
door het bestaan van vrouwen en 
mannen, beleven wij allen als essen-
tieel voor echt volop leven en is ook 
voorwaarde voor leven. Daarom is er 
naast de wederzijdse positieve aan-
vaarding van het gelijkwaardig zijn 
ook de vreugde om de verscheiden-
heid. 
Onze fracties erkennen, dat het gelijk-
waardig zijn van vrouw en man nog 
onvoldoende in de geldende wetten 
en regelingen en in de praktijk tot uit-
drukking komt. Wij zien dit ontwerp 
van wet voor gelijk loon voor vrouwen 
en mannen als nodig, om ten aanzien 
van dit belangrijke deelaspect van de 
gelijkwaardigheid de nodige wettelijke 
regelingen te treffen. 
Daarbij leeft bij ons de overtuiging, dat 
het verminderen en wegnemen van 
discriminerende elementen in de mo-
gelijkheden en regelingen voor ener-
zijds de vrouwen en anderzijds de 
mannen - het meest tot uitdrukking ko-
mend in het maken van onderscheid 
ten ongunste van de vrouwen - , een 
veel meer omvattende zaak van men-
taliteit dan beleid is. Aan dit veelzijdige 
en complexe geheel wordt gewerkt en 
onze fracties willen er met overtuiging 
en dus positief aan mee werken, dat 
gelijkwaardigheid - ook gelijkwaardig 
heid ten aanzien van de mogelijkhe-
den voor opleiding, vorming, piaat-
sing in onderscheiden functies enz. -
spoedig meer optimaal zal worden ge-
realiseerd. 
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Heij 
De Minister is mèt ons van mening, 
dat ook deze aspecten van gelijkwaar-
digheid belangrijk zijn en hij verzekert 
ons, dat de Regering daaraan voortdu-
rende aandacht schenkt. Graag vraag 
ik de bewindsman, in het bijzonder 
ook hierop in zijn antwoord volgende 
week nader in te gaan. 
Het gaat om essentiële rechten voor 
leven en bestaan van mens en mede-
mens. Het meer optimaal tot gelding 
doen komen van het recht voor elk 
mens in haar of zijn mogelijkheden, is 
niet alleen voorwaarde voor het tot 
goede ontplooiing komen van en het 
dragen van verantwoordelijkheid door 
elke individueel, maar is eveneens van 
eminent belang voor de gemeenschap 
en de samenleving in velerlei verhou-
dingen. 
Al achten wij het vele dat nog te doen 
staat van het allergrootste belang 
voor de enkeling en de gemeenschap 
en al weten wij, dat met dit wets-
ontwerp maar één stap in de goede 
richting wordt gedaan, toch waarde-
ren onze fracties positief de beperkte 
maar in zich goede doelstelling van 
het wetsontwerp. 
Mijnheer de Voorzitter! De aanvullin-
gen en wijzigingen die gedurende de 
behandeling in de Tweede Kamer en 
als resultaat daarvan in het eerst inge-
diende wetsontwerp zijn aangebracht, 
zijn naar de mening van ons verbete-
ringen. Het ontwerp van wet waarover 
wij nu ons oordeel moeten geven, 
heeft daarom temeer onze instenv 
ming. Over de procedures, de functie-
waardering, de loonvergelijking, de 
samenstelling en de taak van de op ba-
sis van de voorgestelde wet in te stel-
len commissie voor gelijk loon voor 
vrouwen en mannen en over andere 
zaken is bepaald nog wel het een en 
ander te zeggen. Anderen zullen dat 
misschien nog heden doen, maar wij 
menen daarvan nu te moeten afzien. 
Het betuigen van instemming met het 
wetsontwerp, houdt vanzelfsprekend 
ook in, dat wij de consequenties daar-
van aanvaarden. Over die consequen-
ties wordt - dat is ook bij de behande-
ling aan de overzijde van het Binnen-
hof gebleken - enigszins verschillend 
gedacht. De Minister heeft de indruk -
zoals ook blijkt uit hetgeen hij ter zake 
in de onderscheiden stukken heeft ge-
schreven en in de Tweede Kamer heeft 
gezegd - , dat in de praktijk reeds in be-
langrijke mate in de lijn van de bedoe-
lingen van dit wetsontwerp wordt ge-
handeld. Anderen zijn van mening, dat 
er toch een grotere discrepantie is tus-
sen het uitgangspunt en de doelstel-

ling van dit wetsontwerp enerzijds en 
de praktijk anderzijds. Wij vragen de 
bewindsman, in zijn beantwoording 
nog nader zijn visie ter zake uiteen te 
zetten, ook in relatie tot de meest re-
cente ontwikkelingen. Als er geen gro-
te praktische consequenties zouden 
zijn, is het toch een goede zaak, dat het 
principieel juiste uitgangspunt en de 
eveneens principieel juiste doelstel-
ling in de wet worden vastgesteld. 
Zouden de praktische gevolgen van 
meer importantie zijn, dan zou daar-
mee de dringende wenselijkheid van 
de voorgestelde wettelijke regeling ex-
tra nadruk krijgen, waarbij het er juist 
om gaat gelijkwaardigheid in dit ver-
band te realiseren. 
Mijnheer de Voorzitter! Het ziektever-
zuim heeft en verdient ook bijzondere 
aandacht, zowel in algemene zin als 
per categorie en zowel ten aanzien van 
mannen als ten aanzien van vrouwen. 
Een commissie van de Sociale Verze-
keringsraad is werkzaam, om de pro-
blematiek rond het ziekteverzuim bij 
vrouwen in kaart te brengen en moge-
lijkheden te zoeken om te komen tot 
een op die problematiek afgestemd 
beleid. Binnen welke termijn zal naar 
de verwachting van de Minister deze 
commissie met een eerste afsluiting 
van haar werk gereed kunnen zijn? De 
arbeid van de Interdepartementale 
Werkgroep Arbeidspositie van de 
Vrouw lijkt ons waardevol. De Minister 
verwacht, dat deze werkgroep nog dit 
voorjaar haar werkzaamheden zal kun-
nen afronden en met grote belangstel-
ling zien wij de conclusies en sugges-
ties van deze werkgroep tegemoet. 
Mijnheer de Voorzitter! Onze fracties 
zijn er diep van overtuigd, dat de juiste 
mentaliteit van groot belang is voor 
het ook praktisch waarmaken en reali-
seren van het beginsel van de gelijk-
waardigheid van vrouw en man. Mèt 
de Minister zijn wij van mening, dat 
deze geestesgesteldheid niet zonder 
meer aan de maatschappij kan worden 
opgelegd, maareen gevolg is van een 
gestadige ontwikkeling, zowel in maat-
schappelijke als in levensbeschouwe-
lijke verbanden. Wij willen naar ver-
mogen ook in deze zin de nodige men-
taliteit bevorderen en onze fracties zul-
len in overeenstemming daarmede 
gaarne hun stem geven aan het aan de 
orde zijnde wetsontwerp. 

D 
De heer Schwarz (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! De fractie van D'66 heeft 
veel waardering voor dit kleine stapje 
in de goede richting, dat nu eindelijk 
tot stand gekomen is. Ik zeg 'eindelijk', 
omdat de nationale wetgeving er pas 

komt ongeveer 25 jaar nadat wij ons 
bij internationale verdragen hiertoe ei-
genlijk hebben verplicht. 
Zoals de heer Heij al heeft gezegd, 
heeft het wetsontwerp een beperkte 
strekking. Het beperkt zich tot de gel-
delijke beloning. Ik zal een paar punten 
noemen ten aanzien van de uitvoering, 
waar nog wel wat moeilijkheden kun-
nen worden verwacht. In de eerste 
plaats noem ik de functiewaardering, 
die ook in de stukken uitvoerig ter 
sprake is gekomen. Hoe vergelijkt men 
verschillende functies, vooral als in 
een bedrijf alleen mannen en in een 
ander bedrijf alleen vrouwen werken 
en voorts als dezelfde functies niet 
door mannen en vrouwen in hetzelfde 
bedrijf worden verricht? 
De moeilijkheden, in het algemeen 
aan functiewaardering verbonden, zijn 
bekend. Kan de Minister aangeven of 
hij nog mogelijkheden ziet om deze 
problemen in de toekomst wat te ver-
lichten? 
Een tweede punt is, dat tal van lonen 
nog niet openbaar zijn. In die gevallen 
zal het voor de werknemers moeilijk 
zijn, te constateren of zij wel of niet 
minder verdienen dan de andere kun-
ne. Wat is hieraan te doen? Wanneer 
komt de Minister met een betere rege-
ling voor de openbaarheid van alle lo-
nen of, liever, inkomens? 
Het derde punt betreft de hele proce-
dure als een werknemer merkt dat hij 
minder betaald wordt dan de andere 
kunne. Als ik het goed heb begrepen, 
moet hij of zij naar de adviescommis-
sie om een advies. Als dat advies gun-
stig is, moet hij of zij een vordering in-
stellen bij de werkgever. De werkgever 
wordt niet gestraft als hij blijkt ongelijk 
te hebben. Hij moet hoogstens het te 
weinig betaalde uitkeren en heeft dan 
zelfs nog rentewinst. De gevolgen 
voor de relatie tussen werkgever en 
werknemer in zo'n geval laten zich ra-
den. Kortom, het is een heel moeilijke 
zaak om je recht te halen en te krijgen. 
Vreest de Minister niet dat ten gevolge 
van die moeilijke procedure aan het 
eind van een periode, bij voorbeeld 
een jaar, heel weinig vrouwen of man-
nen blijk ervan zullen hebben gege-
ven, deze moeilijke weg te hebben ge-
vonden? Vreest hij voorts niet, dat 
men na afloop van die periode de con-
clusie trekt, dat er nauwelijks sprake 
was van discriminatie en dat alles pri-
ma in orde was, omdat er zo weinig 
klachten zijn gekomen? Kan de Minis-
ter toezeggen om bij voorbeeld na een 
jaar nadat deze wet in werking is getre-
den een overzicht te geven van het 
aantal klachten, dat bij de commissie 
is binnengekomen? 
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Schwarz 

Er zijn zaken, die nog niet in deze wet 
zijn geregeld. In de memorie van toe-
lichting wordt daarop ingegaan. Ik denk 
aan het opleidingsbeleid, het aan-
stellingsbeleid en het promotiebeleid. 
Wij zouden graag wil len weten van de 
Minister of in deze richting nog voor-
nemens bestaan ter zake van de wet-
geving. Zo ja, wanneer gebeurt een en 
ander dan? Ik behoef geen exacte da-
t um te hebben, maar wel een idee. 
De overheid als werkgever blijft geheel 
buiten dit wetsontwerp, omdat bij de 
overheid immers verondersteld wordt , 
dat er geen verschil in betaling istus-
sen de kunnen. Toch meen ik, dat het 
wel voorkomt, dat vrouwen voor een 
zelfde werk worden aangesteld op ar-
beidscontract en mannen op de nor-
male wijze, dat wi l zeggen een aanstel-
ling in ti jdelijke dienst voor twee jaar 
en dan bij goed voldoen gevolgd door 
aanstelling in vaste dienst. Dus zelfs 
bij de overheid komt er, dacht ik, dis-
criminatie in dit opzicht voor. Kan de 
Minister hierover iets naders medede-
len? Is hij bereid, hieraan wat te doen? 

D 
DeheerKloos(P.v.d.A.): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is de vraag of wi j blij 
moeten zijn, dat wi j in het jaar van de 
v r o u w - een grote reclamestunt in de 
ogen van mevrouw Van Someren-
Downer, niet in de onze overigens -
het wetsontwerp gelijk loon voor vrou-
wen wordt behandeld of dat wi j ons 
een klein beetje ervoor moeten gene-
ren, dat in 1975, meer dan 20 jaar na 
de aanvaarding van resolutie nummer 
100 in de ILO, dit nog nodig is. Met een 
bezorgdheid voor de werkgelegenheid 
voor de vrouw, die nogal wat hypocri-
sie bevatte, is de boot jarenlang afge-
houden. Een bezorgdheid die telkens 
weer opduikt wanneer op zich zelf heel 
redelijke structurele inkomensverlan-
gens op tafel komen, zoals invoering 
van min imumloon, aanpassing van 
het jeugdloon en algemene verminde-
ring van inkomensongelijkheid. Ik ge-
bruik het woord hypocrisie, omdat het 
bij gelijke beloning voor mannen en 
vrouwen niet in de eerste plaats be-
hoeft te gaan om een verhoging van 
het gemiddelde loonpeil - met uitzon-
dering van die bedrijfstakken, waar 
overwegend vrouwen werken - maar 
om een verdeling van de loonsom tus-
sen mannen en vrouwen. 
Het zou oneerlijk zijn het ministers of 
werkgevers in de schoenen te schui-
ven, dat het tempo, waarin het vrou-
wenloon kon worden opgetrokken, bij-
zonder laag lag. Laten wi j vaststellen 

dat de mannelijke collega's bij de ver-
deling van de beschikbare dubbeltjes 
nu ook niet bepaald stonden te drin-
gen om de vrouweli jke werknemers 
prioriteit te verlenen. 
De vakbeweging, een overwegend 
mannenmaatschappijt je, zowel in be-
stuurlijk opzicht als naar ledenbe-
stand, heeft ook lang gewacht met het 
ballen der vuisten voor de gelijke belo-
ning. In een periode, waarin wi j ons 
ernstige zorgen maken over de stand 
van de werkgelegenheid, is het natuur-
lijk toch wel zaak dat de invoering van 
gelijk loon grondig op mogelijke ge-
volgen voor de werkgelegenheid 
wordt bekeken. Niet om daaruit argu-
menten te putten om de invoering 
weer uit te stellen, maar om de midde-
len te construeren om eventuele ge-
volgen op te vangen. De Ministervan 
Sociale Zaken lijkt zich over die gevol-
gen - gezien zijn beantwoording in de 
memorie van antwoord - geen grote 
zorgen te maken. Waarop hij zijn opti-
misme baseert, blijft overigens in het 
duister, want aan een raming over de 
kosten van realisering waagt hij zich 
niet. Bij gebrek aan gegevens ga ik 
hem geen pessimistische visie aanpra-
ten, maar misschien is het toch niet 
onverstandig de bereidheid tot enige 
financiële souplesse in te bouwen ten 
behoeve van bedrijven die in aanpas-
singsmoeili jkheden zouden kunnen 
geraken, vooral dan die bedrijven, die 
overwegend vrouweli jke arbeids-
krachten in dienst hebben. Ik weet wel, 
dat de Minister van Economische Za-
ken hier de eerstgeroepene tot ant-
woorden is, maar die is nu eenmaal 
niet verantwoordeli jk voor dit wets-
ontwerp en misschien lopen de heren 
elkaar deze dagen tegen het lijf om 
over werkgelegenheidsvraagstukken 
te praten. 
Een bevredigende uitvoering van deze 
wet staat of valt met de mogeli jkheid 
tot vergelijking van functies. Het mid-
del dat daartoe na de oorlog in ons 
land is geïntroduceerd, isfunctie- of 
werkclassificatie, een vorm van 
stroomli jnen en objectiveren van 
vraag- en aanbodfactoren. De relatieve 
schaarste van functionele eigenschap-
pen wordt door middel van afweegfac-
toren weergegeven. 
Deze afweegfactoren vormen een af-
spiegeling van de schaarsteverhou-
dingen, maar dienen niet om de 
schaarste zelf te beïnvloeden of anders 
gezegd: functie- of werkclassificatie 
mag niet gebruikt worden om in-
komenspolitiek te bedrijven. Maar wi l 
het systeem van beloningen op grond 
van werkclassificatie enigszins bevre-
digend functioneren, dan is het wel 

nodig dat gezichtspunten, waardering 
en afweegfactoren regelmatig aan de 
werkeli jkheid worden getoetst. Ge-
beurt dat ook? En, zo ja, gebeurt het in 
voldoende mate? Ik heb daar mijn twi j -
fels over. Waarom is er geen voldoen-
de binnenlands aanbod voor smerig, 
zwaar werk en zijn wi j verplicht t ien-
duizenden arbeiders voor dit werk uit 
Zuid-Europa en Afrika aan te trekken? 
Uit een diepe eerbied voor kennis, zelf-
standigheid en verantwoordeli jkheid, 
betalen wi j voor die eigenschappen 
zwaar; voor onaangenaam werk blijkt 
de beloning dikwij ls veel lager dan 
met het schaarse aanbod is te r i jmen. 
Waarom betrek ik dit stukje algemeen 
inkomensbeleid bij de behandeling 
van dit wetsontwerp? Omdat de gelij-
ke beloning voor vrouwen in sterke 
mate afhangt van de mogelijkheden 
tot de vergelijkingen waarover artikel 3 
spreekt. Maar wanneer er sprake is 
van relatieve onderbetaling in bepaal-
de soorten mannenfuncties waarmede 
de vrouwenfuncties worden vergele-
ken, dan zullen de vrouwen met die 
mannen het lot van de discriminatie 
delen. Ik acht die kans allesbehalve 
denkbeeldig. Veel vrouwen zijn op 
grond van gebrek aan kansen aange-
wezen op ongeschoold of laag ge-
schoold werk, waaraan veel inconve-
niënten vastzitten. Door systematische 
onderschatting van zwaar, smerig, on-
aangenaam werk, lopen de vrouwen 
als groep meer risico van discriminatie 
dan mannen. 
De Minister zal begrijpen dat ik ver-
heugd ben dat hij zich de gevaren be-
wust is en dat hij een poging wi l doen 
de afweegfactoren van de maatschap-
pelijke ontwikkeling te volgen en der-
halve de Stichting van de Arbeid ge-
vraagd heeft zich hierin te verdiepen. 
Wij zijn nieuwsgierig naar het resul-
taat. 
Het wetsontwerp kent een belangrijke 
plaats toe aan de adviescommissie, 
die in hoofdstuk 3 is omschreven en 
die in geval van geschil over aan-
spraak op gelijk loon daarover de be-
slissende instantie adviseert. 
De taak van de commissie zal zijn uit 
de veelheid en complexiteit van loon-
gegevens in een bedrijf, bedrijfstak of 
regio vergelijkingen op te stellen. Dat 
is gespecialiseerd werk en het lijkt mij 
juist dat de Minister tussen de arbiter 
en de strijdende partijen een commis-
sie van deskundigen heeft geplaatst. 
De arbiter - vaak de gewone rechter -
zal vaak niet over de loontechnische 
en sociale deskundigheid beschikken, 
die voor een fair oordeel nodig is. 
Nu had de wetgever kunnen overwe-
gen een gespecialiseerde kamer bij 
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één van onze rechtsprekende colleges 
in te stellen. Een vorm die eerder geko-
zen is voor andere gespecialiseerde 
sociaal-economische geschillen. Na de 
beantwoording door de Minister van 
een door onze fractie gestelde vraag 
over de positie van de ambtenaar-
voorzitter blijf ik mi jn twijfels houden 
over de door de Minister gekozen op-
lossing : een ambteli jke voorzitter, die 
voor zijn inbreng en dat wi l zeggen 
vaak voor zijn beslissende keuze, geen 
verantwoording schuldig is. De onaf-
hankelijkheid van de ambtenaar ten 
opzichte van de Minister spreekt mi j 
aan, maar waarom dan een ambte-
naar? Men zal mij er niet van verden-
ken, dat ik iets tegen ambtenaren heb, 
maar een ambtenaar, niet werkend on-
der ministeriële verantwoordeli jkheid 
en die i n feite rechter wordt , neen daar 
heb ik het niet op. Waarom niet ge-
woon een door de Minister benoemd 
onafhankelijk Kroonlid als voorzitter 
van de deskundigencommissie? 
Mijn slotopmerking. In de discussie ter 
overzijde is terecht gewezen op het feit 
dat dit wetsontwerp slechts een deel 
van de discriminatie van de vrouwen 
in het bedrijfsleven wegneemt. In En-
geland is de discriminatie van de 
vrouw evenals bij ons onderwerp van 
wetgeving. Men bereidt daar echter 
een wetsontwerp voor, dat het totale 
veld van discriminatie van de vrouwen 
bestrijkt. Een heel wat ambitieuzer 
stuk wetgeving dus dan wetsontwerp 
13031. 
Werving en aanstelling, beroepsscho-
ling, promotie, toetreding tot f i rma's 
en maatschappen, vakverenigingen en 
diplomerende instanties, alsmede het 
gelijke recht op verkrijgen van lenin-
gen, hypotheken, huizentoewijzing 
etc. zullen er onder vallen. 
Ik zou dit Engelse wetsontwerp graag 
in de aandachtvan de Ministèren het 
kabinet wi l len aanbevelen. Well icht 
kan de nationale emancipatiecommis-
sie op korte termijn eens om een ad-
vies worden gevraagd over dit hele 
brede veld van economische discrimi-
natie. 
Hierover is ook binnenkort een EEG-
richtlijn te verwachten. Het voorberei-
dend werk voor de nationale verwer-
kelijking van deze richtli jn zou door de 
emancipatiecommissie kunnen wor-
den verricht, zodat straks een snelle 
toepassing van de EEG-richtlijn moge-
lijk zal zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Het behoeft 
geen betoog dat mijn fractie ondanks 
enkele wat kritische opmerkingen toch 
gaarne bereid is, dit wetsontwerp te 
steunen. 

D 
De heer Louwes (V.V.D.): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn fractie gaat van harte 
akkoord met het wetsontwerp zoals 
het thans voor ons ligt. Ik wi l de verlei-
ding weerstaan, breedvoerig uit te 
weiden over de consequentie dat wi j 
dit wetsontwerp gaan aannemen in 
het jaar van de vrouw. Ik wi l ook niet 
stilstaan bij het vri jwel geheel ontbre-
ken van enige publieke belangstelling 
bij het bereiken van deze mijlpaal in de 
emancipatie of, zo men wi l , non-discri-
minatie. Ter adstructie verwijs ik nog 
eens naar het blad 'De Vakbeweging' 
van 2 januari, waarin de aanneming 
van dit wetsontwerp door de Tweede 
Kamer een half kolommetje opleverde, 
en dan ook nog op blz. 2. 
Het ontbreken van publieke belang-
stelling staat in schrille tegenstell ing 
tot de strijd die jaren- en jarenlang is 
gevoerd. Blijkbaar is strijd op zich zelf 
opwindender dan het behalen van de 
overwinning of het verkrijgen van s u c 
ces. 
Mijnheer de Voorzitter! Thans wi l ik 
een enkele opmerking maken over het 
veel gehoorde verwijt - zoeven ook 
nog gemaakt door de heer Kloos - als 
zou Nederland ter zake van de emanci-
patiewetgeving achterop komen. Van 
buiten bekeken lijkt dit ook zo. Wij ken-
nen al 20 jaar de ILO-resolutienr. 100; 
wij kennen artikel 119 van het Verdrag 
van Rome en wi j kennen de wetgeving 
in de andere landen van de Europese 
Gemeenschap. 
Ik meen echter, dat hier ook een ande-
re kant aan zit. Als illustratie daarvan 
gebruik ik de aankondiging van de 
wetgeving, waarvan de heer Kloos 
zoeven sprak, namelijk de intentie van 
de Engelse regering om te komen met 
een wetgeving om de mogelijkheden 
voor beiderlei kunne in het econo-
misch leven gelijk te maken. 
Dit wordt aangekondigd in het 'Econo-
mic Progress-report nr. 58 van januari 
1975. Daarin wordt tegelijkertijd een 
uiteenzetting gegeven van het effect 
van de equal-pay-wet in het Verenigd 
Koninkrijk, die al dateert uit 1970, maar 
die pas aan het eind van dit jaar van 
kracht zal worden. 
In het 'Economie Progress-report staat 
een uiteenzetting over het effect van 
deze wet. Engeland loopt wat betreft 
deze wetgeving dus beslist op ons 
vooruit. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik moet mij 
verontschuldigen voor het feit, dat ik 
dit rapport niet ter sprake heb ge-
bracht in de schriftelijke voorbereiding 
van dit wetsontwerp omdat ik er toen 
nog niet over beschikte. Ik zal het 
straks aan de Minister geven. Wellicht 

kan hij er volgende week nader op in-
gaan, maar mocht hij dit niet kun-
nen doen, dan heb ik daar begrip voor. 
Uit het rapport blijkt dat in 10 van de 
21 industriegroepen nog geen vooruit-
gang in de ca.o. 's wordt gemaakt om 
het verschil in betaling van mannen en 
vrouwen te verminderen. Het aantal 
discriminerende ca.o. 's nam in de pe-
riode 1970-1974 slechts af van 167 tot 
157. Van deze 157 thans vigerende 
ca.o. 's bevat nog steeds 38% een belo-
ningsniveau voor vrouwen, dat 90 % 
of lager ligt dan dat voor mannen. 
De equal-pay wet is zelfs in het sociaal 
geavanceerde Verenigd Koninkrijk de 
praktijk vooruit . Hoe het wat betreft de 
praktijk in de andere EEG-landen ligt, 
weet ik niet. Misschien kan de Minister 
daarvan iets meer zeggen in zijn ant-
woord. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik meen, dat in 
ons land de wet en de praktijk meer 
met elkaar in overeenstemming zijn nu 
wi j met ingang van 1975 geen enkele 
ca.o. meer kennen met discrimineren-
de bepalingen voor de beloning van 
vrouwen. Bij ons sanctioneert de wet 
op dit gebied hetgeen in de praktijk 
reeds is gegroeid, hetgeen als recht-
vaardig wordt aangevoeld, hetgeen 
appelleert aan ons rechtsbewustzijn 
en ten slotte - en dit is niet het minst 
belangrijke - hetgeen economisch mo-
gelijk is. 
Ik ben met deze situatie op sociaal ge-
bied - ik herhaal, op sociaal gebied -
niet ongelukkig. Ons land behoort in 
sociaal opzicht tot de meest geavan-
ceerde landen waar naar mi jn mening 
het grensnut der sociale méérbelas-
t ing, het grensnut van de toename van 
de sociale lasten, niet of nauweli jks 
meer bestaat. Ik ben ervan overtuigd, 
dat het hier en daar zelfs negatief is. In 
zo'n situatie, zeker in ons land met zijn 
sterk gevoel voor solidariteit, kan de 
wetgever sanctioneren wat de praktijk 
mogelijk maakt. Het hardwerkende be-
drijfsleven - let wel, daar horen ook 
zeer beslist de werknemers bij - be-
hoeft dan niet de zweep der te geavan-
ceerde sociale wetgeving zoals duide-
lijk in Engeland het geval is. Ik hoop 
daar volgende week bij de begrotings-
behandeling op terug te komen. 
Het zal duideli jk zijn, dat w i j niet mee-
doen aan schampere opmerkingen 
over het te laat zijn van deze wetge-
ving, noch dat wi j meedoen aan pogin-
gen om deze wet een bijbetekenis te 
geven, welke zij qua opzet niet heeft. Ik 
denk hierbij aan het erbij betrekken 
van elementen van inkomenspolit iek, 
het erbij betrekken van pogingen om 
af te wijken van functiewaardering en 
prestatiebeginsel en dergelijke. Wi j 
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Louwes 
wil len de wet nemen zoals zij voor ons 
ligt. Wi j zullen daarom onze steun aan 
dit wetsontwerp geven. 
D 
De heer Kremer (C.P.N.): Mijnheer de 
Voorzitter! Dat onze fractie bij dit wets-
ontwerp enkele malen opmerkingen 
wi l maken, heeft voornameli jk twee re-
denen. De eerste reden is dat met dit 
wetsontwerp een klein stukje van de 
ongeli jkwaardige behandeling van 
mannen en vrouwen wordt weggeno-
men. Wi j wil len hierbij echter direct 
aantekenen dat al hetgeen op papier 
staat nog niet direct praktijk is en dat 
daarom in vele gevallen de lijn verder 
doorgetrokken zou moeten worden. 
De tweede reden is dat na vele jaren 
van actie en strijd door de arbeidersbe-
weging, deze weer een stapje vooruit 
heeft kunnen doen. Hoe belangrijk 
voor de vrouw zelf die het direct aan-
gaat, voor ons betekent het nog meer. 
Wi j leven nog altijd in een klassen-
maatschappij waarin geproduceerd 
wordt om de winst. Goedkope arbeids-
krachten zochten de ondernemers 
vroeger bij zeer jonge mensen en ook 
bij v rouwen die, zowel op het platte-
land als in de industriële centra wer-
den onderbetaald, dat wi l zeggen nog 
meer dan dat bij de mannen het geval 
was. 
Zoals reeds in de Tweede Kamer is ge-
bleken, heeft het heel wat voeten in de 
aarde gehad voordat dit wets-
ontwerp ter tafel kwam. Toen het er 
eenmaal was, kwam het snel in behan-
deling. Dit neemt echter niet weg dat 
er lange t i jd krachten aanwezig waren 
die de ongelijke beloning voor gelijk-
waardige arbeid in stand wi lden nou-
den. Dat lag niet aan de vrouwen zelf, 
evenmin aan de socialistische arbei-
dersbeweging. In ons land werd 
steeds op de bres gestaan voor het 
toekennen van dezelfde rechten aan 
vrouwen en mannen. Ik meen ook te 
mogen stellen, dat door die strijd de 
Nederlandse vrouwen tot de eersten 
in de wereld behoorden die dezelfde 
politieke rechten verkregen als de 
mannen. Op het economische en soci-
ale terrein echter is dit nog niet het geva 
Indertijd - dit is nog maar kort geleden 
- toen de vraag naar arbeidskrachten 
erg groot was, waren de ondernemers 
wat toeschietelijker geworden om de-
zelfde beloning aan vrouwen te geven 
voor geli jkwaardige aarbeid. Dit was 
echter meer uit zakelijke overwegin-
gen dan uit rechtsgevoel, althans naar 
onze mening. In de tweede helft van 
de zestiger jaren, hadden sociologen 
uitgerekend dat er in 1980 viermaal zo-

veel getrouwde vrouwen buitenshuis 
zouden gaan werken, zelfs moesten 
werken, om spanningen te voorko-
men. Het is bekend dat het aanbod van 
vrouwen in de loop der jaren in ver-
houding was gedaald, èn door langere 
studie en door huweli jken op jongere 
leeftijd. Er zijn dus een aantal factoren 
die hebben geleid tot het huidige wets-
ontwerp. Naar onze mening is het 
evenwel onvol ledig. Er wordt slechts 
een klein stukje van de ongelijkheid 
opgeheven. De C.P.N. Tweede Kamer-
fractie heeft dat nog eens benadrukt. 
Nu zou de Minister kunnen zeggen: AI-
les in één keer gaat niet. Maar dan zou-
den wi j daar direct tegenover kunnen 
stellen: Als ze er komen, dan ook zo 
volledig mogelijk. Er moeten om zo te 
zeggen geen valluiken worden inge-
bouwd. 
In tegenstell ing met de Minister vinden 
wi j systemen als werkclassificatie en 
merit rating geen ideale zaak om func-
tielonen en prestatietoeslagen te laten 
vaststellen. Het was en het is een 
systeem, dat het mogelijk maakt aan 
werknemers ongelijke lonen te betalen 
voor een zelfde arbeid. De ongelijke 
beloning zit in het systeem ingebakken 
en daaraan zal straks de charme van 
de vrouw niets kunnen veranderen. 
Een ander bezwaar tegen het wets-
ontwerp is, dat bij werkloosheid in het 
bijzonder met betrekking tot de WWV-
uitkering die ongeli jkheid direct weer 
kan intreden. Een rechtse meerderheid 
in de Tweede Kamer heeft bij de be-
handeling van de begroting van So-
ciale Zaken de motie-Meis verworpen, 
namelijk dat gehuwde vrouweli jke 
werknemers, ongeacht het loon, het 
recht zouden moeten verkrijgen op de-
zelfde uitkering als een mannelijke 
werknemer. Die ongeli jkheid had bij 
wijziging van de Werkloosheidswet 
moeten verdwi jnen en had naar onze 
mening ook meteen op tafel moeten 
komen. 
De Minister heeft ons ook bij nalezing 
niet kunnen overtuigen, dat artikel 16, 
lid 2, over het invorderingsrechttot be-
taling van loon uit hoofde van de wet op 
gelijk loon voor vrouwen en mannen 
beperkt zou moeten worden tot twee 

I. jaar, dat wi l zeggen dat na twee jaar 
recht op betaling is verjaard. 
De argumentering heeft ons niet aan-
gesproken. Wanneer de gebruikelijke 
vi j f jaar aangehouden zou zijn, ware er 
well icht voor die ondernemers die het 
moeilijk zouden kunnen verkroppen 
ongelijke lonen voor gelijkwaardige 
arbeid te betalen, eerder aanleiding 
om het toch maar te doen. Uit de 
Handelingen van de Tweede Kamer is 
gebleken, dat er enige twijfel bestond 

over artikel 16, lid 2, vanaf welk t i jdstip 
die twee jaar aanvangt. Is het juist wat 
ik stel, dat zodra de een of andere pro-
cedure aanhangig is gemaakt, de ver-
jaringstermijn wordt gestuit? 
Ten slotte ons laatste bezwaar: de be-
kende commissie. Commissies schij-
nen in ons land steeds meer een eigen 
leven te moeten leiden. Het bezwaar 
tegen de commissie in hetwets-
ontwerp is, dat hoewel het juist om 
praktische zaken gaat, de mensen van 
de praktijk er blijkbaar niet aan te pas 
komen; terwij l het met name om gelijk 
loon voor vrouwen en mannen gaat, 
komen zij bij de beoordeling waar-
schijnlijk nauwelijks aan bod. Voordat 
zij dus aan boord kunnen stappen, 
worden zij op de loopplank gewipt. Dat 
is in het jaar van de vrouw niet erg 
elegant. 
Al met al, naar onze mening had er iets 
beters uit de bus kunnen komen. De 
Minister zal dat al wel hebben begre-
pen. Dat w i j niet geheel afwijzend 
staan tegenover het wetsontwerp 
komt omdat het nieuwe perspectieven 
biedt, vooral voor de gemeenschappe-
lijke strijd op de bedrijven, want gelijk 
loon voor gelijke arbeid betekent nog 
niet dat de mannen bijzonder tevreden 
over hun lonen zouden zijn, hetgeen 
de meeste huisvrouwen trouwens ook 
wel weten. 

D 
De heer Van Kleef (P.P.R.): Mijnheer 
de Voorzitter! Wanneer de behande-
ling van het thans voorl iggende ont-
werp 13031 van wet achter de rug is 
zal vermoedeli jk in de meeste dagbla 
den een heel klein artikeltje staan, 
waarvan de kop ongeveer zal lu iden: 
'Gelijk loon voor vrouwen en mannen 
door de Eerste Kamer'. Veel commen-
taar zal er vermoedeli jk niet meer aan 
gewijd worden. En de indruk die alom 
zal zijn gewekt zal er een zijn van: 'Zo, 
dat is dan voor elkaar, de discrimina-
tieve toestand binnen de ondernemingen 
is verleden t i jd geworden'. Erg blij ben 
ik dat er een groot aantal organisaties 
is - vrouwenorganisaties maar ook 
mannenorganisaties en organisaties 
waarin beide kunnen broederlijk en 
zusterlijk naast elkaar opereren - dat 
met hernieuwde, of misschien kan ik 
beter zeggen nog steeds niet aflatende 
kracht, blijft wijzen op het feit dat een 
antidiscriminatiewetgeving van brede-
re allure op het terrein van de vrouwen-
arbeid tot de meest urgente noodza-
kelijkheden behoort. Wat de wet gelijk 
loon voor vrouwen en mannen tracht 
te regelen is maar een kleine stap - en 
het wordt graag toegegeven, een wel 
belangrijke stap - op de weg naar de 
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erkenning dat er, althans wat betreft 
deelname aan het arbeidsproces en de 
mogelijkheden daartoe, geen enkel 
onderscheid mag en kan bestaan tus-
sen mannen en vrouwen. Het lijkt ons 
goed dit nog eens te zeggen, zeker i n 
een periode waarin onder de druk van 
de recessie in de economie en hoge 
werkloosheidspercentages moet wor-
den geconstateerd dat naast de roep 
om gastarbeiders te weren ter wille 
van de werkloze landgenoten, ook 
weer kreten worden gehoord als: de 
gehuwde werkende vrouw neemt ar-
beidsplaatsen in die kostwinners 
(en dan wordt uiteraard aan de man-
nen, de vaders gedacht) rechtens eer-
der zouden moeten bezetten. 
In verband met wat ik hiervoor zei, wil 
ik graag van de Minister vernemen of 
hij al enige indicatie kan geven over 
het tijdstip waarop de interdeparte-
mentale werkgroep die zich bezig-
houdt met de discriminatie van de 
vrouw in het arbeidsproces, tot een 
conclusie zal komen en of de Minister 
bereid is deze commissie tot enige 
spoed aan te zetten. 
Wanneer wij het wetsontwerp artikels-
gewijs doornemen, blijkt dat er bij een 
aantal van de artikelen opmerkingen 
of vragen te plaatsen zijn. Ik wil ze 
graag zo sec mogelijk doorgeven ter 
wille van de duidelijkheid. Slechts in 
een enkel geval zal ik mijn vragen en 
opmerkingen van enig commentaar 
voorzien. 
In artikel 1e wordt bij loon de uitkering 
of aanspraak ingevolge pensioenrege-
lingen expliciet uitgezonderd. In de 
memorie van toelichting deelt de Mi-
nister mee dat bij de regeling voor de 
aanvullende pensioenen zoals die 
door de Stichting voor de Arbeid 
wordt voorbereid, ook de consequen-
ties van gelijktrekking van pensioenen 
zullen worden betrokken. Mogen wij 
hieruit opmaken dat de Minister niet 
zoals wij, pensioen ziet als 'uitgesteld 
loon'? Ik leg speciaal de nadruk op het 
woord 'loon', daar dat naar onze me-
ning het idee van de Minister dat dit 
binnen het kader van een andere wet 
zou moeten worden geregeld, op zijn 
minst zeer aanvechtbaar maakt. Is de 
Minister voornemens spoedig hiertoe 
een wetsontwerp in te dienen? 
In artikel 2 wordt gesproken over het 
loon dat een werknemer van de ande-
re kunne pleegt te ontvangen. Het was 
ons liever geweest wanneer de woor-
den 'pleegt te ontvangen' vervangen 
werden door het woord 'ontvangt'. AI-
leen al door het gebezigde taalge-
bruik wordt de mogelijkheid tot onge-

lijkheid in beloning binnen een bedrijf, 
ik zou haast zeggen: op een schoteltje 
aangedragen. Binnen een bedrijf waar 
mannen en vrouwen dezelfde arbeid 
verrichten kan, met deze wet in de 
hand, de man een inkomen ontvangen 
boven hetgeen men 'pleegt te ontvan-
gen', terwijl de vrouw vastgeprikt 
wordt op het - ik zeg het graag met na-
druk" minimum dat bij de functie 
pleegt te behoren. Ik neem aan dat ook 
de Minister - en hij vindt daarbij dan 
meteen steun van de heer Meis die bij 
de behandeling van dit wetsontwerp 
in de Tweede Kamer direct de sta-
kingsbijl zwaaide - ervan uit wil en kan 
gaan dat het omgekeerde nauwelijks 
voorstelbaar is. 
Bij artikel 3 een tweetal opmerkingen. 
Er wordt gesproken over vergelijking 
van loon. Blijkens wat ik hiervoor zei, 
menen wij dat er hoog uit sprake is van 
een vergelijking van minimumloon -
en dit wordt dan bedoeld in relatie tot 
de vervulde functie en niet in de beteke-
nis waar de bijstandtrekkers mee te ma-
ken hebben. 
De tweede opmerking is eigenlijk een 
vraag: Wat is arbeid van 'nagenoeg 
gelijke waarde', wie stelt de normen 
hiertoe vast? En wordt deze norm vast-
gesteld binnen een bedrijf, een bedrijfs-
tak of bestaat de mogelijkheid, binnen 
een wijder verband naar een goede en 
wel overwogen functiewaardering te 
streven? 
Bij artikel 5 een vraag aan de Minister: 
In lid 2 wordt gesproken over andere 
dan geldelijke loonbestanddelen en de 
waarde welke daaraan in het 'econo-
misch verkeer' kan worden toegekend. 
Wij zouden zo graag van de Minister 
vernemen wat hij nu in dit verband 
precies bedoelt met 'economisch ver-
keer'. Buitengewoon prettig zouden 
wij het vinden wanneer hij een en an-
der aan de hand van een of meer voor-
beelden duidelijk zou kunnen maken. 
Artikel 7 roept geen vragen op: het 
schept slechts mogelijkheden. Het zal 
duidelijk zijn, dat wij blij zijn met dit ar-
tikel en dat wij - aan het eind van mijn 
betoog zal dat nog duidelijker zijn -
hopen dat het een veel gebruikt artikel 
zal worden. 
Ik sla een paar artikelen over en kom 
bij artikel 10. In lid twee treffen wij de 
woorden aan: De commissie geeft 
desgevraagd aan degene die met de 
beslissing is belast de nadere inlichtin-
gen, enz. Twee vragen doen zich hier-
bij onmiddellijk voor: Is degene, die 
met de beslissing is belast, hier onom-
wonden de mogelijkheid gelaten zon-
der enige inlichting dan van direct af-
hankelijken, een oordeel te bepalen? 

Het woordje 'desgevraagd' zou in die 
richting duiden. Het was ons liever ge-
weest als dat woord zou zijn ge-
schrapt. Wie staat de Minister voor 
ogen als hij het heeft over 'degene die 
met de beslissing is belast'? 
Artikel 11 geeft aanleiding tot maar 
één vraag: Wanneer stelt de Minister 
zich voor dat deze commissie zal wor-
den benoemd? Ons komt het voor dat 
deze commissie voor zij zich met haar 
taak in engere zin kan bezighouden, zich 
zal moeten bezinnen op een groot aan-
tal mogelijke facetten van haar werk. 
Wij zouden dus willen aandringen op 
het zo spoedig mogelijk samenstellen 
en benoemen van deze commissie, op-
dat er niet bij het in werking treden van 
de wet gelijk loon voor vrouwen en 
mannen al een automatische achter-
stand in het werk zal bestaan. 
Artikel 14 geeft aanleiding tot enkele 
vragen. Ik stel deze graag direct: 
1. Wordt het in dit artikel bedoelde 
verslag gepubliceerd? 
2. Zal het bedoelde verslag deel uit-
maken van de besprekingen in de vas-
te commissies voor Sociale Zaken van 
de Tweede en Eerste Kamer? 
3. Ligt het in de bedoeling van de Mi-
nister de intenties van het verslag en 
de besprekingen in de diverse com-
missiestedoen uitlopen in gebruikma-
king van artikel 7? 
Vaag vinden wij in artikel 16, lid 1 de 
term 'een door hem te bepalen ter-
mijn'. Het was ons liever geweest in-
dien daarin een termijn werd ge-
noemd. Het is ons niet geheel duidelijk 
waarom de bepaling van de termijn 
overgelaten is aan degene, die het be-
slissingsrecht heeft. Eenzelfde opmer-
king geldt voor artikel 18, lid 1. 
Bij artikel 19 wil ik ten slotte nog een 
paar opmerkingen maken. Het woord 
'geheimhouding' is in dit artikel het 
centrale woord. Wij zijn echter van me-
ning dat geheimhouding, zeker in de 
onderhavige materie, alleen maar kan 
leiden tot frustraties, zowel bij werkne-
mers als werkgevers. Wij geloven dat 
openheid, zeker in zaken die betrek-
king hebben op arbeidssituaties en de 
rechten die daaruit voortvloeien (over 
de plichten die eruit voortvloeien 
spreken wij nu niet, hoewel wij het be-
staan daarvan ook met grote duidelijk-
heid willen stellen) een allereerste ver-
eiste is. Wij geloven in het nut (en het 
zij hier ook nog maar eens gesteld: 
ook het onwaarachtige) van de prece-
dentwerking. Het is ons inziens te 
dwaas dat ook maar de mogelijkheid 
opengelaten wordt dat per plaats of 
per regio in gelijksoortige gevallen 
verschillende beslissingen kunnen 
worden genomen. Wij streven ernaar 
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dat in zoveel mogeli jk gevallen zoveel 
mogelijk belanghebbenden volledig 
geïnformeerd hun inbreng in de be-
slissingen kunnen hebben. Met name 
denken wi j hierbij aan de onderne-
mingsraden, waarvan de taak toch ze-
kerzal moeten worden uitgebreid met 
een bewakingsfunctie ten aanzien van 
het voorkómen van welke vorm van 
discriminatie dan ook binnen het ar-
beidsproces. 
Deze laatste opmerking, mijnheer de 
Voorzitter, geeft duidelijk aan dat de 
P.P.R. binnen het arbeidsproces nog 
andere vormen van discriminatie ziet 
dan alleen de discriminatie tussen de 
verschillende kunnen. Mogelijk dat de 
beantwoording ons ook wat ruimere 
perspectieven biedt dan die, welke be-
sloten liggen in dit wetsontwerp. 

De beraadslaging wordt geschorst. 

De verdere behandeling van het wets-
ontwerp wordt geschorst. 

Aan de orde is de voortzetting van de 
behandeling van het wetsontwerp 
Vaststelling van hoofdstuk VIII (On-
derwijs en Wetenschappen) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 
1975(13100). 

De beraadslaging wordt hervat. 

D 
Minister Van Kemenade: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik ben de geachte afgevaar-
digden erkentelijk voor de kritische en 
diepgaande behandeling van de pro-
blemen, waarmee het onderwijs mo-
menteel wordt geconfronteerd en van 
de oplossingen die wi j voor die proble-
men in ons onderwijs trachten te v in-
den. Het spreekt van zelf dët niet alle 
geachte afgevaardigden zich met onze 
oplossingen en ons beleid op alle on-
derdelen konden verenigen. Daaruit 
blijkt eens te meer hoezeer ook het on-
derwijsbeleid een politieke keuze im-
pliceert die samenhangt met de opvat-
tingen die men heeft over de wenseli j-
ke inrichting van de samenleving. Het 
is zoals bekend ons uitgangspunt dat 
het onderwijs dient bij te dragen tot de 
ontwikkeling van een samenleving die 
meer geli jkwaardige mogelijkheden 
biedt voor al haar leden tot deelname 
aan de kennis, de cultuur, de welvaart, 
de arbeid en vooral aan de besluitvor-
ming daarover. 
In dit verband heeft de geachte afge-
vaardigde mevrouw Van Someren ge-
sproken over het tijdperk van de grote 
ontnuchtering, dat wi j nu zouden mee-

maken en over de instorting van het 
beloofde land van het collectieve geluk 
dat het resultaat zou zijn van de gelijke 
kansen bij een steeds uitdi jend onder-
wijs. Ik zou bijzonder geroerd zijn door 
het mededogen van mevrouw Van So-
meren met ons, ware het niet dat ik 
het door haar geschetste beeld van die 
ontnuchtering in het geheel niet deel 
en ik in het oproepen van dat beeld 
zelfs de motivering bespeur voor een 
onderwijspolit iek die bepaald niet de 
onze is. Ik deel die ontnuchtering niet 
omdat zij stoelt op een aantal premis-
sen die mijns inziens onjuist zijn. De 
eerste is al genoemd door de geachte 
afgevaardigde de heer Steenbergen in 
het begin van zijn betoog, waar hij 
heeft gezegd dat mevrouw Van Some-
ren een karikatuur schetst van het stre-
ven naar gelijke kansen, alsof daarmee 
ooit zou zijn bedoeld dat alle mensen 
gelijk zijn of dat alle mensen door het 
onderwijs gelijk zouden kunnen wor-
den. Bedoeld is altijd dat de kansen op 
deelname aan onderwijsvoorzienin-
gen door de geschiktheid daartoe en 
niet door sociale en economische 
factoren moeten worden bepaald. Be-
doeld is ook dat het onderwijs aan ie-
dere jongere, ook aan degenen die in-
tellectueel minder begaafd zijn, gelijke 
kans op ontplooi ing van zijn of haar ta-
lenten zal moeten bieden. 
De tweede door mij niet gedeelde pre-
misse voor de ontnuchtering is dat ge-
lijke kansen zouden kunnen worden 
bereikt door het onderwijs alleen maar 
te doen uitdi jen. Niets is minderwaar. 
Reeds een aantal jaren is door politici 
en onderwijskundigen betoogd dat 
voor meer geli jkwaardige kansen voor 
allen op onderwijs ingri jpende inhou-
delijke en structurele veranderingen 
van het onderwijs noodzakelijk zijn, zo-
als individualisering, samensmelt ing 
van kleuteronderwijs en lager onder-
wijs en bij voorbeeld de integratie van 
het voortgezet onderwijs, de midden-
school. Zij, de politici en onderwijs-
kundigen, en ik met hen, kunnen moei-
lijk worden ontnuchterd door de con-
statering dat die kansen niet zijn ver-
beterd als tot nu toe die veranderingen 
nog niet of nauwelijks hebben plaats-
gevonden. 

Ten derde spreekt die ontnuchtering, 
waarover mevrouw Van Someren 
heeft gesproken, mij niet aan en wordt 
zij zelfs wat cynisch als zij gebaseerd 
blijkt op de constatering dat sommigen 
een bepaalde universitaire studie niet 
kunnen volgen en dat anderen hun 
academische opleiding niet in daarbij 
passende arbeid kunnen verwezenlij-
ken. Want hoe triest die feiten op zich 
ook zijn, wi j mogen natuurlijk niet ver-

geten dat het vraagstuk van de gelijke 
kansen zich voor zestig tot tachtig pro-
cent van de leerlingen nog alti jd af-
speelt op het niveau van het lager on-
derwijs en de eerste jaren van het 
voortgezet onderwijs. 
Er is één aspect dat well icht wel tot 
een zekere ontnuchtering aanleiding 
geeft en dat is het juist de laatste jaren 
groeiende inzicht dat de mogelijkhe-
den voor het onderwijs op zo'n groot 
aantal manieren worden beperkt door 
de maatschappelijke verhoudingen 
om het onderwijs heen, of om het an-
ders te zeggen: de emancipatie van de 
vrouw is niet alleen afhankelijk van 
haar opleiding, maar ook van velerlei 
maatschappelijke verhoudingen en 
opvattingen in de samenleving waarin 
de vrouw functioneert, of, de mede-
zeggenschap in het bedrijf of de wijk is 
niet alleen afhankelijk van het onder-
wijs en de opleiding die mensen heb-
ben genoten, maar ook van de feiteli j-
ke maatschappelijke structuren in be-
drijf en wijk die tot die medezeggen-
schap mogelijkheden bieden. Maar de 
consequentie van die constatering, na-
melijk dat tegelijkertijd gewerkt moet 
worden aan de verandering van maat-
schappelijke verhoudingen, heb ik in 
het betoog van mevrouw Van Some-
ren niet kunnen beluisteren. 
In reactie op de uitspraak van Emmeri j , 
door mevrouw Van Someren aange-
haald, dat onderwijs geen nieuwe 
maatschappij kan bouwen, heb ik bij 
de behandeling van mijn begroting 
aan de overzijde gezegd: Onderwijs 
kan het zeker niet alleen, maar het kan 
er wel een belangrijke voorwaarde toe 
zijn, als onderdeel van een totaal be-
leid, gericht op meer geli jkwaardig-
heid in de samenleving. 
Er is nog een tweede aspect dat tot 
ontnuchtering kan leiden, een aspect 
overigens dat mevrouw Van Someren 
waarschijnlijk blijkens haar betoog 
minder zal aanspreken. Dat is het 
groeiende besef, dat het streven naar 
verbetering van gelijke kansen op on-
derwijs, hoe belangrijk op zich ook, te-
vens een groot maatschappelijk ge-
vaar in zich bergt, namelijk dat van the 
brave new wor ld , een wereld waarin 
tussen mensen met verschillende be-
gaafdheid en opleidingsniveau op-
nieuw en well icht sterker sociale onge-
lijkheid ontstaat. Een onderwijsbeleid 
dat streeft naar meer geli jkwaardig-
heid mag zich niet beperken tot het 
scheppen van gelijke kansen op deel-
name aan onderwijsvoorzieningen 
voor verschillende individuen of groe-
peringen alleen. Het moet zich daaren-
boven ook richten op het verbeteren 
van ontplooiingsmogeli jkheden voor 
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verschillende begaafdheden en vooral 
op het verbeteren van wat wel wordt 
genoemd: de mondigheid en de maat-
schappelijke weerbaarheid van allen, 
ongeacht hun begaafdheid. 
Ik wi js het mijns inziens onjuiste beeld 
van de ontnuchtering bovendien af 
omdat het, zoals bij mevrouw Van So-
meren, al snel leidt tot een betoog met 
de strekking: Ach, je kunt er door on-
derwijs en onderwijsbeleid toch niets 
aan doen; laten wi j ons er dan ook 
maar niet zo druk over maken en laten 
wi j ons vooral concentreren op de 
meest begaafden. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Dat heb ik niet gezegd. 

Minister Van Kemenade: Ik zeg dat het 
al snel leidt tot een betoog met die 
suggestie. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): U suggereert dat ik het heb 
gezegd. Ik heb diverse voorbeelden 
genoemd. 

MinisterVan Kemenade: Ik kom er 
nog op omdat ik sterk de indruk heb -
ik geef er aanstonds ook voorbeelden 
van - dat u inderdaad hebt gezegd: Zo 
is de mens, zo zijn de vader en de moe-
der, en geen politicus die daaraan iets 
kan doen. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): De vader en de moeder niet, 
nee! 

Minister Van Kemenade: Die tendens 
- mevrouw Van Someren verwees er 
al naar - vind ik duideli jk te bespeuren 
vooral waar mevrouw Van Someren in 
haar betoog voortdurend op de ouders 
en het ouderlijk milieu als de bron van 
ongelijke kansen wijst, bij voorbeeld 
met uitdrukkingen als - ik citeer letter-
lijk - 'onverantwoorde en ongemoti-
veerde ouders', 'kinderen die door hun 
ouders in de steek zijn gelaten' en zo-
als ik zojuist al zei 'zo zijn de vader en 
de moeder nu eenmaal en geen politi-
cus verandert daar iets aan'. 
Ik zal de laatste zijn om te ontkennen, 
dat het ouderlijk mil ieu van grote in-
vloed is op de ontwikkeling van de 
schoolloopbaan en de schoolkeuze 
van het kind. Het is echter tegelijkertijd 
onrechtvaardig en eenzijdig, dit vooral 
op het menselijk tekort te schuiven en 
niet in te zien en te erkennen, dat die 
verschillen in belangrijke mate mede 
worden bepaald door sociale en econo-
mische factoren zoals huisvesting, de 
buurt, het inkomen, de werksituatie, 
verschillen in de afhankelijkheid en zelf-
standigheid in die werksituatie en door 
de manier waarop het onderwijs daarop 

inspeelt en daarmee in zijn inhoud en 
methodiek rekening houdt, zoals - m e -
vrouw Van Someren zal dat wellicht we-
ten - Van Calcar zo treffend heeft be-
schreven in zijn boekje 'Buitenspel op 
school en in de maatschappij ' . 
Dat zijn factoren waar de politici en de 
samenleving wel iets aan kunnen doen 
en moeten doen. Voor het onderwijs 
betekent dat mijns inziens op korte ter-
mijn bij voorbeeld verlaging van de 
leerlingenschaal in kleuter- en lager 
onderwijs, uitvoering van een stimule-
ringsbeleid, een beleid van positieve 
discriminatie zoals opgezet in de door 
mij uitgebrachte nota over onderwijs 
voor groepen in achterstandsituaties, 
waaronder ook bijscholing voor ou-
ders en verbetering van de mogelijk-
heden voor begeleiding in het onder-
wi js. Voor de langere termijn betekent 
het het streven naar individualisering 
in het onderwijs, het doorbreken van 
het leerstofklassensysteem, het stre-
ven naar integratie van kleuter- en la-
ger onderwijs en verbetering van de 
overgang tussen het lager onderwijs 
en het voortgezet onderwijs, waar uit 
onderzoek aanwijsbaar vele geschik-
ten uit arbeidersgezinnen niet het pas-
sende schooltype kiezen, welke ver-
betering onder meer door de midden-
school wordt nagestreefd. 
Ik vind dit aanzienlijk meer dan de 
bloemige theorieën of de kreet van men-
taliteitsverandering, waarover me-
vrouw Van Someren sprak. Het is 
meer inhoudelijk dan de structuritis, 
die de geachte afgevaardigde de heer 
Diepenhorst duchtte. Het is ook aan-
zienlijk meer dan de overheersende 
suggestie in haar betoog, dat wi j het 
onderwijs weer moeilijker moesten 
maken en dat w i j ons vooral ook op de 
hoogbegaafden moesten richten. Ik 
heb - om misverstanden te voorko-
men - niets tegen de mogeli jkheid, dat 
ook hoogbegaafden zich in het onder-
wijs optimaal ontwikkelen. Ik meen, 
dat ook daarom afschaffing van het 
leerstof-jaarklassensysteem en het 
streven naar individualisering in het 
onderwijs wenselijk en noodzakelijk is. 
Dat zal het ieder mogeli jk maken, zich 
naar de maat van zijn of haar talenten 
te ontwikkelen zonder dat dit tot een 
zeer onwenselijke sociale isolatie leidt 
van zwakkeren hoger begaafden. 
Ik heb wel bezwaar tegen de ongespe-
cificeerde uitspraak dat het onderwijs 
moeilijker moet worden. Dan rijst de 
vraag: Moeili jker voor wie? Moeilijker 
in welk opzicht? Moeilijker waartoe? In 
de context van het betoog van me-
vrouw Van Someren heb ik de indruk 
gekregen, dat zij vooral het oog heeft 
op een school, waarin de intellectuele 

leerprestaties - het beheersen van 
vakken op zich zelf - nog verder zijn op-
gevoerd. Op grond daarvan worden 
selectieve horden nog verhoogd, op-
dat slechts weinigen uitverkoren bli j-
ken. Ik mag de geachte afgevaardigde 
wijzen op het betoog van de geachte 
afgevaardigde de heer Van Hulst, die 
aan de hand van Max Scheler meerdere 
soorten 'Wissen' onderscheidt en als 
taken van het onderwijs onderkent. 
Persoonlijke ontplooi ing en verant-
woordeli jke maatschappelijke voorbe-
reiding - dit ben ik met de heer Van 
Hulst eens - houden meer in dan be-
nadrukking van het Leistungswissen 
alleen. Een school, die alleen in die zin 
moeili jk of moeilijker wordt , leidt tot 
verwaarlozing van de ontwikkel ing 
van velerlei talenten, tot achterstelling 
van groepen, die in een bepaalde ont-
wikkelingsfase extra aandacht behoe-
ven en tot een beperkte maatschappe-
lijke weerbaarheid van velen. 
Achter een pleidooi voor zo'n school, 
die alleen uit een oogpunt van Leis-
tungswissen moeili jker zou worden, 
kan ik slechts een sociaal-Darwinisti-
sche opvatting van de samenleving 
herkennen, waarin de survival of the 
fittest tot onafwendbaar en wenseli jk 
principe zou worden verheven. 
Dit alles neemt niet weg, dat w i j naar 
mijn overtuiging enige aanspraak op 

- mededogen behouden. De problemen, 
waarmee het onderwijs wordt gecon-
fronteerd, zijn inderdaad, zoals de heer 
Diepenhorst heeft betoogd, groot en 
talrijk en zij worden vooral de laatste 
jaren meer manifest. Ik noem de als 
gevolg van de bevolkingsaanwas en 
de groeiende belangstelling sti jgende 
omvang van het onderwijs en de daar-
mee gepaard gaande kostensti jging. Ik 
noem de verhouding tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt, tussen onderwijs en 
beroepsmogeli jkheden. Ik noem het 
ontbreken van een goede verzorgings-
structuur, het gebrek aan planning en 
planningmechanismen in het onder-
wi js, de vele nieuwe eisen, die de sa-
menleving aan de ontwikkeling van 
haar burgers stelt en vooral het steeds 
meer klemmende vraagstuk van een 
rechtvaardige verdeling van de deel-
name aan schaarse onderwijsvoorzie-
ningen. 

Ik zal al die problemen, mijnheer de 
Voorzitter, en er zijn er meer te noemen, 
vandaag niet behandelen en mij be-
perken tot een beschouwing over het 
vraagstuk van de verhouding tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt omdat ver-
schillende sprekers, zoals mevrouw 
Van Someren, de heer De Rijk, de heer 
Van Hulst, daaraan aandacht hebben 
geschonken. Velerlei gegevens - ook 
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de rapporten, die onlangs zijn gepubli-
ceerd - maken duidelijk, dat het scho-
lingsniveau van leerlingen, die het on-
derwijs verlaten, in een aantal opzich-
ten en naar het schijnt in toenemende 
mate de behoefte aan scholing op de 
arbeidsmarkt overtreft. Wij bevinden 
ons in de paradoxale situatie, dat de 
aanvankelijk door de arbeidsmarkt, dat 
wi l zeggen voor de economische pro-
duktie opgeroepen en gestimuleerde 
vraag naar meer en hogere scholing 
zich zelf voorbi j schijnt te streven en -
om in deze termen te spreken - tot 
overproduktie gaat leiden. 
Allereerst dient dan te worden opge-
merkt, dat er tal van aspecten zijn, die 
tot voorzichtigheid manen voordat 
men zich op grond van dergelijke aan 
t i jd gebonden constateringen tot ver 
strekkende conclusies zou wil len laten 
verleiden. De relatie tussen aanbod 
van en vraag naar geschoolden van 
bepaalde aard en niveau is immers 
niet statisch en wordt door velerlei 
vaak nauwelijks voorspelbare proces-
sen en factoren beïnvloed. Zo zou ik 
wi l len wijzen op de volgende feiten: 
1. Dat het aanbod in een aantal geval-
len de vraag blijkt te kunnen oproepen, 
zoals bij de sociale wetenschappen, de 
rechten en het maatschappelijk werk 
het geval lijkt. 

De heer Polak (V.V.D.): Dat is juist de 
ellende. 

MinisterVan Kemenade: 2. Dat de 
technologische en organisatorische 
ontwikkelingen mede onder invloed 
van het hoge scholingsniveau regel-
matig tot hogere scholingseisen of tot 
verhoging van het niveau van die 
vraag leiden. 
3. Dat maatschappelijke ontwikkelin-
gen en beleidsbeslissingen de behoef-
te aan geschoolden naar aard en ni-
veau aanzienlijk kunnen beïnvloeden, 
bij voorbeeld met betrekking tot het ni-
veau van de gezondheidszorg, de in-
standhouding en verbetering van het 
natuurli jk mil ieu, de omvang en de 
kwaliteit van de publieke dienstverle-
ning en de verbetering van de werk-
omstandigheden en menselijke ver-
houdingen in organisaties. 
4. Dat de vraag juist bij een ruim aan-
bod kan toenemen in zoverre en naar-
mate de prijs voor de dan niet meer 
schaars geschoolden daalt en meer 
aanstellingen toelaat. 
5. Dat het aanbod zich in sommige ge-
vallen aan de vraag aanpast, in die zin 
dat afgestudeerden andere, breder ge-
spreide functies gaan vervullen, zoals 
bij sociologen en economen het geval 
blijkt. 

6. Dat er sprake is van een zekere zelf-
regulatie van het aanbod in die zin, 
dat de omvang van de toestroming 
naar bepaalde opleidingen duideli jk 
wordt beïnvloed door de toekomstver-
wachtingen van de leerlingen, zoals de 
laatste jaren meer dan eens gebleken 
is bij de opleidingen voor het kleuter- en 
lager onderwijs. 
Mijnheer de Voorzitter! Zelfs als men 
deze problematiek uitsluitend in ter-
men van vraag en aanbod, in termen 
van marktverhoudingen wi l benade-
ren, zijn ertal van verschijnselen, die 
de markt minder doorzichtig maken 
dan op het eerste gezicht well icht 
schijnt en die tot behoedzaamheid no-
pen bij de interpretatie van de oneven-
wichtigheid van de vraag en aanbod 
op een bepaald moment. Bovenal 
geldt echter, dat men die problematiek 
niet alleen kan en mag benaderen in 
termen van marktverhoudingen. On-
derwijs is immers meer dan een toele-
veringsbedrijf van geschoolde man-
kracht voor de arbeidsmarkt. Onder-
wi js is primair een welzijnsvoorzie-
ning, gericht op persoonlijke ontplooi-
ing van mensen en op de maatschap-
pelijke voorbereiding van zijn leerlin-
gen in een veel ruimere zin dan de be-
roepsuitoefening alleen. 
Onderwijs dient bovendien zelfs ten 
aanzien van de beroepsvoorbereiding 
de leerlingen zo op te leiden, dat zij 
een eigen bijdrage kunnen leveren tot 
de ontwikkeling en verandering van dat 
beroep en van die beroepsbeoefening. 
Toch mag deze primaire en overheer-
sende doelstelling van het onderwijs 
niet leiden tot een beleid van laissez-
faire met betrekking tot het vraagstuk 
van de aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt. 
Allereerst niet omdat de sterke oriënta-
tie van het onderwijsstelsel op de ar-
beidsmarkt en zijn vroegti jdige en ge-
specialiseerde voorbereiding op de 
beroepenwereld zelf ten dele het pro-
bleem veroorzaken en bovendien de 
primaire doelstelling van het onder-
wi js te weinig tot uitdrukking brengen. 
Vervolgens kan de problematiek van 
de onevenwichtigheid tussen vraag en 
aanbod ons niet onberoerd laten om-
dat een sterk groeiende discrepantie 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt per-
soonlijke verwachtingen frustreert, de 
weerbaarheid en wendbaarheid van 
de afgestudeerden op de arbeidsmarkt 
verzwakt en tot een zeer ondoelmatige 
en onrechtvaardige verdeling van 
schaarse onderwijsmiddelen en onder-
wijskansen zou kunnen leiden. Het on-
derwijsbeleid nu en in de toekomst, zal 
op grond van zijn primaire doelstell ing 
daarom dan ook met deze problema-

tiek rekening moeten houden. Daarbij 
moet vooral worden gedacht aan 
maatregelen waarvoor ten dele nu 
reeds, bij voorbeeld in het lager 
beroepsonderwijs en in hetweten-
schappelijk onderwijs, de eerste aan-
zet is gegeven, maatregelen zoals: 
1. een verbreding van de beroepsge-
richte opleiding, waardoor de leerlin-
gen voor een groter functiegebied 
worden voorbereid en een grotere 
weerbaarheid op de arbeidsmarkt krij-
gen; 
2. vergroting van het aantal differenti-
atiemogelijkheden in de onderwijs-
structuur en binnen de opleidingen 
zelf, waardoor het onderwijsstelsel be-
ter kan aansluiten op de toenemende 
verscheidenheid in de belangstelling 
en begaafdheid van de leerlingen en 
de toenemende verscheidenheid in de 
vraag in de beroepenwereld; 
3. verkort ing van de initiële fase van de 
vooral hogere beroepsopleiding, ge-
koppeld aan een stelsel van na- en bij-
scholing, waardoor te vroegti jdige en 
te enge specialisaties worden voorko-
men en veranderingen op grond van 
ervaren behoeften meer mogelijk zi jn; 
4. de ontwikkeling van een uitgebreid 
stelsel van herscholings- en herkan-
singsmogelijkheden na en naast het 
volledig dagonderwijs; 
5. zo nodig een regeling van de toela-
t ing tot hoog gespecialiseerde, relatief 
zeer kostbare opleidingen, met zoals 
dat heet geringe substitutiemogelijk-
heden op de arbeidsmarkt. 
Dergelijke reguleringsmaatregelen, 
mijnheer de Voorzitter, zullen naar on-
ze overtuiging in de toekomst onont-
koombaar zijn. In het licht van hetgeen 
ik zoeven heb beweerd, zullen zij 
slechts met grote terughoudendheid 
moeten worden toegepast. Bovendien 
zullen dergelijke reguleringen slechts 
verantwoord en aanvaardbaar zijn, in-
dien de behoefteraming, op grond 
waarvan zij worden toegepast, zo ver-
antwoord mogelijk bepaald is, reke-
ning houdend met de verschijnselen 
die ik hiervoor heb genoemd: wanneer 
de arbeidsvraag en de daaruit resulte-
rende toelatingsbeperking door de 
overheid worden bepaald en niet door 
de belanghebbende beroepsgroepen, 
wanneer er redelijke opleidingsalter-
natieven zijn in dag- of parttimever-
band en wanneer de inkomensverde-
ling met betrekking tot de afgestudeer-
den niet dermate ongelijk is, dat de toe-
latingsbeperking tot een sterke materi-
ele bevoordeling van weinigen leidt. 
Daarnaast zal aan de problematiek van 
de discrepantie tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt ook aandacht moeten 
worden geschonken buiten de sfeer 
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van het onderwijs en het onderwijsbe-
leid. Niet alleen de aanbod-, maar ook 
de vraagzijde zal een bijdrage tot de 
oplossing van deze problematiek heb-
ben te leveren, bij voorbeeld in de 
sfeer van de aard van de investeringen 
en het investeringsbeleid, de verdeling 
van arbeid en de beloningsstructuur 
voor afgestudeerden. Het is duidelijk 
dat de aansluitingsproblematiek te 
scherper zal blijven bestaan wan-
neer leerlingen, ouders, onderwijs en 
de samenleving het onderwijs vooral 
of in hoofdzaak zullen blijven beschou-
wen als een ladder tot meer prestige 
en inkomen, of zoals Schelsky het zegt, 
als een vehikel tot sociale mobiliteit. 
Ik wil enige aandacht schenken aan het 
vraagstuk van de bekostiging van het 
onderwijs en de daarmee samenhan-
gende problemen van doelmatigheid 
in het onderwijs en van rechtvaardige 
verdeling van beperkte onderwijsmid-
delen. 
Het toekomstige onderwijsbeleid staat 
onontkoombaar voor de taak, oplos-
singen te vinden voor de door Posthu-
mus voorspelde schoolstrijd, de strijd 
om schaarse onderwijsvoorzieningen. 
De kosten voor het onderwijs stijgen 
snel; de afgelopen 15 jaar namen de 
overheidsuitgaven op dit vlak nomi-
naal van ongeveer 2 mld. tot ruim 14 
mld. toe en voor 1978 is een bedrag 
van 18 mld. geraamd. In 1960 werd per 
hoofd van de bevolking ongeveer 
f 175 voor onderwijs uitgegeven en in 
1975 zal dat op ruim f 1300 neerko-
men. In de totale rijksbegroting is het 
aandeel van het Ministerie van Onder-
wijs en Wetenschappen de laatste 15 
jaar gestegen van 14tot bijna 24 %. 
Die sterke stijging van uitgaven voor 
het onderwijs heeft verschillende oor-
zaken; in de eerste plaats nam de be-
volking toe, in de tweede plaats volg-
den meer jongeren langer onderwijs en 
in de derde plaats stegen de gemiddel-
de uitgaven per leerling, met name ten 
gevolge van de stijging van de perso-
neelskosten. 
Dat behoeft op zich geen zorgen te ba-
ren. Integendeel. Vooral op deze wijze 
immers worden het welzijn van de 
burgers en de leefbaarheid van de sa-
menleving in belangrijke mate bevor-
derd. Zorgelijk wordt het pas als de uit-
gavenstijging binnen een gegeven ka-
der voor collectieve voorzieningen de 
uitvoering van andere, evenzeer op 
het welzijn en de leefbaarheid gerichte 
overheidstaken ernstig in gevaar zou 
brengen of wanneer daardoor met na-
me bepaalde onderwijsvoorzieningen 
en bepaalde onderwijskansen voor be-
paalde groepen in de knel zouden ko-
men. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat een 
dergelijke situatie zal ontstaan als de 
uitgaven voor het onderwijs in de ko-
mende tien a vijftien jaar een zelfde stij-
ging en een zelfde stijgingstempo zou-
den vertonen als dat in de afgelopen 
vijftien jaar het geval is geweest. Met 
name zou een exponentiële groei van 
het hoger onderwijs zonder beleids-
wijzigingen tot zulke gigantische uitga-
venstijgingen leiden, dat daardoor een 
zeer groot deel van het onderwijsbud-
get en een zeer groot deel van de on-
derwijskansen van degenen, die niet 
aan het hoger onderwijs deelnemen, 
zouden worden opgeslokt. 
Die verwachtingen, die mogelijkheden 
maken het, juist om de onderwijsdoel-
stellingen te realiseren die ik heb ge-
schetst, volstrekt noodzakelijk om in 
het toekomstige onderwijsbeleid grote 
aandacht te schenken aan een recht-
vaardige verdeling van de beschikbare 
middelen over alle onderwijsvragen-
den, met voorrang voor die groepen, 
die een achterstand hebben. Maken 
het vervolgens noodzakelijk aan de 
verbetering van de doelmatigheid in 
het onderwijs te werken en aan een 
beperking van de gemiddelde kosten 
per leerling vooral bij de leerlingen, 
die relatief het meest en het langst 
profiteren van de onderwijsvoorzie-
ningen. 
Primair uitgangspunt bij die herverde-
ling van de voor onderwijs beschikba-
re middelen zal voor ons zijn, dat in ie-
der geval voor allen het recht op een 
gelijkwaardige ontplooiing en een vol-
waardige voorbereiding op deelname 
aan de samenleving door middel van 
funderend onderwijs en ten minste 
een korte beroepsopleiding moet wor-
den gegarandeerd. 
In dit verband past ook een antwoord 
op het met name door de geachte af-
gevaardigde de heer Steenbergen 
geuite zorg voor de bekostiging van 
het onderwijs en de mogelijkheid tot 
financiering van de noodzakelijke ver-
anderingen. Voordat ik daarop inga, 
wil ik graag een naar mijn smaak veel 
terugkerend misverstand op het punt 
van de begrotingsvergelijking uit de 
weg ruimen. De vergelijking die de 
heer Steenbergen heeft gemaakt en 
die bij hem leidde tot twijfel aan het 
bijsturingseffect van mijn begroting, in-
dien er 330 min. of ongeveer 2,5% 
voor nieuwe maatregelen beschikbaar 
komt, is niet helemaal juist. Er wordt 
namelijk niet alleen bijgestuurd door 
middel van geld voor nieuwe activitei-
ten. Ook binnen het totaal van de 
reeds beschikbare middelen zijn aller-
lei ontwikkelingen aan de gang tot uit-
breiding, vernieuwing en verbetering 

van het onderwijs en tot herverdeling 
van de uitgaven in brede zin. 
Ook voor het lopende onderwijs is veel 
geld beschikbaar gekomen. Uit de mil-
joenennota blijkt, dat voor onderwijs 
tweeëneenhalf miljard beschikbaar is 
gekomen voor uitbreiding en verbete-
ring van het bestaande onderwijs. Ik 
ben van mening dat die vergelijking 
van een totaal aantal aspecten de ver-
houdingen beter weergeeft. 
Ik kom dan echter toch te spreken over 
de wens van de geachte afgevaardig-
de Steenbergen, dat zijn budgettaire 
twijfels voor de toekomst in het con-
tourenplan zullen worden weggeno-
men. Hij heeft er zelf bij gezegd, dat hij 
het niet verwacht. 
Ik geloof niet dat het zin zou hebben er 
doekjes om te winden en te zeggen dat 
ik in dat opzicht optimistisch ben. De 
budgettaire mogelijkheden tot 1979 
zijn bekend. De meerjarenafspraken 
tot en met 1978 zijn gemaakt. Gezien in 
een verder verwijderd perspectief, dus 
ook in de jaren na 1978, zal opgrond 
van de huidige inzichten met betrek-
king tot de deelneming aan het onder-
wijs en de daarmede verband houden-
de uitgaven de budgettaire ruimte 
waarschijnlijk niet voldoende zijn om 
ontwikkelingen en vernieuwingen in 
het onderwijs uitsluitend met nieuw 
geld te financieren. Immers, het lijkt 
mij ook niet reëel alleen van de budget-
taire mogelijkheid van nieuw geld uit 
te gaan. Bezinning op de doelmatig-
heid van onderwijsuitgaven is naar 
mijn mening in dat perspectief, maar 
niet alleen in dat perspectief, dringend 
geboden. 
In de contourennota zal daarop uitvoe-
rig worden ingegaan, omdat wij hier-
voor in het hele veld van betrokkenen 
bij het onderwijs aandacht willen vra-
gen. Naar onze overtuiging dient na-
melijk een reële discussie over deze 
voor het onderwijs vitale problematiek 
te worden bevorderd. In die discussie 
zullen onderwerpen aan de orde moe-
ten komen als het meer evenwichtig 
gebruik van onderwijsvoorzieningen, 
de verlaging van de kosten per leer-
ling, verbetering van het bekostigings-
systeem, de verbetering van het be-
heer in het onderwijs, maar vooral ook 
een rechtvaardige verdeling van de 
beschikbare middelen over alle onder-
wijsvragenden. 
Naar aanleiding van de vraag van de 
heer Steenbergen merk ik op dat het 
contourenplan ernaar zal streven in-
derdaad een zo helder mogelijk beeld 
te geven van wat onderwijskundig 
wenselijk is en wat vermoedelijk bud-
gettair mogelijk zal zijn. Het beeld van 
die budgettaire mogelijkheden - ik heb 
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dat ruwweg aangegeven - zal als w i j 
alleen in termen van nieuw geld den-
ken natuurlijk niet opwekkend kunnen 
zijn. Daarom zal er meer dan in het ver-
leden well icht een beroep moeten 
worden gedaan op de inventiviteit van 
de betrokkenen bij het onderwijs om 
binnen de mogeli jkheden die er mo-
menteel al zijn veranderingen en ver-
nieuwingen tot stand te brengen, waar 
maatschappelijke ontwikkelingen om 
vragen. Ik ben van mening dat de dis-
cussies over die problematiek een t i jd-
perk zullen inluiden waarin meer dan 
tot dusverre actieve aandacht gegeven 
zal moeten worden aan de optimalise-
ring in het onderwijs en aan de verde-
ling van het onderwijs. 
Een derde probleem waarbi j ik afzon-
derlijk zou wil len stilstaan is het vraag-
stuk van de belasting van de onder-
wijsgevenden. Verschillende sprekers, 
onder wie mevrouw Van Someren en 
de heren Van Hulst, Van Waterschoot 
en Van Marion, hebben in dit verband 
gewezen op de gestegen cijfers van in-
validiteit en ziekteverzuim, op de taak-
verzwaring van de onderwijsgevenden 
en op de noodzaak van rust in het on-
derwijs. Wat die cijfers betreft, moge ik 
verwijzen naar het voortreffeli jke arti-
kel van de heer Van Beusekom daar-
over in een van de laatste nummers 
van het Weekblad van leraren. Daaruit 
blijkt dat deze percentages weliswaar 
de laatste jaren in het onderwi js sterk 
zijn gestegen, doch zich nu op het ni-
veau bevinden dat al een aantal jaren 
gebruikelijk was voor het bedrijfsleven 
en voor de overheid. Daarmee worden 
die cijfers niet minder zorgelijk, maar 
komen wel de conclusies die men uit 
die cijfers moet trekken en de aard van 
de oplossingen die moeten worden 
gezocht in een ander licht te staan. 
Blijkbaar hebben wi j hier te maken met 
een algemeen maatschappelijk gege-
ven, dat de laatste jaren ook in het on-
derwijs versneld manifest is gewor-
den. Spanningen en de snelle ver-
anderingen in de samenleving, de kloof 
tussen generaties wellicht en de 
steeds sneller wisselende beroepseisen 
belasten de mensen in onze samenle-
ving en vooral de ouderen, ook in het 
onderwijs, zodanig dat zij er in steeds 
grotere getale niet meer tegenop kun-
nen. Een pleidooi voor rust door het 
achterwege laten van veranderingen 
biedt hier naar mijn smaak geen oplos-
sing, maar vergroot alleen de kloof 
tussen de maatschappelijke eisen en 
de mate waarin het onderwijs en dus 
ook de onderwijsgevenden daaraan 
tegemoet kunnen komen. Het vergroot 

naar mi jn opvatt ing derhalve de span-
ning waaraan de betrokkenen zijn 
blootgesteld. Nodig is vooral, de taak 
en de werkstructuur van de leraar be-
ter af te stemmen op de verande-
ringen, waarmee hij wordt geconfron-
teerd. Ik denk aan een betere verdeling 
van de lasten over alle onderwijsge-
venden, aan specialisatie en differenti-
atie binnen het lerarencorps. Nodig is 
ook de leraar meer en beter toe te rus-
ten voor een beroep, dat van hem 
steeds meer en andere kwaliteiten 
vraagt. In dit verband denk ik aan her-
en bi jscholing, aan verbetering van de 
opleiding, aan hulp bij de leerplanont-
wikkel ing, bij de keuze van leermidde-
len en bij de ontwikkeling van de toet-
sing en aan verbetering van de begelei-
ding van onderwijsgevenden. Nodig is 
ten slotte, dat de wijze waarop die ver-
anderingen in het onderwijs tot stand 
komen minder abrupt en meer door-
dacht en gepland verloopt dan vroeger 
veelal het geval was. Daarom heb ik 
bewust gekozen voor een systemati-
sche en geleidelijke vernieuwingsstra-
tegie, zoals die met betrekking tot de 
basisschool en de middenschool. 
Uiteraard is een voortdurende waak-
zaamheid geboden en dienen waar no-
dig ook op korte termijn maatregelen 
tot taakverlichting te worden genomen, 
vooral bij degenen die blijkens onder-
zoekingen het meest belast zijn, name-
lijk degenen die leidinggevende taken 
in het onderwijs vervullen. Een en an-
der heeft de voortdurende aandacht 
van mi jn departement en van het geor-
ganiseerd overleg, niet alleen omdat ik 
mij er zeer wel van bewust ben dat de 
werkomstandigheden van leraren van 
grote betekenis zijn voor de wijze 
waarop het onderwijs kan functione-
ren, maar vooral ook omdat ik mij ver-
antwoordeli jk weet en voel voor een 
leefbaar werkklimaat in het onderwijs 
en voor het plezier in het werk, waar 
ook uiteraard de onderwijsgevenden 
recht op hebben. 

Het verheugt mi j , dat de geachte afge-
vaardigde de heer Steenbergen in zijn 
betoog heeft erkend, dat er al het een 
en ander is gebeurd met betrekking tot 
detaakfacil i teiten. Ik ben graag bereid 
te bevorderen, dat in nader overleg 
met de vertegenwoordigende organi-
saties systematisch wordt nagegaan 
wat er op dit gebied aan wensen leeft 
en verantwoord kan worden geacht. 
Daarbij, denk ik, zouden wi j ook de 
taakonderzoekingen met betrekking 
tot de leraren in het voortgezet onder-
wijs en het onlangs in eerste tranche 
gereedgekomen taakonderzoekvoor 
het kleuter- en het lager onderwijs in 
de beschouwingen moeten betrekken. 

De heer Steenbergen merkte zelf al op, 
dat het hierbij om zeer grote bedragen 
kan gaan. Dit houdt wel in, dat de be-
langen zorgvuldig tegenover elkaar 
moeten worden afgewogen en dat ook 
bij een positieve benadering, die ik 
heb, een duidelijke fasering noodzake-
li jkzal zijn. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Waterschoot vroeg zich af of maatre-
gelen worden voorbereid om te ko-
men tot vervroegde pensionering van 
docenten van 60 jaar af en in ieder ge-
val tot werkti jdverkorting met behoud 
van salaris voor hen op korte termi jn. 
Hoewel die problematiek momenteel 
zich bevindt in een fase van overleg 
tussen mij en mijn collega van Binnen-
landse Zaken verwacht ik niet op korte 
termijn afzonderlijke maatregelen ten 
behoeve van het onderwijzend perso-
neel. Het beeld, dat de geachte afge-
vaardigde heeft geschetst, doet zich 
namelijk zoals hij weet ook voor in tal 
van andere ambtelijke sectoren. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Hulst heeft gevraagd of ook bij een 
aantal ambtenaren van mijn ministerie 
van overbelasting moet worden ge-
sproken. Hij vroeg daarbij of de situ-
atie bij Onderwijs en Wetenschappen 
zoveel beter is dan die bij Defensie, 
waar volgens zijn zeggen iedereen zich 
een maand perjaarziek meldt. Met de 
situatie op het Ministerie van Defensie 
ben ik niet op de hoogte, maar wat 
mijn departement betreft, kan ik ter ge-
ruststelling van de heer Van Hulst erop 
wijzen, dat het ziektepercentage niet af-
wijkt van het landelijke gemiddelde en 
zeker niet die vormen aanneemt, die 
hij suggereerde ten aanzien van een 
ander departement. Overigens moet ik 
er eerlijkheidshalve wel op wijzen - ik 
wi l dit hier ook graag doen - dat ook 
naar mijn mening te veel hoogwaardig 
werk moet worden verricht door een te 
gering aantal ambtenaren. Ik vertrouw 
erop, dat in deze problematiek in be-
langrijke mate kan worden voorzien 
door de voorgenomen maatregelen 
tot herstructurering of reorganisatie 
van een aantal belangrijke onderdelen 
van mijn departement. Hoe belangrijk 
dit werk en een goede bestaffing van 
een departement zijn, behoef ik de Ka-
mer niet duidelijk te maken. Onlangs is 
dit nog eens expliciet gebleken bij het 
afscheid van dr. Piekaar, aan wiens in-
zet en deskundigheid het wetenschap-
pelijk onderwijs zeer veel te danken 
heeft. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik kom vervol-
gens te spreken over een aantal afzon-
derlijke beleidsonderdelen en aller-
eerst over het onderwijs voor de wer-
kende jongeren. Verschillende geachte 
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afgevaardigden, onder wie mevrouw 
Van Someren-Downer en de heer 
Boekman, hebben erop gewezen, dat 
de wijze waarop vulling wordt gege-
ven aan de programma's voor dege-
nen, die vanaf augustus 1974 twee da-
gen per week gedeeltelijk leerplichtig 
zijn, veel te wensen overlaat. Ik wil dat 
bepaald niet ontkennen. Ook ik kan 
volledig instemmen met degenen, die 
zeggen dat het onderwijs aan werken-
de jongeren zinvol moet zijn. Daarom 
is die tweede dag gedeeltelijke leer-
plicht in 1974 ingevoerd. In het kader 
van het tot stand brengen van nieuwe 
onderwijsvoorzieningen voor werken-
de jongeren - ik moet zeggen: van 
nieuwe onderwijsvoorzieningen in 
eerste instantie voor werkende jonge-
ren - is mijn beleid gericht op de sa-
mensmelting van het vormingswerk en 
het beroepsbegeleidend onderwijs. 
Uit die samensmelting immers moet 
het nieuwe onderwijs - participatie-on-
derwijs- worden ontwikkeld. Die inte-
gratie kan slechts worden verwezenlijkt 
binnen het kader van onderwijs- en vor-
mingsprogramma's die van voldoende 
lange duur zijn om aan elementen van 
elk van de genoemde onderwijssoor-
ten, vormingswerk en beroepsbegelei-
dend onderwijs de noodzakelijke tijd en 
aandacht te kunnen besteden. In het al-
gemeen bieden detwee-dagenpro-
gramma's, die zijn opgesteld voor de-
genen, die gedurende twee dagen per 
week gedeeltelijk leerplichtig zijn - in 
dat opzicht voldoende mogelijkheden. 
Programma's, die slechts één dag per 
week in beslag nemen, geven voor die 
samensmelting, die nodig is ook in het 
belang van de leerlingen en van het op-
stellen van wat door velen een zinvol 
programma is genoemd, onvoldoende 
ruimte Door de invoering van de twee-
de dag gedeeltelijke leerplicht voor vijf-
tienjarigen in augustus vorig jaar, werd 
aan die noodzakelijke samensmelting 
van vormingswerk en beroepsgelei-
dend onderwijs naar mijn overtuiging 
een krachtige impuls gegeven. Ter on-
dersteuning van de activiteiten die op 
de scholen en de vormingsinstituten 
werden ondernomen ter voorbereiding 
van die twee-dagenprogramma's heb ik 
voorschriften uitgegeven, waarin een 
aantal onderwijskundige uitgangs-
punten zijn uitgewerkt die voor de ont-
wikkeling van dat toekomstige partici-
patieonderwijs en voor de samensmel-
ting en de samenwerking tussen vor-
mingswerk en beroepsbegeleidend on-
derwijs van groot belang kunnen zijn. 
Die uitgangspunten hebben betrekking 
op de verbreding van het programma-

aanbod, de verruiming van de keuze-
mogelijkheden van leerlingen, de ont-
wikkeling van een meer op de per-
soonlijke en maatschappelijke situatie 
van de leerlingen afgestemde begelei-
ding en hebben ook betrekking op de 
intensivering van de samenwerking 
tussen vormingsinstituten en scholen 
voor beroepsgeleidend onderwijs. 
Voor de invoering van de tweede dag 
voor de vijftienjarigen en in verband 
daarmee verstrekte programmavoor-
schriften en faciliteiten, werden de 
scholen en de instituten gestimuleerd 
hun programma-aanbod nauwkeuri-
ger af te stemmen op de verscheiden 
gevarieerde behoefte aan vorming en 
opleiding van deze groep van gedeel-
telijk leerplichtigen. 
Dat zij daarbij er nog niet volledig in 
zijn geslaagd om in alle opzichten een 
bevredigend aanbodprogramma tot 
ontwikkeling te brengen, mag naar 
mijn smaak toch eigenlijk geen ver-
wondering wekken. Het is niet reëel te 
veronderstellen dat een zo complexe 
problematiek als het ontwikkelen van 
programma's die in voldoende mate 
zijn aangepast aan de behoefte van 
juist deze leerlingen die voor een groot 
deel uit voortijdige schoolverlaters be-
staan en die in het algemeen onder an-
dere door het onderwijs niet of nauwe-
lijks is gemotiveerd voor het volgen 
van verder onderwijs binnen een tijds-
verloop van zeven a acht maanden vol-
doende adequaat zou kunnen worden 
opgelost. 
Wel is door de invoering van de twee-
de dag voor vijftienjarigen de ontwik-
keling in gang gezet, die voor een ver-
dere voortgang van de noodzakelijke 
vernieuwing van onderwijs aan wer-
kende jongeren van grote betekenis is. 
Die ontwikkeling kan zonder ernstige 
terugvalverschijnselen niet worden 
onderbroken of stopgezet. Het is voor-
al om die reden dat het dringend ge-
wenst is de tweede dag gedeeltelijke 
leerplicht voor zestienjarigen in augus-
tus aanstaande in te voeren. De conti-
nuïteit van het in gang gezette onder-
wijsvernieuwingsproces wordt naar 
mijn overtuiging door deze maatregel 
gewaarborgd. Ook om andere redenen 
verdient het aanbeveling de tweede 
dag voor de zestienjarigen nog dit jaar 
in te voeren. Het staat immers vast dat 
uitstel van die maatregel een aanzien-
lijk overschot aan vormingsleiders en 
leraren in het beroepsbegeleidend on-
derwijs tot gevolg zou hebben; onge-
veer 1500. Ook daardoor zou de conti-
nuïteit in de ontwikkeling van deze on-
derwijsvoorzieningen ernstig nadelig 
worden beïnvloed. 

Bij dit alles komt dat bij een eventueel 
uitstel van de maatregel voor de twee-
de dag voor zestienjarigen geen zeker-
heid zou kunnen worden geboden 
over het tijdstip waarop de maatregel 
wel zou kunnen worden ingevoerd. 
Bovendien garandeert een dergelijk 
uitstel, anders dan soms weleens 
wordt gesteld en verondersteld, geen 
betere voorbereiding van twee-dagen-
programma's. In het verleden is duide-
lijk gebleken dat goede twee-dagen-
programma's slechts kunnen worden 
ontwikkeld in nauwe wisselwerking 
met de mensen en leerlingen, voor wie 
die programma's zijn bedoeld. Slechts 
indien en voor zover betrokken leerlin-
gengroepen feitelijk aan het onderwijs 
deelnemen, is de mogelijkheid aanwe-
zig om dat onderwijs ook inderdaad af 
te stemmen op de mogelijkheden en 
behoeften van die leerlingen. 
Ook de geachte afgevaardigde de heer 
Steenbergen heeft gevraagd naar mijn 
opvattingen met betrekking tot de er-
varingen die tot dusver zijn opgedaan 
met de tweedaagse partiële leerplicht 
voor vijftienjarigen. Die ervaringen - ik 
heb dat al eerder gezegd, ook in een 
brief die ik aan de Kamer heb gezon-
den met betrekking tot de beslissing 
van de Regering over de leerplicht in 
1975-zijn bepaald niet onverdeeld 
gunstig. Nogmaals, dat behoeft op zich 
geen verwondering te wekken, als 
men bedenkt dat het bij de vulling van 
die twee-dagenprogramma's gaat om 
zaken, waarmee het onderwijs nog 
slechts in zeer geringe mate ervaring 
heeft opgedaan. Vaak wordt onvol-
doende rekening gehouden met het 
feit, dat onderwijsvernieuwing nu een-
maal tijd vergt en zeker in een onder-
wijsproblematiek en in een onderwijs-
veld als het onderhavige. Daarbij 
komt, zoals de geachte afgevaardigde 
zelf heeft opgemerkt, dat elke maatre-
gel in de sfeer van de leerplichtverlen-
ging om een periode van gewenning 
vraagt. Het is dan ook nu nog te vroeg 
om met zekerheid te kunnen beoorde-
len welke bijdrage de invoering van de 
tweede dag voor 15-jarigen feitelijk 
aan de vernieuwing van het onderwijs 
aan werkende jongeren heeft gege-
ven. Ik heb de desbetreffende inspec-
tiecolleges enige maanden geleden al 
verzocht om mij over het feitelijke ver-
loop van de twee-dagenprogramme-
ring te informeren. Hun adviezen zul-
len nauwkeurig worden bestudeerd, 
met het oog op de verbetering van de 
programmering in de volgende jaren. 
Met de geachte afgevaardigde ben ik 
van oordeel, dat bezinning nodig is 
naar aanleiding van de vraag, of naar 
de verwezenlijking van het participa-
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tie-onderwijs moet worden gestreefd 
in het tempo, dat ons tot dusverre voor 
ogen stond. In de binnenkort uit te 
brengen beleidsnota over het onder-
wi js en vormingsvoorzieningen voor 
de werkende jongeren zal aan deze 
vraag aandacht worden besteed, maar 
reeds nu kan ik zeggen, dat het in mi jn 
bedoeling ligt, de ervaringen, die met 
het opzetten en uitvoeren van twee-
dagen-programma's worden opge-
daan, zeer nauwkeurig te evalueren, 
zodat op basis daarvan het verdere be-
leid kan worden vastgesteld, ook met 
betrekking tot de verdere invoering 
van de gedeeltelijke leerplicht voor 
17-jarigen. Ik sta geheel open voor een 
ruimere temporiser ing, indien dit no-
dig is, dan mij aanvankelijk voor ogen 
stond. Ik deel echter niet de opvatting 
van mevrouw Van Someren en de 
heer Boekman, dat er gestopt zou 
moeten worden met de gedeeltelijke 
leerplicht en dat er nu reeds een volle-
dige leerplicht voor 16- en 17-jarigen 
zou moeten komen. Ik meen, dat daar-
mee het probleem van veel jongeren, 
die juist door het huidige onderwijs 
niet worden aangesproken, niet zou 
worden opgelost. Om dit probleem op 
te lossen, is het noodzakelijk om nieu-
we onderwijstechnieken te ontwikke-
len, waarbi j leren en praktische erva-
ring meer op elkaar zijn afgestemd. De 
gedeeltelijke leerplicht en het participa-
tie-onderwijs, dat binnen die gedeelte-
lijke leerplicht tot stand moet komen, 
kan daartoe een belangrijke bijdrage le-
veren. Of die bijdrage ook inderdaad tot 
stand komt en of op de lange duur het 
beleid ter zake moet worden voortgezet, 
zal uiteraard voortdurend moeten wor-
den geëvalueerd. Op grond van die 
evaluatie moet het beleid zo nodig wor-
den bijgestuurd. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Franssen heeft gevraagd, hoe de 15-ja-
rigen, die in augustus 1975 volledig 
leerplichtig zullen worden, zullen wor-
den opgevangen. Ik meen, mijnh de 
Voorzitter, dat deze groep, gelet op 
haar samenstell ing, overwegend in 
het lager beroepsonderwijs een plaats 
zal v inden. Het lager beroepsonder-
wijs heeft de laatste jaren verschillen-
de impulsen tot vernieuwing onder-
gaan. Als gevolg daarvan is deze vorm 
van onderwijs op dit moment meer ge-
richt op het opvangen van leerlingen op 
een meer individuele wijze dan vroeger 
het geval was. Uiteraard zijn bij de in-
voering van de tweede dag gedeelte-
lijke leerplicht voor 16-jarigen in augus-
tus nog wel moeil i jkheden te verwach-
ten. Wij kunnen dit niet ont-

kennen. Onderwijs- en vormingsinst i-
tuten moeten nog vertrouwd raken 
met het opzetten en uitvoeren van 
twee-dagen-programma's en veron-
dersteld is, dat in de totstandkoming 
van de nieuwe totaalprogramma's ver-
traging kan ontstaan doordat op het 
schoolwezen en op sommige landelij-
ke opleidingsorganen een beroep 
moet worden gedaan met het oog op 
de ontwikkel ing van de twee-dagen-
programma's. De verklaring voor die 
veronderstel l ing, door de heer Frans-
sen geuit, l igt in het feit, dat degenen, 
die namens het georganiseerd school-
wezen beroepsonderwijs deelnemen 
aan het werk van de totaalprogram-
ma-commissie, veelal dezelfde zijn 
die ook bij de ontwikkeling van die pro-
gramma's betrokken zijn. 
Hetzelfde kan het geval zijn met be-
trekking tot functionarissen in dienst 
van sommige landelijke opleidingsor-
ganen. Wat de verhouding zal zijn tus-
sen de hoeveelheid t i jd, die besteed 
wordt aan de meer op de persoon ge-
richte onderdelen en de t i jd, die be-
steed zal worden aan beroepsgerichte 
aspecten van de programma's is een 
vraag, die ik nu niet kan beantwoor-
den. De scholen en vormingsinsti tuten 
hebben, zoals bekend, een grote mate 
van vri jheid en ruimte voor eigen 
initiatief terzake. Het is mogelijk en 
door mij wordt het als nastrevens-
waardig beschouwd, dat scholen 
voor beroepsbegeleidend onderwijs 
en vormingsinst i tuten twee-dagen-
programma's uitvoeren onder geza-
menlijke verantwoordeli jkheid. Het be-
leid is nadrukkelijk gericht op het be-
vorderen van die gezamenlijke pro-
grammer ing. In gevallen, waarin van 
een dergelijke gezamenlijke program-
ma-uitvoering sprake zal zijn, is het 
mogeli jk dat op de persoon gerichte 
programma's uitgevoerd worden op 
een school voor het beroepsonder-
wi js, terwij l beroepsopleidende pro-
gramma's uitgevoerd worden in vor-
mingsinstituten. In het huidige stadi-
um van de vernieuwing van onderwijs 
aan werkende jongeren word t nog 
slechts - de heer Franssen heeft daar 
gewag van gemaakt - een gering be-
roep gedaan op de ervaring die in het 
bedrijfsleven wordt opgedaan. Dat 
houdt verband met het feit dat het mo-
menteel nog in hoofdzaak gaat om de 
ontwikkeling van de schoolcomponent 
van het toekomstige participatieonder-
wijs. Binnen afzienbare t i jd zal ook aan 
de vormgeving van wat wel wordt ge-
noemd de maatschappijcomponent 
aandacht worden geschonken. Ook 
het bedrijfsleven zal in een bredere zin 
bij die ontwikkelingen worden betrok-
ken. 

De geachte afgevaardigde de heer Van 
Marion heeft een aantal vragen 
gesteld die verband houden met de 
uitbreiding van de gedeeltelijke leer-
plicht. Voor zover die vragen van 
kwantitatieve aard zijn, kan ik hem 
meedelen dat van de ruim 24 000 
15-jarigen die op grond van de pro-
gnosevan 1973 werden verwacht in 
het cursusjaar 1974-1975 aan het vor-
mingswerk en het BBO te zullen deel-
nemen ongeveer 75% ook werkelijk 
als partieel leerplichtige bij een onder-
wijsinst i tuut is ingeschreven. In 1974 
werd in ruim 1200 gevallen een ver-
zoek om vrijstell ing bij mi j ingediend. 
Op ruim 800 verzoeken heb ik op 
grond vanart ikel 15 van de Leerplicht-
wet in positieve zin beslist. Bij het ver-
lenen van vri jstell ing op grond van arti-
kel 15 van de Leerplichtwet wordt, zo-
als door de wetgever is bedoeld, zo-
veel mogelijk rekening gehouden met 
de belangen van degenen op wie het 
verzoek om vrijstell ing betrekking 
heeft. De wet stelt in deze gevallen de 
eis, dat de partieel leerplichtige ten be-
hoeve van wie om vrijstell ing wordt 
verzocht op andere wijze voldoende 
onderwijs kan ontvangen. Of het door 
hem of haar gevolgde onderwijs als 
voldoende kan worden beschouwd, 
moet uiteraard van geval tot geval 
worden bekeken. 

Bovendien heeft de heer Van Marion 
gesproken over de vraag waarom het 
part-t ime-onderwijs in veel gevallen 
niet door de leerplichtigen wordt aan-
vaard. Die vraag is in algemene zin 
niet te beantwoorden. De veronder-
stelling lijkt gewett igd, dat de oorzaak 
in veel gevallen zal moeten worden 
gezocht in de geringe geneigdheid van 
veel leerlingen, een geringe geneigd-
heid die mede door het vroeger onder-
wijs is veroorzaakt, tot verder leren en 
in de afstemming van de programma's 
op de behoeften van de leerlingen. Wi j 
moeten naar mijn smaak ervoor wa-
ken, in dit opzicht generaliserend te 
spreken. Op veel vormingsinsti tuten 
en streekscholen wordt door heel veel 
leerlingen met plezier deelgenomen 
aan opleidings- en vormingsactivitei-
ten die als zeer zinvol kunnen worden 
beschouwd. 
Natuurlijk kan niet worden ontkend, 
dat de partieel leerplichtigen binnen 
het onderwijs een moeilijke groep vor-
men. Ik sprak daar al over. Mede met 
het oog daarop heb ik gedurende de 
laatste jaren op grote schaal facilitei-
ten in de personele sfeer verstrekt aan 
de vormingsinsti tuten en de scholen 
voor beroepsbegeleidend onderwijs 
die zich gesteld zagen voor de taak, 
voor deze leerlingen programma's te 
ontwerpen. 
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Ik ben het geheel niet eens met de ge-
achte afgevaardigde wanneer hij stelt 
dat de partieel leerplichtigen, die hij 
zelf de meest kwetsbare groep binnen 
het onderwijs noemt, worden gestraft 
met een jaar langer partieel onderwijs. 
Juist omdat deze groep in maatschap-
pelijk opzicht zo kwetsbaar is, heeft zij 
dringend behoefte aan langer en meer 
aangepast onderwijs. In die kwets-
baarheid moet juist de rechtvaardiging 
van de gedeeltelijke leerplicht worden 
gevonden. 
Ik kom vervolgens te spreken over een 
aantal vragen die door verschillende 
geachte afgevaardigden zijn gesteld 
over de vernieuwingsexperimenten, 
met name experimenten met betrek-
king tot het basisonderwijs en de mid-
denschool. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Steenbergen heeft gesproken over de 
integratie van kleuter-en lager onder-
wijs en over de Innovatiecommissie 
basisonderwijs. Allereerst heeft hij ui-
ting gegeven aan zijn bezorgdheid, dat 
de innovatie niet zou worden uitge-
werkt in het kader van de huidige wet-
geving. 
Het is de bedoeling dat de wetgeving 
zodanig zal worden aangepast, dat de 
experimenten de nodige ruimte ver-
krijgen zodat dan niet buiten de wette-
lijke kaders zal behoeven te worden 
geëxperimenteerd. 
Vervolgens heeft de heer Steenbergen 
opgemerkt dat een algemeen innova-
tieplan nog ontbreekt en dat naar zijn 
mening het vernieuwingsproces snel-
Ier voortgang zal moeten vinden. Ik 
deel zijn opvatting wel in zoverre, dat 
ook ik een snellere gang van zaken 
met betrekking tot de experimenten 
aan de basisschool wenselijk acht. Ik 
heb daarover overleg geopend met de 
innovatiecommissie voor de basis-
school. Aan de andere kant zou ik deneer 
Steenbergen willen vragen ook oog te 
hebben voor de werkwijze van die in-
novatiecommissies, die zorgvuldig en 
stelselmatig proberen van begin af 
aan de experimenterende scholen bij 
de gehele gang van zaken en bij de ge-
dachtenvorming te betrekken en de 
ondersteuning van landelijke pedago-
gische centra en schoolbegeleidings-
diensten te verzekeren. 
Na het eerste rapport van de commis-
sie-basisschool is inmiddels een twee-
de verschenen, dat aan de CCOO is 
toegezonden en daar besproken wordt 
zodat geleidelijk aan, maar samen met 
die scholen, een innovatieplan wordt 
opgebouwd. Gezien het intensieve ka-
rakter van de experimenten zal het niet 

mogelijk zijn een groot aantal scholen 
nu onmiddellijk al in de directe plan-
nen te betrekken. Het is nu wel de bedoe-
ling, het rapport en de nu opgedane 
ervaringen op grote schaal te versprei-
den. 
Daarmee kom ik op een derde punt 
van het betoog van de heer Steenber-
gen, namelijk dat de informatiestroom 
nog onvoldoende zou zijn. 
Naarmate het plan en de samenwer-
king tussen de scholen vorderen, kan 
een bredere informatie worden ver-
schaft. Voorlichting is trouwens - zo-
als de heer Steenbergen weet-een 
onderdeel waaraan die commissie 
speciale aandacht zal blijven en zal 
moeten blijven schenken. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Someren heeft een pleidooi ge-
voerd voor beëindiging van de plannen 
op het gebied van de middenschool. 
Zij verwees onder andere naar buiten-
landse ervaringen met speciale scho-
len voor zeer begaafden. 
Aan de andere kant moet ik erop wij-
zen, dat juist ook vele ontwikkelingen 
in het buitenland pleiten voor het ont-
staan van 'comprehensive schoolsys-
tems', omdat zeer vele landen al een 
dergelijke middenschool hebben of 
daar zeer na aan toe zijn. 
In dit verband wil ik graag herhalen 
wat de motieven zijn om met de expe-
rimenten van de middenschool te be-
ginnen. 
Allereerst is er het streven naar uitstel 
van de beroeps- en studiekeuze naar 
een iater tijdstip waarop de leerlingen 
en hun ouders beter en duidelijker we-
ten wat hun capaciteiten, mogelijkhe-
den en belangstelling zijn. Daardoor 
wordt onder andere een belangrijk as-
pect van schoolkeuze en van externe 
democratisering, die momenteel nog 
vaak bepaald wordt door sociale en 
economische motieven, op 12-jarige 
leeftijd verbeterd. 
Een tweede motief voor het ontwikke-
len van de middenschool is om daarin 
en daardoor te kunnen streven naar 
meer gelijkwaardige onderwijskansen 
binnen het onderwijs zelf, mede via 
een individualisering. 
Het derde motief behelst het volgende. 
In zo'n middenschool zou gestreefd 
moeten worden naar een verbreding 
van het vormingsaanbod door ook 
voor deze leeftijdsgroep een grotere 
spreiding van vakken aan te bieden en 
meer mogelijkheden te geven om in-
tellectuele, sociale, culturele, artistieke 
en technische eigenschappen te ont-
plooien. 
In de vierde plaats zou in dat onderwijs 
- en dat zijn de uitgangspunten van 
het experiment - gestreefd moeten 

worden naar het aanbieden van onder-
wijs-leersituaties, waarin individuele 
en sociale bewustwording meer tot 
hun recht kunnen komen. 
Uit deze opsomming van uitgangs-
punten zal het eens te meer duidelijk 
worden dat binnen het kader van de 
middenschool, zoals die mij voor ogen 
staat, optimale differentiatiemogelijk-
heden zullen moeten worden gescha-
pen voor zowel de meer als de minder 
begaafde leerlingen. Het experiment 
dient ertoe om na te gaan of die moge-
lijkheden kunnen worden verwezen-
lijkt en wat de voor- en nadelen en de 
gevolgen van verschillende oplossin-
gen zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Ter voorberei-
ding van de experimenten op het ge-
bied van de middenschool is in het af-
gelopen jaar door de innovatiecom-
missie middenschool een groot aantal 
activiteiten ontplooid. 
In het kort wil ik daarover een aantal 
algemene opmerkingen maken. Zoals 
bekend is op advies van deze commis-
sie vorig jaar besloten tot de vorming 
van een groep van 38 over het gehele 
land verspreide contactscholen. In dit 
aantal zijn ook contactgroepen begre-
pen, zoals die in Amsterdam, Ensche-
de, Groningen en Den Haag. De moti-
vering voor de vorming van een groep 
contactscholen was, dat door een 
denkproces binnen de scholen zelf de 
problemen zouden kunnen worden 
herkend en dat meer scholen zich geza-
menlijk voorbereiden op een rol in dat 
vernieuwingsproces. Daardoor zal het 
ook duidelijker kunnen worden, welke 
problemen in het kader van die experi-
menten aandacht behoeven. Hoewel 
dit denkproces op dit moment nog niet 
tot een afronding is gebracht, bestaat 
de indruk dat de resultaten ervan een 
belangrijke bijdrage zullen vormen 
voor de verdere ontwikkeling van het 
vernieuwingsproces middenschool. 
De betrokken scholen hebben in het al-
gemeen met veel enthousiasme me-
degewerkt aan deze denkfase, hetgeen 
tot uitdrukking komt in de eerste rap-
portage van al deze scholen. Uit die 
rapporten komt naar voren dat men 
binnen de verschillende contactscho-
len zeer actief heeft nagedacht en 
heeft gewerkt aan een uitwerking van 
doelstellingen en problemen met be-
trekking tot de middenschool. De ver-
wachting bestaat dat de innovatiecom-
missie mede dank zij die rapporten en 
in samenspraak met die scholen tot 
een verantwoord advies zal kunnen 
komen met betrekking tot de keuze 
van de experimenteerschool en de 
verdere fasen van het experimenteer-
proces. De eerste groep experimen-
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teerscholen zal met ingang van het ko-
mende schooljaar kunnen beginnen. 
De verwachting bestaat dat een aantal 
contactscholen ook in het komend 
schooljaar wi l voortgaan met hetgeen 
ik heb genoemd het denkproces binnen 
de eigen school. Scholen die dat wen-
sen, zullen daartoe in de gelegenheid 
worden gesteld, terwij l daarnaast - dus 
naast de mogeli jkheid van een contact-
of experimenteerschool - ook de mo-
geli jkheid zal worden geopend tot 
deelname aan het vernieuwingsproces 
als zogenaamde resonantschool. Omdat 
het voor de experimenteerscholen van 
groot belang is dat men het contact 
met het overige onderwijs niet ver-
liest, ligt het in de bedoeling dat rond 
elke experimenteerschool een of meer 
resonantscholen, samenspraakscholen 
gaan functioneren. Over de vraag, wel-
ke scholen in aanmerking komen voor 
een experiment en welke voor deel-
name als contactschool of resonant-
school zal de innovatiecommissie in 
de loop van april een advies uitbren-
gen. Naast het geven van adviezen 
over de algemene strategie voor het 
vernieuwingsproces middenschool, 
heeft deze commissie zich ook bezigge-
houden met de voorbereiding van een 
aantal deelplannen ter ondersteuning 
van de contactscholen en toekomstige 
experimenteerscholen. Over de bege-
leiding van de contactscholenfase 
werd midden verleden jaar een advies 
uitgebracht. Op grond daarvan zijn be-
sprekingen gevoerd met de landelijke 
pedagogische centra die zich bereid 
verklaarden, medewerking te geven 
aan begeleiding van de contactscholen. 
Over de begeleiding van de toekomsti-
ge experimenteerscholen zal binnen-
kort weer advies worden uitgebracht 
waarover van gedachten kan worden 
gewisseld. Behalve over de begelei-
dingsvraagstukken heeft de innovatie-
commissie zich ook beraden over de 
manier waarop de verschillende activi-
teiten in het kader van de toekomstige 
experimenten het beste kunnen wor-
den gecoördineerd. In het advies hier-
over wordt voorgesteld, een landelijke 
coördinatiegroep in te stellen, waarin 
naast de scholen ook vertegenwoordi-
gers van verschillende ondersteu-
ningsinstanties zitting zullen hebben. 
Naar aanleiding van de opmerking van 
de geachte afgevaardigde de heer Van 
Hulst merk ik op dat naar mijn overtui-
ging die conceptie van de midden-
school niet iets incidenteels is dat nu 
zomaar is opgekomen en zomaar weer 
verdwijnen kan. Het gaat niet om een 
conceptie die plotseling op 11 mei 

1973 naar voren is gekomen. Essentieel 
in de conceptie van de middenschool 
is naar mi jn opvatt ing dat moet wor-
den gestreefd naar een integratie van 
voortgezet onderwijs, waardoor voor 
elke leerling in de leeftijdsgroep van 
12 tot 15 a 16 jaar meer optimale on-
derwijskansen zullen worden gescha-
pen. Die integratiegedachte is niet 
nieuw en komt mijns inziens al duide-
lijk tot uitdrukking in de Wet op het 
voortgezet onderwijs, die tot doel had, 
de doorstroming van de verschillende 
soorten leerlingen te bevorderen. Met 
het op gang brengen van experimen-
ten op het gebied van de midden-
school is naar mi jn mening niet een 
volstrekt nieuwe ontwikkeling ingezet, 
maar is er in feite sprake van een vol-
gende fase in een ontwikkeling die be-
gonnen is met de invoering van de 
Wet op het voortgezet onderwijs. 

De heer Van Hulst (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Denkt de Minister dan 
deze wet te kunnen handhaven als de 
middenscholen er komen? Dat lijkt mij 
nogal moeili jk. 

Minister Van Kemenade: Mijnheer de 
Voorzitter! Als de middenschool er 
komt volgens de conceptie die wi j ont-
wikkelen, spreekt het vanzelf dat het 
voortgezet onderwijs zal moeten wor-
den veranderd. Volgende fasen in de 
ontwikkeling leiden veelal ook tot vol-
gende fasen in wetgeving. 

De heer Van Hulst (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Die fase van ontwikke-
ling is al begonnen toen de mammoet-
wet nauwelijks van de grond was. Wi j 
hebben daarvoor zeer t i jdig gewaar-
schuwd; als de Minister gaat tempori-
seren tot ongeveer 1985, welke ver-
wachting hebben wi j dan dat dit wordt 
gerealiseerd, mede gezien de handel-
wijze met schoolstructuren in het ver-
leden? Dat is een grote zorg! 

Minister Van Kemenade: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l het eigenlijk omdraai-
en. Wanneer wi j zouden wachten tot 
1985 voordat wi j met experimenten 
zouden beginnen en onmiddell i jk zou-
den invoeren, lijkt mij dat een volstrekt 
verkeerde strategie. Het gaat mij om 
een aantal gedachten die overigens 
niet in 1968 bij de invoering van de 
WVO naar voren zijn gekomen, maar 
al in 1963 vóór de WVO is uitvoerig 
van gedachten gewisseld over het ele-
ment van de comprehensive school. 
Waar het nu om gaat is, dat deze ge-
dachte mede naar aanleiding van erva-
ringen die opgedaan zijn met de uit-
werking van de WVO, opnieuw naar 
voren komt en waaraan vorm wordt 

gegeven in een vernieuwingsstrategie 
die mogeli jkheid biedt om samen met 
de scholen uit te proberen, wat de 
voor- en nadelen van deze opzet zijn, 
zodat daarover meer verantwoord, aan 
de hand van concrete ervaringen en 
aan de hand van objectieve evaluatie-
gegevens, beslissingen kunnen wor-
den genomen. Met dat soort proces-
sen kan men nooit naar mi jn gevoel t i j -
dig genoeg beginnen, zeker niet in het 
licht van een verantwoorde ontwikke-
ling en vernieuwing van het onderwijs, 
die leraren niet overvallen. 

De heer Van Hulst (C.H.U.): Uw reactie 
heeft de schijn alsof ik mi j zou verzet-
ten tegen experimenten. Het tegen-
deel is natuurli jk het geval. 

Minister Van Kemenade: Dan is dat 
helemaal rond. 

De heer Van Hulst (C.H.U.): U gaat nu 
pas beginnen. Hadden wi j niet veel be-
ter binnen de structuren waarvoor een 
aantal mensen ook binnen deze Kamer 
hebben gevochten, kunnen proberen 
tot vernieuwing te komen zonder de 
hele zaak op haar kop te zetten? 

Minister Van Kemenade: U sluit hele-
maal aan bij de strategie die wordt ge-
volgd. Naast zogenaamde integrale 
experimenten zal het mogeli jk en wen-
selijk zijn zogenaamde deelexperimen-
ten tot ontwikkeling te brengen, die 
betrekking hebben op bij voorbeeld de 
problematiek van de verlenging van 
het brugjaar, nieuwe organisatievor-
men in de school die duidelijk voortko-
men uit en gestoeld kunnen worden 
op het huidige onderwijs. Het een zal 
met het ander verenigd moeten wor-
den. Waar het om gaat is dat je een 
systematische strategie opzet om die 
vernieuwingen in samenspraak met de 
scholen onder begeleiding van begelei-
dingsorganen stap voor stap tot ont-
wikkeling te brengen, zodat wi j niet 
voor een situatie komen te staan, 
waarin wi j weer beslissingen zouden 
moeten nemen op grond van te weinig 
concrete en goed geëvalueerde erva-
ringen uit het onderwijsveld. 
Ik ben hiermede eigenlijk ook inge-
gaan op de volgende opmerking, die ik 
zou wil len beantwoorden, namelijk die 
van de geachte afgevaardigde de heer 
De Vries, die heeft opgemerkt, wijzend 
onder andere op een voorbeeld als Fra-
neker, of de doelstellingen van de mid-
denschool niet voldoende verwezen-
lijkt kunnen worden in het kader van 
een breder scholengemeenschap 
met een verlengde brugperiode. De-
zelfde opmerking heeft de geachte af-
gevaardigde de heer Van Marion ge-
maakt. 
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Zo'n brede scholengemeenschap - ik 
heb het eigenlijk al impliciet in mijn 
antwoord op de interruptie van de 
heer Van Hulst gezegd - kan een 
belangrijk onderdeel in de ontwikke-
ling naar zo'n middenschool zijn. Naar 
mijn opvatting moet de integratie van 
het voortgezet onderwijs voor leerlin-
gen van 12 tot 15 jaar zich echter uit-
strekken over een langere periode, 
waarbij in ieder geval in het derde jaar 
nog niet zal kunnen worden begonnen 
met het geven van beroepsopleidin-
gen. Nogmaals, het zijn aspecten en 
modaliteiten, die in de experimenten 
naar voren kunnen komen en waarvan 
de voor- en nadelen nader zullen kun-
nen worden afgewogen. Ik zou op dit 
moment, gegeven de uitgangspunten, 
niet voor één van die vormen willen 
kiezen, waaraan ik theoretisch al dui-
delijk de nadelen onderken. De geachte 
afgevaardigde de heer De Vries heeft 
ook opgemerkt, dat de innovatiecom-
missie middenschool zich te veel op 
het uitvoerende vlak zou gaan bewe-
gen. De geachte afgevaardigde heeft 
niet precies aangegeven, maar dat 
kon wellicht ook niet, waarop die 
constatering steunt. 

De heer De Vries (C.H.U.): Ik wil dat nu 
graag doen. Ik zal daarvan een heel 
duidelijk voorbeeld geven. De Minister 
had het zoeven over de aanwijzing van 
de contactscholen. Er is gevraagd om 
advies aan de landelijke pedagogische 
centra. Het is bijna niet te geloven wat 
ik nu ga zeggen, maar het is de waar-
heid: het advies werd gevraagd op 
vrijdag voor Pinksteren met het ver-
zoek om uiterlijk Pinkstermaandag te 
reageren. 

Minister Van Kemenade: In de eerste 
plaats weet de heer De Vries - ik meen 
echter niet dat wij daarover hier van 
gedachten moeten wisselen - dat dit 
formeel wat de datum op de brief be-
treft juist is, maar informeel is daar-
over al een tijd van tevoren contact ge-
weest. 

De heer De Vries (C.H.U.): Nolensvo-
lens hebben de drie samenwerkende 
pedagogische centra zich ten slotte 
uitgesproken voor medewerking. Zij 
vonden de zaak te belangrijk om zich 
negatief op te stellen. Volgens inside 
information was de stemming echter al 
dus dat, als het zo moest, het voor de-
ze centra niet meer hoefde. Dit is naar 
mijn mening een duidelijke illustratie 
van de situatie. 
Minister Van Kemenade: Ik geloof 
toch dat het geen illustratie is van het 
feit, dat de innovatiecommissie zich op 

het uitvoerende vlak begeeft. Het is 
hoogstens een illustratie van een wat 
onzorgvuldig geplande procedure, 
overigens minder onzorgvuldig dan 
uit de formele datum blijkt. Het is geen 
toelichting op een uitvoerende positie 
van de innovatiecommissie, want dat 
is niet waar. Het is heel duidelijk dat de 
innovatiecommissie - dat blijkt ook uit 
de laatste structuurvoorstellen - een 
adviescommissie is, die over de voort-
gang van het proces de Minister advi-
seert. De adviezen van de innovatie-
commissies onderscheiden zich wel 
van die van andere adviescommissies. 
Het is niet zo dat na het uitbrengen van 
één advies de commissie niet meer be-
staat. Het is een langdurig proces, 
waarover regelmatig adviezen moeten 
worden uitgebracht. In het laatste ad-
vies, dat nu in het CCOO ter sprake is, 
heeft de innovatiecommissie een 
voorstel gedaan over de voortgang 
van het proces. Daarbij is heel uitdruk-
kelijk als uitgangspunt geformuleerd 
door de innovatiecommissie zelf - en 
ik deel die opvatting - , dat de primaire 
verantwoordelijkheid voor de uitvoe-
ring van de experimenten bij de scho-
len zelf berust en dat de verantwoor-
delijkheid voor de uitvoering van on-
dersteunende activiteiten - begelei-
ding, onderzoek, ontwikkelingswerk-
bij die ondersteunende instanties ligt. 
De innovatiecommissie blijft een ad-
viescommissie en voert niet uit. 
De heer De Vries heeft ook gevraagd of 
er een evaluatieplan bestaat en of er al 
contact is met de Stichting voor onder-
zoek van het onderwijs. In antwoord 
daarop kan ik mededelen dat het de-
pa rtement al enige tijd geleden con-
tact heeft opgenomen met de SVO en 
met de verschillende innovatiecom-
missies. Het doel van die bespreking 
was, te komen tot een opzet waar-
bij het onderzoek zou kunnen worden 
ingeschakeld bij de landelijke experi-
menten: basisschool, middenschool 
en participatieonderwijs. Deverwach-
ting bestaat dat die bespreking binnen 
enkele maanden kan worden afge-
rond. De innovatiecommissie Midden-
school heeft inmiddels het eerste ad-
vies uitgebracht over de manier waar-
op het onderzoek in het experiment 
zou kunnen worden ingeschakeld. Bo-
vendien is ook al het instituut voor toe-
gepaste sociologie begonnen met een 
inventarisatie van de feitelijke situatie 
op de huidige contactscholen, waar-
door een eerste inzicht kan worden 
verkregen in een aantal beginvoor-
waarden voor die scholen. 
Ook over de informatie met betrekking 
tot de middenscholen heeft de geachte 
afgevaardigde de heer Steenbergen 

een opmerking gemaakt. Hij heeft erop 
gewezen dat er te veel stilte zou zijn 
rond de experimenten met betrekking 
tot de middenschool en met betrek-
king tot de basisschool. De stilte rond 
de basisschool is opvallender - die in-
druk heb ik wel eens - dan de stilte 
rond de middenschool, hoewel het 
dan niet zozeer gaat over de concrete 
informatie inzake experimenten als wel 
over de discussies daaromtrent. 

De heer Steenbergen (P.v.d.A.): Ik heb 
over deze stilte niet gesproken. 
MinisterVan Kemenade: Die indruk 
had ik wel. Wat ik heb gezegd ten aan-
zien van de informatie over de basis-
school geldt ook voor de midden-
school. Zowel de commissie basis-
school als de commissie midden-
school zal, wanneer het proces wat is 
voortgeschreden, een landelijk infor-
matieplan uitwerken, waardoor op 
grote schaal informatie kan worden 
gegeven. Beide hebben op dit moment 
een advies over die informatiekanalen 
in voorbereiding. 
Verschillende afgevaardigden zijn in-
gegaan op de positie en de taak van de 
onderwijsraad. Sommigen, zoals de 
geachte afgevaardigden de heren De 
Vries en Franssen, deden dit zelfs zeer 
uitvoerig. Daarbij zijn lovende woor-
den geuit aan het adres van de Onder-
wijsraad. Ik stel er prijs op, mij nadruk-
kelijk bij die lof aan te sluiten. Ook ik 
acht het werk van de Onderwijsraad 
van zeer groot belang en ik ben erken-
telijk voor de vele en vaak zeer gede-
gen adviezen die mij van de zijde van 
de Onderwijsraad bereiken. Het is juist 
daarom dat wij ons in de laatste tijd in 
het bijzonder zijn gaan bezinnen op 
wat de beste taak en functie van de 
raad zou kunnen zijn en wat, in ver-
band daarmee, de meest juiste samen-
stelling zou kunnen zijn. In de discus-
sienota die wij verleden jaar hebben 
gepubliceerd, is immers de vraag op-
geworpen aan welke vormen van ad-
vies, overleg, verzorging en kwalitatie-
ve en kwantitatieve analyse ons onder-
wijs behoefte heeft. Daarmee kwamen 
ook automatisch de positie en de taak 
van de Onderwijsraad in het gezichts-
veld. Op die discussienota zijn zeer 
veel - het waren er 85 - commentaren 
ontvangen. Mede aan de hand daar-
van zijn wij het gesprek met de Onder-
wijsraad over een nadere vormgeving 
van zijn taak begonnen. Dat overleg is 
nog in volle gang. Men zal begrijpen 
dat ik graag eerst de resultaten daar-
van wil afwachten, voordat ik hier na-
der op in ga. Wel kan ik zeggen dat on-
ze gedachten er naar uitgaan, de raad 
nog meer dan tot nu toe mogelijk was 
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te richten op het geven van advies 
over de hoofdlijnen van het te voeren 
onderwijsbeleid en de onderlinge sa-
menhang en consistentie daarvan. Het 
is duidelijk-en het is door mij dan ook 
zo uitgesproken - dat openbaarheid 
van de adviezen van de raad geheel in 
die gedachtengang past. Het deed mij 
veel genoegen dat verschillende spre-
kers - ik denk aan de heren Zoutendijk 
en De Vries - zo duidelijk hun instenv 
ming hebben betuigd met mijn besluit, 
de adviezen van de Onderwijsraad 
openbaar te maken. 
De heer Zoutendijk dacht naar aanlei-
ding van een krantebericht, dat ik het 
tijdstip van publikatie zo wilde stellen, 
dat niemand er meer belangstelling 
voor zou hebben. Dat is een onjuiste 
voorstelling van zaken. De zaak ligt an-
ders. Met het besluit tot publikatie van 
deze adviezen ben ik een nieuwe weg 
opgegaan,vooruitlopend"zou men 
kunnen zeggen - op een wettelijke re-
geling van de openbaarheid en de 
openheid in de overheidsdienst. Ik 
meen, dat daarbij enige behoedzaarrv 
heid geboden is. In het bijzonder heb 
ik willen voorkomen, dat de openheid, 
die ik wil betrachten met betrekking tot 
de adviezen van een niet-ambtelijk ad-
viesorgaan als de Onderwijsraad, in 
strijd zou komen met de weldoordach-
te, staatsrechtelijk verantwoorde pro-
cedures. In nadere overweging en in 
het bewustzijn van het gevaar, dat 
snelle publikatie van de adviezen tot 
onduidelijkheden over staatsrechtelij-
ke verantwoordelijkheden kan leiden, 
heb ik desalniettemin besloten advie-
zen van de Onderwijsraad terstond ter 
visie te doen leggen. 
Op deze regel heb ik een paar uitzon-
deringen gemaakt. Adviezen betref-
fende wetsontwerpen en beleidsnota's 
worden openbaar gemaakt door ze bij 
het wetsontwerp of de nota te voegen, 
wanneer deze naar de Kamer gaan, 
terwijl ik adviezen, die persoonlijke be-
langen onevenredig zouden schaden, 
in het geheel niet wil publiceren. Dit 
standpunt heb ik ook jongstleden dins-
dag bekendgemaakt bij de beant-
woording van schriftelijke vragen, die 
door leden van de Tweede Kamer op 
18februari jl. zijn ingediend. 
De geachte afgevaardigde de heer De 
Vries toonde zich bezorgd, dat bij de 
planning van de ontwikkeling en ver-
nieuwing van het onderwijs te veel 
van het zogenaamde PRDD-model zou 
worden uitgegaan. Ik stel er prijs op te 
zeggen, dat ik het niet met hem eens 
ben, omdat dit model naar mijn gevoel 
op dit moment niet in de ontwikkeling 

en vernieuwing van het onderwijs in 
Nederland wordt gebruikt. Veel meer 
wordt gewerkt met een soort sa-
menwerkingsmodel tussen de scho-
len, de overheid en adviescommissies 
waarbij ervaringen van onderop wor-
den gebruikt in grote landelijke ver-
nieuwingen, waarbij zoveel mogelijk 
participanten uit het lokale en regiona-
le niveau in het overleg naar voren 
worden gebracht. Dat is een model, 
dat naar mijn opvatting volledig en te-
recht aansluit bij de Nederlandse on-
derwijssituatie. 
Ik ben het ook niet eens met de ge-
dachte van de geachte afgevaardigde 
dat innovatiecommissies voor de ba-
sisscholen en de middenschool van 
bovenaf werken en dat de organisaties 
uit het veld, zoals de landelijke peda-
gogische centra, ondanks het door de 
geachte afgevaardigde zojuist ge-
noemde voorbeeld bij de uitvoering 
van de experimenten geen belangrijke 
rol zouden spelen. Natuurlijk moeten 
wij verder denken en vorm geven aan 
de wijze, waarop de landelijke pedago-
gische centra en de regionale school-
begeleidingsdiensten een rol spelen 
bij de uitvoering, maar dat gebeurt 
ook; zij zijn zelf in dat beleid betrokken. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Franssen heeft gesproken over de on-
duidelijke positie van de h.t.s.-inge-
nieurs, die als assistent werkzaam zijn 
bij de h.t.s.-en. Hij heeft erop aange-
drongen, het assistentenprobleem 
spoedig op te lossen. Ik kan daarop 
antwoorden, dat het georganiseerd 
overleg over de positie van de h.t.s.-
assistent enige tijd heeft gestagneerd. 
Het doet mij daarom genoegen, dat ik 
op zijn vraag kan meedelen, dat het 
overleg hierover met de afdelingen 4 
en 5 van de bijzondere commissie nog 
deze maand wordt hervat. 
Enkele geachte afgevaardigden heb-
ben het onderwijscontourenplan ter 
sprake gebracht. Met name de heer De 
Vries heeft opmerkingen daarover ge-
maakt, die ik niet onweersproken zou 
willen laten. Hij heeft gesteld, dat het 
publiceren van enkele nota's, die deel-
plannen inhouden, en het ontbreken 
van het onderwijscontourenplan op dit 
moment allerlei instanties, zoals het 
onderwijsoverleg, de Tweede Kamer 
en deze Kamer, in moeilijkheden bren-
gen als op die manier aan hen de ach-
terliggende visie op het gehele beleid 
wordt onthouden. Die opmerking 
wordt meer gemaakt en zij verbaast 
mij toch eigenlijk in hoge mate. Hoe 
kan de geachte afgevaardigde toch 
zeggen, dat de visie op de wenselijke 
ontwikkeling van de structuur en de 
functie van ons onderwijsbestel aan 

die instanties onthouden zouden zijn? 
Alsof er geen algemene beschouwin-
gen gegeven zijn en uitgesproken zijn 
bij de behandeling van de begro-
ting-1974, beschouwingen waarnaar 
bij de behandeling van deze begroting 
opnieuw is verwezen. In die beschou-
wingen is de relatie tussen onderwijs 
en samenleving uitvoerig uit de doe-
ken gedaan en aan de hand van een 
drietal aspecten nader belicht in het 
belang van het onderwijsbeleid. Ver-
volgens is in de memorie van toelich-
ting op de begroting -1974 een uitvoe-
rige paragraaf gevolgd met beleidsuit 
gangspunten, waaraan een ieder de 
grondslag en de richting van het on-
derwijsbeleid, dat wij voorstaan, dui-
delijk heeft kunnen aflezen. In de eer-
ste zin van de algemene beschouwin-
gen bij deze begroting is wederom 
naar die uitgangspunten verwezen, 
benevens naar de uitvoerige en diep-
gaande discussies, die hierop zijn ge-
volgd. 
De vele nota's die inmiddels zijn gepu-
bliceerd of nog aangekondigd, moeten 
dan ook worden gezien als een nadere 
uitwerking op de kortere of middellan-
ge termijn van die beleidsuitgangs-
punten die neergelegd zijn in de me-
morie van toelichting bij de begroting 
voor 1974. Zo zal het onderwijscontou-
renplan een uitwerking zijn voor de 
lange termijn. De nadere concretise-
ring die dat plan zal kunnen bieden, 
acht ik van groot belang, maar het is -
daarover mag geen misverstand be-
staan - een concretisering van uit-
gangspunten en hoofdlijnen van be-
leid die ik reeds vele malen en formeel 
in de memorie van toelichting bij de 
begroting voor 1974 heb geconcreti-
seerd. 

De heer De Vries (C.H.U.): Excellentie, 
beïnvloeden de deelplannen de plan-
ning op langere termijn dan niet, vóór-
dat u duidelijk hebt gemaakt wat deze 
planning inhoudt? Zijn de deelplannen 
misschien voor de korte baan be-
doeld? 
Minister Van Kemenade: De geachte 
afgevaardigde zal mij toegeven dat de 
problematiek van de korte, de middel-
lange en de lange termijn natuurlijk al-
tijd elementen van de vicieuze cirkel in 
zich houden. Ik heb in dit verband wel 
eens een voorbeeld gegeven in een 
gesprek over deze problematiek aan 
de overzijde van het Binnenhof. Had 
men dan verwacht dat ik de verlaging 
van de leerlingenschalen bij het kleu-
teronderwijs in 1974 niet had inge-
voerd voordat ik de nota groepsgroot-
te had geschreven? 
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De heer De Vries (C.H.U.): Als u in de 
memorie van toelichting van 1974 het 
onderwijscontourenplan al aankondigt 
en in de memorie van toelichting van 
1975 nog eens zegt, dat dit omstreeks 
de jaarwisseling zou komen, dan wekt 
u de verwachtingen dat er haast bij is, 
maar dat schijnt niet zo te zijn. 

Minister Van Kemenade: Hier duidt de 
heer De Vries naar mijn mening op een 
andere problematiek die ik ook onder-
ken en betreurenswaardig v ind, name-
lijk het feit dat wi j nog steeds niet ge-
reed zijn met het onderwijscontou-
renplan. Het is, zoals bekend, aan-
gekondigd voor medio dit jaar. Ik zie 
heel duidelijk dat het mogelijk zal zijn, 
maar het is een ander vraagstuk. De 
heer De Vries sneed aan de verhou-
ding tussen de deelplannen en het on-
derwijscontourenplan, alsof er door 
het ontbreken van het onderwijscon-
tourenplan geen uitgangspunten en 
hoofdl i jnen van beleid en geen visie 
op het onderwijsbeleid aanwezig zou-
den zijn en alle gesprekspartners, par-
lementaire en niet-parlementaire, 
daardoor in het ongewisse zouden 
verkeren. Daar verzet ik mij tegen, om-
dat die beleidsuitgangspunten duide-
lijk zijn geformuleerd. 
Verschillende sprekers hebben hun 
bezorgdheid getoond over bepaalde 
aspecten van het beleid met betrek-
king tot de schoolbegeleidingsdienst. 
Het komt mij wenselijk voor om gedu-
rende het overleg dat ik daarover nu 
heb met het CCOO en de eventuele 
daaruit voortvloeiende wijzigingen 
van de concept-nota op dit moment 
niet op het onderwerp in te gaan. 
Naar aanleiding van de vraag van de 
geachte afgevaardigde de heer Van 
Hulst betreffende de vorderingen van 
de adviesgroep leermiddelen kan ik 
hem, na informatie van het secre-
riaat van deze werkgroep mededelen 
dat wordt verwacht dat omstreeks de 
zomervakantie het eerste rapport ge-
reed zal zijn. Ik verzoek hem zoals hij 
mij heeft toegezegd, dit aan de voorzit-
ter van de Nationale Onderwijsten-
toonstell ing mede te delen. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Steenbergen heeft gesproken over het 
toelatingsbeleid voor de pedagogi-
sche academies. Het zal natuurlijk wel 
bekend zijn dat verlaging van de leer-
lingenschalen onder meer een kwestie 
is van geld dat beschikbaar is en van 
afweging van prioriteiten. Het is in de 
meerjarenraming mogelijk gebleken 
voor de verlaging van de leerlingen-
schalen bij het lager onderwijs geld te 
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reserveren naast datgene wat al in 
1974 is geschied, en wel in 1977 en 
1978. Zoals bekend zal zijn heeft de Re-
gering ook besloten om de leerlingen-
schaalverlaging van 1977 voor het 
kleuteronderwijs naar voren te trekken 
tot in 1975. In overleg met de betrok-
ken organisaties over het toelatingsbe-
leid is, rekening houdend met die 
schaalverlagingen en rekening hou-
dend met de sterk teruglopende be-
hoefte aan onderwijzers na 1980, over-
eengekomen dat de stabilisatie van de 
toelating tot de pedagogische acade-
mies zal worden voortgezet. Die maat-
regel zal naar ik hoop voorkomen dat 
in de komende jaren de toelating dras-
tisch zal moeten worden beperkt om 
een grote reserve te voorkomen. Ove-
rigens wi js ik erop dat de bezetting van 
de eerste klas van de pedagogische aca-
demies in september 1974 alweer ruim 
600 studenten meer telde dan in de 
prognose was voorzien. De stabilisering 
op dit niveau betekent dat er ruim 500 
geslaagden meer in 1977 en 1978 be-
schikbaar zouden komen dan in die 
prognoses was berekend. Overigens zal 
de invoering van een 30-schaal, gezien 
de verwachte overschotten, na 1978 
voor wat dat aspect betreft niet op be-
zwaren behoeven te stuiten. 
Naar aanleiding van een opmerking 
van de geachte afgevaardigde de heer 
Boekman over de grote klassen zou ik 
het volgende wi l len opmerken. De hui-
dige schalen zijn zo opgebouwd dat 
het gemiddelde per onderwijs per 
school gemeten niet lager is dan het 
schaalgetal aangeeft, maar er zijn twee 
storende factoren. Allereerst, het aan-
tal onderwijzers wordt nu nog bepaald 
door het gemiddelde aantal leerlingen 
in het gepasseerde kalenderjaar. Ik 
hoop, dat binnenkort een wetsontwerp 
kan worden ingediend, dat een gedeel-
te van dit bezwaar kan wegnemen. De 
tweede factor is de volgende. Doordat 
een niet onbelangrijk aantal scholen 
nog werkt met het klassikale stelsel, 
komt het nog voor, dat bepaalde klas-
sen vri j groot zijn, ondanks het schaal-
getal. In het laatste geval worden ove-
rigens door mi j door middel van toe-
kenning van boventallige onderwijzers 
knellende situaties ondervangen. 
De geachte afgevaardigde heeft voorts 
aandacht gevraagd voor kleuters, af-
komstig uit minder bevoorrechte mi-
lieus. Ik merk op, dat in het kader van 
het onderwijsstimuleringsbeleid, zoals 
het door mij is opgezet, de kleuter-
scholen bepaald niet worden verge-
ten. Over de verlaging van de toela-
tingsleefti jd bestaat geen communis 
opinio maar het is mijn voornemen, 
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een beperkte stap in dit opzicht te 
doen, zodat elk kind de mogeli jkheid 
krijgt, gedurende ten minste twee jaar 
kleuteronderwijs te volgen. Hiertoe 
stel ik mij voor, de toelating zo te re-
gelen, dat in de maanden augustus en 
september ook kinderen mogen wor-
den toegelaten, die vóór 1 oktober 
daaraanvolgend vier jaar oud worden. 
Een wetsontwerp ter zake wordt voor-
bereid. In het algemeen meen ik, dat 
de individualisering van het onderwijs, 
- óók in het kleuteronderwijs - ook de 
kinderen uit de minder bevoorrechte 
milieus meer en beter de gelegenheid 
moet geven om tot ontwikkeling te ko-
men. 
De geachte afgevaardigde de heer De 
Vries heeft om commentaar gevraagd 
op de opmerkingen van de tweede af-
deling van de Onderwijsraad over het 
onduideli jke en weinig consistente be-
leid, zoals de afdeling het stelde, dat 
met betrekking tot kernpunten ten aan-
zien van de opleiding van leraren nu al 
een reeks van jaren zou zijn gevoerd. 
Het gaat daarbij vooral om het twee-
vakkensysteem, de plaats van de part-
t ime-opleidingen en het zogenaamde 
driegradenstelsel. Mijnheer de Voor-
zitter! Het advies van de afdeling over 
de bekostigingsbeschikking voor de 
nieuwe lerarenopleiding kan als zoda-
nig niet in het parlement aan de orde 
komen. Wi j treden daarmee immers in 
staatsrechtelijke procedures. Ten aan-
zien van de algemene punten wi l ik 
graag duidelijk maken, dat het beleid 
wel degelijk consistent is, hoewel het 
op een aantal punten wordt bestreden. 
De commissie opleiding leraren, 
spreekt in haar eerste interimrapport 
van 1966 zich uit voor het twee-vak-
ken-systeem. Eerst nadat de nieuwe 
lerarenopleidingen waren gestart, zijn 
bezwaren ontstaan tegen dit systeem, 
naar aanleiding waarvan in de Tweede 
Kamer door de heren Wilbers en Mas-
man in een motie om nader onderzoek 
werd gevraagd over het systeem en 
het driegradenstelsel en de heren Van 
der Spek, Waltmans en Van der Lek 
zich in een motie ter zake uitspraken. 
Mijn voorganger heeft deze zaak in de 
centrale commissie voor onderwijso-
verleg besproken. Deze commissie 
heeft daarop de commissie-Hansel-
man in het leven geroepen. Deze laat-
ste commissie heeft in januari 1974 
een advies uitgebracht en na uitvoerig 
overleg met het onderwijsveld hebben 
zowel de CCOO als de Tweede Kamer 
zich in meerderheid uitgesproken voor 
het systeem van de meervoudige be-
voegdheid. Het beleid met betrekking 
tot de verplichte studie voor twee vak-
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ken aan de nieuwe lerarenopleiding is 
dus naar mijn opvatting van meet af 
aan consistent geweest, alleen heeft 
zich een ontwikkeling voorgedaan in 
die zin, dat de COL de combinatie van 
vakken aanvankelijk volledig vrij zou 
laten, maar dat mede aan de hand van 
het rapport-Hanselman en de ervarin-
gen in de nieuwe opleiding, definitief 
is gekozen voor meervoudige be-
voegdheid, waarbij de vakken verwant 
zouden moeten zijn. 
De commissie-Hanselman heeft ook 
geadviseerd inzake hetdriegradenstel-
sel. De COL heeft zich in haar interim-
rapport van 1966 op het standpunt 
gesteld, dat dit stelsel gehandhaafd 
moet blijven. Discussiërend over dit 
gedeelte van het advies-Hanselman, 
heeft de centrale commissie voor on-
derwijsoverleg op 13 januari 1975 in 
meerderheid als haar oordeel uitge-
sproken, dat het huidige driegraden-
stelsel onderwijskundig niet relevant 
lijkt. Ik kan daar - zoals blijkt uit het 
verslag van de desbetreffende verga-
dering - mee instemmen. Ik kan op dit 
moment echter niet overgaan tot af-
schaffing van het stelsel. Dit moet im-
mers worden geplaatst in het kader 
van de discussie over de functiediffe-
rentiatie in het onderwijs, terwijl in de 
meerjarenramingen geen gelden zijn 
opgenomen om het stelsel af te schaf-
fen. 
Een derde kernpunt voor een consis-
tent beleid inzake de lerarenop-
leidingen betreft de plaats voor de 
part-time-opleidingen. Van meet af 
aan is er van uit gegaan, dat de part-ti-
me-opleidingen voor leraren zullen 
worden verzorgd door de instituten 
die de desbetreffende dagopleidingen 
verzorgen. Dat is ondermeer tot uit-
drukking gebracht in de brieven van 26 
maart en 8 april 1970, op grond waar-
van de nieuwe instituten van start zijn 
gegaan. Dat is onder andere herhaald 
door mijn ambtsvoorganger in de nota 
over het onderwijsbeleid bij de begro-
ting van Onderwijs en Wetenschappen 
voor 1972 en laatstelijk door mij in de 
Tweede Kamer bij de behandeling van 
de begroting voor 1975. 
Er is geen sprake van dat er op dat 
punt enige inconsistentie in het beleid 
zou bestaan. De nieuwe instituten zul-
len ook de part-time-opleidingen voor 
de tweede en de derde graad gaan ver-
zorgen. 
Ten aanzien van de eerstegraadsoplei-
dingen in de universitaire vakken merk 
ik op, dat de plaats van de dagopleidin-
gen nog niet definitief vaststaat en dat 
ik daarom ten aanzien van de plaats 

van de eerstegraads part-time-oplei-
dingen heb gekozen voor een voorlo-
pige oplossing, die op geen enkele wij-
ze vooruitloopt op de definitieve 
plaats. 
Ik kom nu even terug op het twee-
drie-gradenstelsel, waarover de heer 
Steenbergen nader heeft gesproken. 
Hij heeft gesproken over het grote be-
lang dat hij hecht aan de invoering van 
het tweegradenstelsel ter vervanging 
van het bestaande driegradenstelsel, 
dat hem zo sterk doet denken aan een 
standenmaatschappij. Ik kan niet met 
hem meegaan en ik begrijp het ook 
niet helemaal wanneer de heer Steen-
bergen zegt moeite te hebben met de 
voorwaarden voor de invoering van 
hettweegradenstelsel die ik heb 
gesteld, namelijk dat die invoering niet 
kostenverhogend mag werken. Ik vind 
dat een dergelijke voorwaarde legi-
tiem is, omdat de invoering van een 
tweegradenstelsel één van de elemen-
ten is in het onderwijsbeleid. Verwe-
zenlijking van hettweegradenstelsel 
op een wijze die extra kosten met zich 
brengt betekent onvermijdelijk, dat an-
dere zaken in het onderwijsbeleid niet 
meer of niet in voldoende mate aan 
bod zouden kunnen komen. Gegeven 
de afweging van prioriteiten en de mo-
gelijkheden die ik de komende jaren 
heb, heb ik bij afweging er de voorkeur 
aan gegeven ten aanzien van de invoe-
ring van hettweegradenstelsel deze 
budgettaire voorwaarde te stellen. 
De hantering van het budgettair argu-
ment moet dus worden gezien tegen 
de achtergrond van mijn prioriteitstel-
ling en de mogelijkheden waarbinnen 
die prioriteitstelling moest worden ge-
daan. Om geen misverstand te wekken 
wil ik hierbij nog wel het volgende op-
merken. 
Het vraagstuk van het twee- of driegra-
denstelsel is uiteraard geen onder-
werp dat op zichzelf staat. Daarmee 
verwante problemen zijn bij voorbeeld 
dat van de bevoegdheid en bezoldi-
ging van bezitters van meer dan een 
onderwijsakte op verschillend niveau 
en het probleem van de waardering 
van akten ten opzichte van elkaar. 
Welnu, wat het eerste probleem be-
treft, heb ik al op 19 juni 1974 in hetge-
organiseerd overleg medegedeeld, dat 
ik bereid ben, te bevorderen dat lera-
ren in het bezit van bepaalde bevoegd-
heden van aangrenzende aard be-
voegd worden verklaard en ook wor-
den bezoldigd naar de hoogte van die 
graden. In het overleg dat onlangs is 
geopend moet nog nader worden be-
paald voor welke combinaties van be-
voegdheden deze regeling zal gaan 
gelden. Ik ben van mening dat dit be-

leidsvoornemen een belangrijke stap 
is, die het twee- drie-gradenprobleem 
de facto aanzienlijk zou kunnen ver-
zachten. 
Het tweede verwante probleem is dat 
van de waardering van akten ten op-
zichte van elkaar. De heer Steenbergen 
weet uiteraard, dat op 26 februari jl. de 
Commissie onderlinge waardering der 
akten mij een interimrapport heeft aan-
geboden. Daarin werd gerapporteerd 
dat men erin is geslaagd, een instru-
ment te ontwerpen waarmee onder-
wijsakten op eenvormige wijze onder-
ling kunnen worden vergeleken en ge-
wogen. Dat onderzoek vloeide voort 
uit een verschil van mening dat in 1968 
in het georganiseerd overleg bleef be-
staan over de waardering van de lager 
onderwijs- en de nijverheidsonderwijs-
akten en de lagere landbouwakten ten 
opzichte van middelbare akten en uni-
versitaire getuigschriften. Nu dit meet-
instrument is ontwikkeld zie ik, zoals 
ik ook heb gezegd bij de aanbieding 
van het rapport, met belangstelling uit 
naar de resultaten van de weging van 
de onderwijsakten. Daarna zullen de 
uitkomsten van die weging voorwerp 
van bespreking zijn in het georgani-
seerd overleg. Alhoewel het gewicht 
van de initiële opleiding, dat zijn uit-
drukking vindt in het gewicht van de 
verworven akte, uiteraard slechts één 
van de bepalende factoren kan zijn in 
het bezoldigingssysteem, heb ik ten 
behoeve van eventuele consequenties 
van de akteweging voor de bezoldi-
ging op mijn begroting een bedrag ge-
reserveerd. Ik meen dat ook aldus een 
bijdrage kan worden geleverd tot de 
verzachting van het twee-drie-graden-
probleem. 
Misschien blijkt het zelfs mogelijk "na-
der overleg zal dat moeten aantonen -
de bevoegdheid verbonden aan een 
akte of een aktenpakket te ontkoppelen 
van de bezoldiging. Is dat het geval, 
dan zal daarmee hettwee-drie-gra-
den-vraagstuk een heel eind verder tot 
een oplossing zijn gebracht. 
Ten slotte wijs ik erop dat naar mijn 
mening het vraagstuk van een onder-
scheiding naar graden en bevoegd-
heid en bezoldiging in het onderwijs 
geplaatst dient te worden in het kader 
van een discussie over functiedifferen-
tiatie in het onderwijs in het algemeen. 
De aard en de vereiste deskundigheid 
van onderscheiden typen leraren als-
mede de spreiding van die typen lera-
ren over verschillende schoolsoorten 
behoeven een nadere uitwerking. Een 
breed overleg over die problematiek in 
diverse onderwijskundige overlegor-
ganen is ongetwijfeld nodig. Het geor-
ganiseerd overleg zal zich eveneens. 
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mede op grond van de thans beschik-
bare onderzoekresultaten, hierover en 
over de rechtspositionele en financiële 
gevolgen daarvan nader moeten bera-
den. 
Mijnheer de Voorzitter! Verschillende 
sprekers hebben blijk gegeven van hun 
bezorgdheid over het niveau van het 
onderwijs en de veronderstelde daling 
in vergelijking met vroegere jaren. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Hulst gaf een interessante beschou-
wing over het kenniselement in het on-
derwijs. Hij stelde in dit verband drie 
belangrijke vragen: a. Wat is kennis? 
b. Waaruit blijkt, dat het kennistotaal 
achteruitgaat? c. Is die achteruitgang 
schadelijk? 
Ik wi l graag, zonder een academisch 
betoog te leveren over de soorten ken-
nissen de verhoudingen daartussen, 
enkele kanttekeningen maken bij de 
tweede en derde vraag. 
Een wetenschappelijk verantwoord 
antwoord op de vraag of het kennisto-
taal achteruitgaat is mijns inz iens-
de heer Van Hulst duidde er ook al op -
niet te geven. Bij mijn weten bestaan 
er geen onderzoekingen, die onweer-
leg baar aantonen, dat er een verlaging 
van het kennistotaal optreedt. Ik kan 
mij ook niet aan de indruk onttrekken, 
dat dergelijke beweringen over ni-
veauverlaging van het onderwijs me-
de het gevolg zijn van een stereotypen-
vorming over het verleden. Reeds tien-
tallen jaren wordt met een zekere nos-
talgie beweerd, dat vroegere jaargan-
gen zoveel beter waren, zonder dat 
men dit kan staven aan de hand van 
gegevens. Sterker nog, dit is veelal in 
tegenspraak met de ervaringen, die 
men als ouder heeft wanneer men zijn 
kinderen bij het huiswerk wi l helpen. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Dus dat gebeurt toch welI 

MinisterVan Kemenade: Bovendien 
wordt veelal uit het oog verloren, dat 
andere vormen en methoden van ken-
nisverwerving dan men zelf vroeger 
gewend was tot een andere aard van 
de kennis kunnen leiden, bij voorbeeld 
meer inzicht tegenover parate feiten-
kennis. Een dergelijk verschil behoeft 
bepaald niet als een niveauverlaging 
te worden gewaardeerd. Ten slotte 
schijnt men wel eens te weinig oog te 
hebben voor het feit, dat door de gro-
tere deelname aan het onderwijs de 
spreiding van de begaafdheid groter 
wordt en daarmee het gemiddelde ni-
veau wellicht lager wordt, hetgeen 
echter nog niets zegt over het niveau 
van die categorie, die vroeger in 

hoofdzaak aan het onderwijs placht 
deel te nemen. 
Een en ander wi l echter bepaald niet 
zeggen, dat het niveau van het onder-
wijs geen punt van aanhoudende zorg 
voor mij en de Staatssecretarissen is. 
Zowel voor wat betreft het bestaande 
onderwijs als met betrekking tot de 
nieuwe onderwijsstructuren, die wi j 
trachten op te bouwen, proberen wi j 
langs verschillende wegen te bereiken 
dat alle leerlingen tot een maximale 
ontplooi ing komen, hetgeen betekent 
dat het niveau van het onderwijs zo 
hoog mogelijk en misschien zelfs wel 
hoger dan het huidige moet worden. 
Daarbij wi l len wi j echter met de geach-
te afgevaardigde de heer Van Hulst 
niet alleen oog hebben voor het ni-
veau van één soort kennis en niet al-
leen voor het kennisniveau van de 
leerlingen, maar ook voor het niveau 
waarop andere persoonlijke eigen-
schappen tot ontplooi ing kunnen ko-
men. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Steenbergen heeft mij gevraagd naar 
de werkzaamheden van de commis-
sie-Londo. Ik kan hem meedelen, dat ik 
juist gisteren met deze commissie con-
tact heb gehad en mede namens de 
Minister van Binnenlandse Zaken en 
de Ministervan Financiën een nadere 
omschri jv ing en temporisering van de 
taakopdracht heb gegeven. 
Kort samengevat komt het op het vol-
gende neer. Ik heb de commissie ver-
zocht, ons uiterlijk 1 september een in-
ter imadviesui t te brengen, dat uit-
gaande van de gedachte van taakstel-
lende normen, ruwweg de volgende 
elementen zal bevatten. 
1. Een onderscheiding in kostensoor-
ten voor taakstellende normen. 
2. De normgrondslag voor de taak-
stellende normen. 
3. De mogelijke differentiaties in de 
kostensoorten naar regio of naar om-
vang van de school. 
4. Het informatiesysteem, dat het best 
zou kunnen worden gehanteerd om de 
hoogte van de kostensoorten te bepa-
len. 
5. Een advies over de voor-en nade-
len van een doorgeefsysteem, öf wel in 
de vorm van een algemene uitkering, 
öf wel in de vorm van een doeluitke-
ring. 
Ik heb al aangegeven dat naar mijn 
overtuiging de Minister van On-
derwijs en Wetenschappen in ieder ge-
val verantwoordeli jk moet blijven wat 
betreft het aangeven, welke taken 
voor vergoeding in aanmerking kun-
nen worden gebracht, voor de vraag 
op welke hoogte de vergoedingsbe-
dragen moeten worden vastgesteld en 
voor enige waarborg van de kwaliteit 

van het onderwijs. Anderzijds ben ik 
van mening dat het systeem zodanig 
zal moeten worden gekozen dat zoveel 
mogeli jk binnen die randvoorwaarden 
de autonomie van de lokale overheid 
en van de school zich in de besteding 
van de gelden zou kunnen uitdrukken. 
Zeer binnenkort wordt uitvoerig in een 
perscommuniqué aandacht geschon-
ken aan deze taakomschri jving en tem-
porisering. 
De heer Steenbergen heeft erop gewe-
zen dat er naar zijn mening een ver-
schil bestaat tussen het adviesbedrag 
dat door de normencommissie-lager 
onderwijs is aanvaard voor aanschaf 
en onderhoud van leermiddelen en het 
bedrag dat de gemeenten hiervoor 
ontvangen krachtens de Financiële-Ver-
houdingswet. Ik moet opmerken dat 
het bedrag dat door de normencom-
missie van de inspectie wordt geadvi-
seerd uitsluitend dienst doet als richt-
lijn voor de inspecteurs wanneer hun 
advies wordt gevraagd door gemeen-
tebesturen. Dit betekent niet dat alle 
scholen onder alle omstandigheden 
minimaal het geadviseerde bedrag no-
dig hebben om bij voorbeeld wat de 
leermiddelen betreft goed te kunnen 
functioneren. Ik wi js er bovendien op, 
gezien het nogal ingewikkelde karakter 
van de huidige vergoedingsregelin-
gen, dat vergeli jking op onderdelen 
uiterst moeilijk is. De geachte afgevaar-
digde noemde een bedrag van f85 dat 
krachtens de Financiële-Verhoudings-
wet aan de gemeente voor het jaar 
1975 wordt uitbetaald, maar dat be-
drag dient bij voorbeeld te worden 
verhoogd met f 29, bestemd voor diver-
se randvoorzieningen. De gemeenten 
zijn vri j het totaalbedrag van f 114 per 
leerling naar eigen inzicht te besteden, 
hetgeen overigens ook geldt voor de 
vergoedingen die de gemeente ont-
vangt voor vakonderwijs. 

De heer Kolthoff (P.v.d.A.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik dacht dat die f29 niet 
vergelijkbaar zouden zijn met de facto-
ren die de heer Steenbergen in eerste 
termijn heeft genoemd. Ik meen dat wi j 
dan twee zaken duidelijk door elkaar 
gaan halen. 

Minister Van Kemenade: Mijnheer de 
Voorzitter! In dit geval gaat het erom 
dat zowel het bedrag van f85 per leer-
ling als het bedrag van f 29, bestemd 
voor randvoorzieningen, ter vrije be-
steding aan de gemeente zijn. Ik ben 
overigens graag bereid, mij in tweede 
termijn nog wat nader te laten infor-
meren over deze problematiek. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Waterschoot toonde zich bezorgd over 
de rentevergoeding, die schoolbesturen 
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Van Kemenade 
van de gemeenten ontvangen voor de 
waarborgsommen, die in de gemeen-
tekas worden gestort. Uit de bestaan-
de regeling kunnen inderdaad voor 
de schoolbesturen nadelige verschil-
len voortvloeien, wanneer de rente, 
waartegen de schoolbesturen een le-
ning afsluiten, hoger is dan de rente 
die vergoed wordt. Indien een school-
bestuur niet over voldoende middelen 
beschikt om deze nadelige verschillen 
op te vangen, kan het bestuur een be-
roep doen op de ouders. Met de ge-
achte afgevaardigde ben ik van me-
ning, dat dit een gang van zaken is, die 
aanleiding kan geven tot nadere bezin-
ning over de vraag of de waarborgsom 
gehandhaafd moet worden. Voors-
hands ben ik van oordeel, dat algehele 
afschaffing van elke garantie niet de 
voorkeur verdient. Immers, het gaat er 
hier niet alleen o m , het bouwen van 
overbodige scholen te voorkomen, 
maar meer om het stichten van te 
groot opgezette schoolgebouwen te 
verhinderen. Well icht is het mogelijk 
een modus te vinden, die aan de be-
hoefte tot enige garantie tegemoet 
komt en die tevens in financieel op-
zicht de schoolbesturen niet voor pro-
blemen plaatst. Ik wi l de geachte afge-
vaardigde wel toezeggen, dat ik mijn 
gedachten hierover eens zal laten gaan. 
Ik zou nog wil len opmerken dat de hui-
dige ontwikkeling van de rentevoet, 
gezien het rentepercentage, dat door 
de gemeenten in 1975 aan de school-
besturen wordt vergoed, namelijk 9,5, 
in de praktijk tot weinig moeil i jkheden 
aanleiding zal geven. 
Ik wi l tot slot een aantal opmerkingen 
maken over de rol van de ouders in het 
onderwijs en de participatie van deze 
ouders in het onderwijsproces dat hun 
kinderen ondergaan. Ik heb al gesteld 
dat mijns inziens mevrouw Van Some-
ren de rol van de ouders in de opvoe-
ding en in de schoolloopbaan van hun 
kinderen te veel als een onveranderli jk 
gegeven beschouwt. Zij ziet naar mijn 
mening te weinig de concrete moge-
lijkheden om de situatie waarin deze 
milieus verkeren met betrekking tot 
het onderwijs te veranderen. 
Ik geef overigens toe dat dit geen ge-
makkelijke opgave is. Ik vind echter dat 
het tè gemakkelijk is deze zaak te veel 
als autonoom te beschouwen en te 
weinig beleidspolitici daarin een taak 
te geven. Op korte termi jn dient zoals 
gezegd een stimuleringsbeleid te wor-
den ontwikkeld, dat zich niet alleen op 
het onderwijs richt, maar ook op de 
omgeving van het onderwijs. Ouder-
participatie is in dat geheel een 

belangrijk element met twee verschil-
lende invalshoeken. 
Aan de ene kant is betrokkenheid van 
de ouders een vorm van inspraak en 
medezeggenschap van een groep, die 
bij uitstek betrokken is bi j het onder-
wijsproces. Het gaat immers om hun 
kinderen. 
Aan de andere kant kan ouderpartici-
patie, betrokkenheid van de ouders, 
gezien worden als een instrument tot 
verbetering van de onderwijsmogeli jk-
heden van juist de kinderen uit wat wel 
genoemd wordt kansarme groeperin-
gen in de samenleving. Het verschil in 
levensstijl tussen gezin en school, de 
onbekendheid met wat op school ge-
beurt, de onbekendheid met de opzet 
en inrichting van het onderwijssy-
steem en omgekeerd: de onbekend-
heid van de school met betrekking tot 
de gezinssituatie van veel kinderen met 
van de school afwijkende cultuurpa-
tronen, kan men proberen te verminde-
ren en deze zullen kunnen worden ver-
minderd door middel van een nauwe 
betrokkenheid van de ouder bij de 
school. Dat is bepaald in het belang 
van de ontwikkel ing van de kinderen. 
Ik ben het met mevrouw Van Someren 
eens dat één nationale ouderavond 
per jaar op zich zelf daar betrekkelijk 
weinig toe doet, maar het kan het be-
gin zijn, één element in wat wel wordt 
genoemd een bewustwordingsproces. 
Ook oudercommissies en ouderavon-
den zijn nu nog vaak te zeer formeel 
overlegorganen en hebben als zoda-
nig nog te vaak een beperkte functie in 
het ontwikkelen en onderhouden van 
de relatie tussen ouders en school. 
Van groot belang zijn naar mi jn me-
ning drie vormen van betrokkenheid: 

1. De eerste vorm bestaat uit activitei-
ten van de ouders in de school, die niet 
direct met het onderwijs zelf verband 
houden, maar met allerlei aspecten 
van het onderwijs, zoals de inrichting 
van de school, de inrichting van een 
documentatiesysteem. 
2. De tweede vorm betreft activiteiten 
van de ouders, die dienen tot recht-
streekse ondersteuning van de positie 
van de ouders om de school heen, zo-
als discussie over buurtproblemen, 
waarmee de school ook te maken 
heeft. 
3. De derde vorm omvat de betrok-
kenheid van de ouders bij het onder-
wijs, dat aan hun kinderen wordt gege-
ven. Het direct betrekken van de ou-
ders bij dat onderwijs in de school, zo-
als het begeleiden van een deel van de 
lesactiviteiten. De school moet hierbij 
in de meest letterlijke zin voor de ou-
ders open staan. De grondslag voor 
de betrokkenheid van de ouders bij 

die school moet bij het kleuteronder-
wijs worden gelegd, want daar met na-
me zullen achterstandsituaties en 
•problemen het eerst en het meest di-
rect moeten worden opgevangen. 
Daar met name kan het ook vaak het 
gemakkelijkst zijn om de ouders te be-
trekken bij de wijze, waarop het kleuter-
onderwi jsfunct ioneert en hun kinderen 
daarin onderwijs en vorming kri jgen. 
Hierdoor zal het mogelijk worden aan-
dacht te schenken aan de afstemming 
van de programma's van het kleuter-
onderwijs op het dagelijks leven van 
het kind thuis en in zijn woonomge-
ving. 
Van mijn kant probeer ik, voor zover 
dat in mijn vermogen ligt, die ontwik-
kelingen te stimuleren. Ook het steu-
nen van acties als 'Marie wordt wijzer' 
en 'De moeder van Marie' zie ik in het 
perspectief van dat beleid. Een initia-
tief als in Leiden-Noord waar men ou-
ders weer onderwijs geeft om mede 
daardoor hun belangstelling in het on-
derwijs van hun kinderen te vergroten, 
juich ik, in dat licht gezien, dan ook toe, 
zoals nog onlangs is gebleken. 
Bij meer dan één gelegenheid - ik zou 
het hier weer wil len doen - heb ik op 
politieke partijen èn onderwijsvakor-
ganisaties een beroep gedaan om met 
name er bij de ouders op aan te dr in-
gen hun ogen te openen voor de rol 
die zij zelf bij het onderwijs van hun 
kinderen kunnen en moeten vervul len. 
Ik meen dat w i j niet mogen aflaten te 
bevorderen en te benadrukken, dat de 
ouders meer bij het onderwijs betrok-
ken moeten worden in het belang van 
hen zelf en van hun kinderen. Niet al-
leen Marie, heb ik aan de overzijde ge-
zegd, maar ook de vader en moeder 
van Marie moeten door onze hulp, ook 
door onze politieke hulp, wijzer wor-
den. En ten slotte wi l ik nog het volgen-
de opmerken. 
De geachte afgevaardigde de heer Die-
penhorst maakte in zijn eerste termi jn 
gewag van de ongelijke kansen tussen 
wat hij noemde een eenvoudig sena-
tor en bewindslieden, die gesteund 
door veel en verfi jnd ambtelijk intellect 
hun antwoord konden voorbereiden. 
Om die ongeli jkheid op te heffen, heb-
ben wi j een moment overwogen door 
het lot te laten bepalen wie van de 
ambtenaren aan de voorbereiding van 
het antwoord zou meewerken. Wi j 
hebben daar echter van a fgez ien, . . . 

De heer Diepenhorst (A.R.P.): Het was 
heel interessant geweest, die proef te 
nemen. 

Minister Van Kemenade: Jawel, maar 
ik hoop toch dat u zult zeggen dat het 
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Van Kernen ade 
goed is geweest, dat wij dit niet heb-
ben gedaan. 
De heer Van Hulst (C.H.U.): Loten is in 
op het departement! 
Ministervan Kemenade: Ik begrijp dat 
dit nogal wat emoties oproept. Dat is 
interessant. 
Wij hebben er desalniettemin van af-
gezien, mijnheer de Voorzitter, ons er-
van bewust dat alle voorbereiding on-
zerzijds toch niet zou kunnen opwegen 
tegen zijn welsprekendheid, overigens 
in de hoop dat hij dit besluit niet zal be-
schouwen als een bevestiging van zijn 
opvatting, dat ons beleid gekenmerkt 
wordt door een te groot optimisme en 
te weinig kritische zin. 

De vergadering wordt te 13.45 uur ge-
schorst en te 14.45 uur hervat. 

D 
Minister Trip: Mijnheer de Voorzitter! 
Ik ben er erkentelijk voor dat bij deze 
begrotingsbehandeling de Kamer ook 
afzonderlijke aandacht heeft geschom 
ken aan het algemeen wetenschapsbe-
leid. Voor de beschouwingen die ver-
schillenden van de geachte afgevaar-
digden daarover hebben gemaakt heb-
ben zij - en dat kon misschien ook 
moeilijk anders - vooral de eind vorig 
jaar ingediende Nota Wetenschapsbe-
leid als uitgangspunt gekozen. Ik ben 
mij ervan bewust, dat deze nota nog 
niet in de Tweede Kamer is behandeld, 
maar ik zou mij aan de beantwoording 
van de gestelde vragen uiteraard niet 
willen onttrekken, te meer omdat ik de 
hoop heb, dat ik daarmee op enige 
kernpunten nog een stukverduidelij-
king kan geven en misschien ook hier 
en daar wat misverstand kan wegne-
men. 
Om te beginnen verheugt het mij na-
tuurlijk bijzonder, dat de benadering 
van het vraagstuk van het weten-
schapsbeleid zoals die in de Nota We-
tenschapsbeleid is neergelegd, naast 
kritische opmerkingen een zo ruime 
mate van begrip en instemming in de 
Kamer heeft kunnen vinden. Als men 
de door mij gekozen aanpak als voor-
zichtig en realistisch heeft bestempeld 
kan ik mij daarmee graag verenigen, 
omdat ik meen dat dit inderdaad de 
manier is waarop men op het terrein 
van de wetenschap te werk moet gaan, 
Geheel iets anders is het echter als 
men zou willen stellen dat de in de no-
ta voorgestelde structuur de Minister 
voor Wetenschapsbeleid eigenlijk 
geen reële mogelijkheden geeft om 
een effectief wetenschapsbeleid te 

voeren, om prioriteiten te bepalen, om 
richting te geven aan het wetenschap-
pelijk onderzoek in Nederland. Is het 
niet zo, hebben sommige commenta-
toren geschreven - en enigen van de 
geachte afgevaardigden, met name de 
heren Zoutendijk, Koopman en in ze-
kere zin ook de heer Van Kleef, hebben 
vragen gesteld die in dezelfde richting 
gingen - dat de coördinerende minis-
ter steeds bij de uitvoering van zijn 
beleid afhankelijk is van de beslissin-
gen waarvoor zijn collega's bevoegd 
en verantwoordelijk zijn? En als dat zo 
is, heeft de Minister voor Wetenschaps-
beleid dan wel voldoende zeggen-
schap om tot een goed wetenschaps-
beleid te komen? Met deze vragen 
wordt inderdaad de kern van de zaak 
geraakt, en het is daarom dat ik op dit 
punt wat uitvoeriger zou willen in-
gaan. Ik doe dat door achtereen-
volgens in beschouwing te nemen: 
1. hoe de feitelijke situatie tot nu toe 
eigenlijk is geweest; 
2. welke keuzemogelijkheden zich 
voordoen als men tot een bevredigen-
de coördinatie wil geraken; 
3. hoe de coördinatie, zoals ik die na-
streef, effect zal kunnen hebben. 
Allereerst de vraag: Hoe is, of was, de 
situatie tot nu toe? Wie bepaalt welk 
wetenschappelijk onderzoek in ons 
land wordt verricht? Staat u mij toe, 
mijnheer de Voorzitter, die vraag 
enigszins in termen van zwart en wit te 
beantwoorden, ter wille van de duide-
lijkheid en ter wille van de kortheid. Ik 
ben mij ervan bewust dat een meer ge-
nuanceerde beantwoording eigenlijk 
nodig zou zijn, maar met dit voorbe-
houd mag ik dan misschien mij wat 
minder genuanceerd uitspreken. 
Van de circa 4 mld. die per jaar in Ne-
derland aan wetenschappelijk onder-
zoek worden uitgegeven komt onge-
veer de helft, dus 2 mld., voor rekening 
van de overheid. Daarvan gaat ruw-
weg 1 mld. naar de universiteiten en 
hogescholen en een ander miljard gul-
den naar het, wat ik zou willen noe-
men, buiten-universitaire overheids-
onderzoek. Men kan daarbij dan den-
ken aan instituten als TNO, RCN en 
dergelijke. De andere 2 mld. worden 
uitgegeven door het bedrijfsleven. 
Allereerst iets over het deel, de 1 mld., 
van de universiteiten en hogescholen. 
Dat deel valt weer uiteen in ca. 900 
min. die rechtstreeks van O. en W. 
naar de universitaire begrotingen 
gaan (de zogenaamde 1e geldstroom) 
en circa 100 min. die via ZWO loopt (de 
2e geldstroom). 
Ik teken hierbij aan, dat de 900 min. 
niet meer voorstellen dan een globale 
schatting van dat deel van de totale 

rijksbijdrage aan de universiteiten en 
hogescholen dat uiteindelijk aan we-
tenschappelijk onderzoek wordt be-
steed. 
Wie bepaalt nu wat voor onderzoek er 
binnen de eerste geldstroom wordt 
verricht? Dat is niet de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen, ook 
niet in de meeste gevallen de universi-
teitsraad of het college van bestuur, 
tot op zekere hoogte wèl de (sub)facul-
teit, resp. de vakgroep, maar in over-
wegende mate de individuele onder-
zoekers zelf. 
Begrijpt u mij goed, mijnheer de Voor-
zitter: Ik spreek hiermee nog geen oor-
deel uit, ik zeg niet dat op deze wijze 
onderzoek wordt verricht dat onnodig 
is of kwalitatief onvoldoende zou zijn. 
Ik zeg alleen dat noch de overheid, 
noch de universiteitsbesturen veel in-
vloed hebben op de bepaling van die 
programma's. Dat is hoogstens indi-
rect het geval via het leerstoelenbeleid 
en via de aanschaf van kostbare appa-
ratuur. 
Met de tweede geldstroom, 100 min. 
per jaar, is het anders gesteld. Daar-
over beslist het ZWO-bestuur volgens 
globale richtlijnen van de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen op 
grond van de voorstellen vanuit het 
onderzoeksveld. De Ministervan On-
derwijs en Wetenschappen heeft daar-
bij bovendien nog het vetorecht. Hier 
is sprake van een beleid dat een zekere 
invloed uitoefent op wat er in het ka-
der van de eerste geldstroom gebeurt. 
Blijft vervolgens de ook weer circa 1 
mld. die de overheid besteedt aan zo-
genaamd buiten-universitair overheids-
onderzoek. Dit bedrag is verdeeld 
over vrijwel alle begrotingshoofdstuk-
ken en er worden zeer uiteenlopende 
instituten en activiteiten uit betaald: 
TNO, RCN, departementale instituten 
zoals bij voorbeeld bij Landbouw en 
Visserij, internationale verplichtingen 
op dit punt en contractresearch. De in-
vloed van de departementen op de 
programmering van dit deel van het 
wetenschappelijk onderzoek varieert 
van intensief tot gering; wel hebben in 
de regel vertegenwoordigers van de 
betrokken ministers zitting in de 
besturen van de veelal autonome we-
tenschapsinstellingen. Ik durf te zeg-
gen dat ook dit deel van het weten-
schappelijk onderzoek in belangrijke 
mate wordt geïnitieerd vanuit de we-
tenschap zelf en dat slechts een be-
trekkelijk klein deel van de activiteiten 
door de overheid bewust wordt ge-
stuurd. Ik wees er al op dat er uitzon-
deringen zijn op deze regel maar, mijn-
heer de Voorzitter, ik beloofde u dan 
ook een wat zwart/wit getekend beeld. 
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Trip 
Tot slot de 2 mld. van het bedrijfsle-
ven. De overheid heeft daarop nauwe-
lijks enige invloed. Ik zeg nauwelijks 
omdat, in zoverre de overheid indus-
trieel onderzoek subsidieert, en dat is 
vooreen bedrag van rond 100min. per 
jaar het geval, daaraan uiteraard wel 
voorwaarden worden verbonden. 
Overigens is het een interessante 
vraag, in hoeverre de hoofddirecties 
van de bedrijven zelf invloed uitoefe-
nen op het feitelijk onderzoek. Zou het 
misschien ook hier zo kunnen zijn dat 
het initiatief overwegend bij de onder-
zoekers ligt? Samenvattend zou ik wil-
len stellen dat noch binnen de univer-
siteiten noch daarbuiten de beleidsor-
ganen een overwegende invloed heb-
ben, een invloed van betekenis, op de 
programmering. Het is van belang om 
dit vast te stellen, omdat mijn uit-
gangssituatie daardoor is bepaald. Dat 
is de situatie, van waaruit ik voorzictv 
tig en realistisch naar een weten-
schapsbeleid wil sturen: een weten-
schapsbeleid waarbij zowel de initi-
atieven vanuit de wetenschap als de 
behoeften van de maatschappij in een 
wisselwerking tot elkaar zullen moeten 
staan. 
Na deze schets van wat voor mij de uit-
gangssituatie was, mijnheer de Voor-
zitter, zou ik in willen gaan op de ver-
schillende mogelijkheden waaruit ge-
kozen kan worden bij de aanpak van 
de coördinatie van het onderzoek. 
Allereerst heb ik mijzelf deze vraag 
gesteld: Zou het denkbaar zijn, dat alle 
overheidsresearch onder de verant-
woordelijkheid zou vallen van de Mi-
nister voor Wetenschapsbeleid? Denk-
baar wel, mijnheer de Voorzitter, uit-
voerbaar niet en ook niet wenselijk! 
Want, in zijn uiterste consequentie, 
zouden wij dan moeten beschikken in 
Nederland over een ministerie en een 
begroting van wetenschappelijk on-
derzoek van circa 2 mld. per jaar van 
waaruit centraal wordt bepaald, zij het 
in hoofdlijnen, welke prioriteiten er 
voor al het door de overheid gesubsi-
dieerde wetenschappelijk onderzoek 
zouden moeten bestaan. En dat zou in-
houden dat de betreffende verant-
woordelijkheid zou worden ontnomen 
aan de andere departementen, aan al-
le andere departementen. 
Ik zou een dergelijke gang van zaken 
principieel onjuist achten. Immers, we 
bedrijven niet alleen wetenschappelijk 
onderzoek ter wille van dat onderzoek 
zelf maar ter wille van een beleid, in-
clusief het universitaire beleid. We wil-
len in feite medisch onderzoek, dat 
dienstbaar is aan de volksgezondheid, 
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we willen landbouwonderzoek, dat 
dienstbaar is aan ons landbouwbeleid, 
we willen industrieel onderzoek, dat 
dienstbaar is aan ons industriebeleid, 
en niet in de laatste plaats: onderzoek, 
dat een functie vervult in het universi-
taire onderwijs. 
Een centralistische aanpak vanuit één 
ministerie voorwetenschap en tech-
nologie wordt overigens ook nergens 
ter wereld voor zover mij bekend toe-
gepast. Waar men het ooit heeft ge-
probeerd, zoals in Engeland, is men er 
weer van teruggekomen. Maar als een 
dergelijke aanpak dan een onmogelijk-
heid is, blijven er in feite nog maar 
twee andere mogelijkheden over: Men 
laat het wetenschappelijk onderzoek 
over aan de betrokken departementen 
die dan iederals het ware hun eigen 
sectorale wetenschapsbeleid voeren; 
dit wordt allerwegen ook internatio-
naal onbevredigend geacht wegens 
het ontbreken van enig dwarsverband. 
Ten slotte resteert de keuze voor 
een coördinatiemodel waarbij die ver-
antwoordelijkheid van iedere minister 
gehandhaafd blijft, maar tevens ge-
deeld wordt in het kader van een coör-
dinatiepatroon, dat in de nota is aan-
geduid als het gezamenlijke actiemo-
del. 
Ik acht het van doorslaggevend belang 
- en het is vreemd dat hieraan zo wei-
nig aandacht is besteed - dat de Rege-
ring zich akkoord heeft verklaard met 
een procedure waarbij de Minister 
voor Wetenschapsbeleid en de andere 
Ministers overeenstemming dienen te 
bereiken met betrekking tot de weten-
schapsuitgaven van ieder departe-
ment. Dit sluit een autonome opstel-
ling van welke minister dan ook uit. 
Het is ook duidelijk dat in ons staatsbe-
stel, voor het geval die overeenstem-
ming niet wordt bereikt, de beslissing 
dan door de ministerraad dient te wor-
den genomen. 
Ik merk nog op dat, wil het gekozen 
coördinatiemodel goed werken, en de 
coördinator als zodanig geloofwaardig 
blijven, hij zeer terughoudend moet 
zijn met zelf uitvoerende taken op zich 
te nemen. Naar aanleiding van de be-
schouwing van de geachte afgevaar-
digde de heer De Zeeuw wil ik dan ook 
met nadruk stellen dat ik geen aanlei-
ding zie van deze gedragslijn, die ook 
door hem als principieel juist wordt er-
kend, af te wijken. Ik heb wel eens ge-
zegd en ik zou het hier willen herhalen: 
ik wil veel liever enige miljarden gul-
dens wetenschappelijk onderzoek per 
jaar goed coördineren dan enkele hon-
derden miljoenen zelf besturen. 
Thans, mijnheer de Voorzitter, zou ik 
kort willen aanduiden hoe hetgeza-
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menlijke actiemodel voor de verschil-
lende sectoren van het onderzoek uit-
werkt. 
Allereerst het universitair onderzoek. 
Hiervoor is in eerste instantie de Minis-
ter van Onderwijs en Wetenschappen 
verantwoordelijk. Er dient echter over-
eenstemming te bestaan met de Mi-
nister voor Wetenschapsbeleid over 
de meerjarenprogramma's in hoofdlij-
nen, zoals dat ook het geval zal zijn 
voor het onder de overige ministers 
ressorterende onderzoek. Hetzelfde 
geldt voor algemene maatregelen en 
procedures op het gebied van het be-
heer van het onderzoek bij voorbeeld 
betreffende de projectregistratie. 
Het laat zich aanzien dat meerjaren-
programma's van het universitaire on-
derzoek het eerst tot stand gebracht 
kunnen worden binnen de tweede 
geldstroomorganisatie. 
De RWO zal een belangrijke taak moe-
ten vervullen binnen het kader dat 
door de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen in overleg met de Mi-
nister voor Wetenschapsbeleid wordt 
gesteld voor een meerjarenprogram-
ma. Dit kader heeft vooral betrekking 
op de verdeling van het onderzoek 
over de verschillende afdelingen van 
de RWO. Hierbij kunnen adviezen van 
bepaalde sectorraden een belangrijke 
rol spelen als het gaat om toegepast 
onderzoek. Op deze wijze kan bij voor-
beeld aan het door de geachte afge-
vaardigde de heer De Zeeuw naar vo-
ren gebrachte bezwaar worden tege-
moet gekomen, namelijk dat de RWO 
door zijn disciplinegewijze structuur 
minder geschikt is voor de beoorde-
ling van maatschappelijk dienstbaar 
onderzoek. De tweedeling in de struc-
tuur tussen het universitaire en het 
buiten-universitaire onderzoek moest 
op pragmatische gronden worden ge-
maakt. Het door de heer De Zeeuw 
naar voren gebrachte probleem is 
reëel en zal bij de uitwerking nog veel 
studie vereisen. De door de heer De 
Zeeuw geopperde suggestie het on-
derzoek binnen de RWO te beperken 
tot het zogenaamde vrije onderzoek 
acht ik echter moeilijk uitvoerbaar. Dit 
zou namelijk betekenen dat het maat-
schappelijk dienstbare onderzoek aan 
de universiteiten los zou worden ge-
maakt van het overige universitaire 
onderzoek. Hoewel mij dit in het alge-
meen ongewenst lijkt betekent dit niet 
dat de relatie zoals die binnen de Natio 
nale Raad voor Landbouwonderzoek 
is gegroeid tussen het buitenuniversi-
taire onderzoek en dat van de land-
bouwhogeschool en de faculteit dier-
geneeskunde van de Rijksuniversiteit 
te Utrecht in de toekomst verbroken 
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zou moeten worden. In tegendeel, ik 
zou soortgelijke relaties in andere sec-
toren die zich daartoe lenen sterk w i l -
len bevorderen. 
Ook voor de eerste geldstroom zullen 
meerjarenplannen op tafel moeten ko-
men. Staatssecretaris Klein is thans in 
het planningoverleg bezig met de ont-
wikkeling van richtli jnen en criteria op 
grond waarvan dergelijke plannen be-
halve voor het onderwijs ook voor het 
universitaire onderzoek tot stand kun-
nen worden gebracht. Wanneer die 
onderzoekplannen zullen zijn opge-
steld, zullen zij volgens het gezamenlij-
ke actiemodel worden vastgesteld. Dat 
betekent dat de Minister voor hetWe-
tenschapsbeleid bij het tot stand ko-
men van die plannen nadrukkelijk is 
betrokken. Daarover bestaat tussen de 
collega's van Onderwijs en Weten-
schappen en mij geen enkel verschil 
van mening. Ik hoop dat ik met hetgeen 
ik zojuist heb opgemerkt de vrees van 
de geachte afgevaardigde de heer De 
Zeeuw dat de Minister voor Weten-
schapsbeleid ten aanzien van het 
grootste deel van het universitaire on-
derzoek buiten spel zou zijn gezet heb 
weggenomen. 

Voor het buiten-universitaire, maat-
schappelijk dienstbare onderzoek, zal 
het gezamenlijke actiemodol voorna-
meiijk gaan functioneren op basis van 
plannen en programma's, ontworpen 
door sectorraden voor aandachtsgebie-
den. 
Het is in de overlegsituatie in deze sec-
torraden, waarbinnen wetenschap, be-
langhebbende maatschappelijke groe-
peringen en de overheid samenwer-
ken, dat de meerjarenplanning voor 
het onderzoek tot stand zal moeten ko-
men. Natuurlijk zullen deze plannen 
voorde betrokken vakminister o f -m i -
nisters en voor de Regering als geheel 
geen dictaat kunnen zijn. De mogelijk-
heid van bijstell ing, bij voorbeeld als 
gevolg van een afweging in ruimer 
verband of van veranderde omstan-
digheden, zal alti jd open moeten blij-
ven. In dit opzicht zijn de sectorraden 
dus formeel adviserend. Maar dat wi l 
natuurlijk niet zeggen - en op dit punt 
is meen ik bij de geachte afgevaardig-
de de heer De Zeeuw enig misverstand 
ontstaan - dat de planning in deze ra-
den nog eens door het departement 
zal worden overgedaan. Het is juist de 
bedoeling dat de departementen op 
hoog niveau in de sectorraden zijn ver-
tegenwoordigd, zodat de ambtelijke 
deelneming geen vri jbl i jvende zal kun-
nen zijn. Men mag anderzijds de sec-
torraden-opzet beslist niet als een 

ambtelijke structuur karakteriseren. In-
tegendeel, de inbreng van het maat-
schappelijke en het wetenschappeli jke 
element is essentieel en belangrij-
ker dan de precieze vorm van uitwer-
king, die zal kunnen variëren voor de 
verschillende aandachtsgebieden. 
Daarbij zal namelijk allereerst worden 
nagegaan of door aanpassing of uit-
breiding van bestaande organen deze 
als sectorraad zullen kunnen gaan op-
treden. Er is reden om te verwachten 
dat dit niet zelden mogelijk zal bli jken. 
Ook hierom is het niet gerechtvaar-
digd, de voorgestelde structuur als 
een ' loodzware organisatie' te kwalif i-
ceren, zoals de geachte afgevaardigde 
de heer Zoutendijk heeft gedaan. 
De sectorraden voorzien in een zeer 
wezenlijke behoefte: een gefundeerd 
gesprek tussen overheid, samenleving 
en wetenschap, tussen de 'vragers' en 
de 'aanbieders' op een duidelijk om-
lijnd terrein. Daarbij gaat het dan om 
hetgeen de overheid zelf kan en wi l 
doen, ook tegen de achtergrond van 
wat elders in het land gebeurt en wat 
elders in de wereld plaatsvindt. Daar-
om is dit een hoeksteen van het beleid 
en naar mijn mening een wezenlijke 
stap in de goede richting. 
Over de vraag van de geachte afge-
vaardigde de heer Van Kleef, welke 
sectorraden prioriteit hebben, zou ik 
mij nu nog niet wil len uitspreken. De 
juiste indeling van het veld in sectorra-
den vormt op dit moment een onder-
werp van studie en van overleg met de 
ambtgenoten. Ook acht ik het van be-
lang rekening te kunnen houden met 
het resultaat van de behandeling in de 
Tweede Kamer van de nota. Wel kan ik 
zeggen dat op enige terreinen reeds 
ontwikkelingen gaande zijn die in de 
instelling van een sectorraad zullen 
kunnen ui tmonden. 
Wat ten slotte de research van het be-
drijfsleven betreft: deze zal in de opzet 
van de nota Wetenschapsbeleid in de 
coördinatie worden betrokken langs 
de weg van deelneming aan het over-
leg in daarvoor in aanmerking komen-
de sectorraden en aan nationale on-
derzoekprogramma's. In de praktijk is 
hiermee trouwens reeds een begin ge-
maakt. Ook dit is een doorbreking van 
de bestaande situatie. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu aan 
een tweede algemeen punt. De geach-
te afgevaardigde de heer Zoutendijk 
heeft zijn teleurstelling geuit over het 
feit dat de nota Wetenschapsbeleid de 
nadruk legt op de structuren in plaats 
van op de besteding van de middelen. 
Hij had verwacht dat in deze nota zou 
worden aangegeven, welk nutt ig, dan 
wel overbodig onderzoek niet, respec-

tievelijk wel wordt gedaan, waar er 
van duplicatie sprake is en hoe de kwa-
liteit kan worden verbeterd. Ook de ge-
achte afgevaardigde de heer Van Kleef 
heeft de vraag gesteld waarom de no-
ta Wetenschapsbeleid vooral organi-
satorisch en niet inhoudeli jk van aard 
is. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb mij pro-
beren in te denken, hoe de ontvangst 
van de nota zou zijn geweest als ik 
werkelijk had gedaan wat de geachte 
afgevaardigde de heer Zoutendijk had 
gewenst. Ik weet het natuurli jk niet ze-
ker, maar ik vermoed toch wel dat ons 
goede land te klein zou zijn geweest 
voor de reacties die zouden zijn losge-
komen, onverschil l ig welke uitspraken 
ik nu precies had gedaan! Uit mi jn be-
toog moet immers duidelijk zijn ge-
worden dat het op dit moment niet 
mogelijk is over de gehele linie zulk 
soort uitspraken te doen anders dan 
op een strict arbitraire wijze en niet ge-
grond op een inbreng van uit de be-
langhebbende instanties en groeperin-
gen. De organen, waarbinnen de sa-
menspraak zich moet voltrekken, zijn 
immers nog maar zeer ten dele aanwe-
zig. Ook de opstell ing van de meerja-
renplannen, die het te voeren beleid 
bespreekbaar moeten maken en het 
mogelijk moeten maken prioriteiten te 
stellen, heeft nog maar in beperkte 
mate ingang gevonden. Een centralis-
tische opstell ing mijnerzijds, die aan 
dit uitgangspunt voorbi j zou wil len 
gaan, zou mij door de betrokkenen niet 
in dank zijn afgenomen. Mijnheer de 
Voorzitter! De totstandkoming van de 
in de nota Wetenschapsbeleid voorge-
stelde organen en de invoering van een 
meerjarenplanning zijn nu eenmaal 
geen zaken die in een handomdraai 
kunnen geschieden. Men moet hier-
voor toch wel een aantal jaren reke-
nen. Dit betekent natuurli jk niet dat wij 
intussen, zolang het einddoel niet is 
bereikt, met de armen over elkaar zul-
len zitten. Er wordt beleid gevoerd en 
er worden beslissingen genomen, zo-
als ook uit het wetenschapsbudget kan 
blijken. Daar waar beleidsbehoeften 
en initiatieven vanuit de wetenschap 
samenvallen, worden maatregelen 
voor bundeling en programmering 
van het onderzoek genomen. Ik wi l ter 
illustratie een paar voorbeelden noe-
men. In de afgelopen 12 maanden zijn 
van start gegaan: 
nationale onderzoekprogramma's 
voor energie, arbeidsmarkt, mil ieuhy-
giëne en demografie; 
een planningsgroep voor oceanogra-
fie en middellange-termijnonderzoek 
van de Noordzee; 
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het Nederlands Marit iem Instituut 
waarin scheepsbouw, scheepvaart en 
overheid elkaar ontmoeten met be-
trekkingtot de research; 
een project risico-analyse vloeibaar 
gas; 
een aantal projecten van de WRR met 
betrekking tot een systematische alge-
mene toekomstverkenning, waarden 
en normen; 
diverse projecten in het kader van 
CRM. 
Deze niet volledige opsomming duidt 
aan in welke richting de Regering ac-
centen wenst te leggen. In vri jwel al 
deze gevallen is er sprake van interde-
partementale samenwerking en van 
een inbreng vanuit de wetenschap in 
de samenleving. Ook is het mijn stre-
ven om reeds in deze fase tot een meer 
inhoudeli jke presentatie aan de Kamer 
van het door de overheid gefinancier-
de onderzoek te komen, en ik hoop 
met het eerstvolgend wetenschaps-
budget een verdere stap in die richting 
te zetten. 
Mijnheer de Voorzitter! Met mijn be-
toog heb ik getracht wat nader toe te 
lichten waarom het in de nota Weten-
schapsbeleid uiteengezette organisa-
t iemodel voor het wetenschapsbeleid 
moest worden gekozen, en hoe dit in de 
praktijk zal kunnen werken. Vooruit-
ziende kan men zich natuurlijk de 
vraag stellen hoe de positie van de Mi-
nister voor wetenschapsbeleid zal 
moeten worden beoordeeld wanneer 
dit model eenmaal is ingevoerd en 
functioneert. De heer Aquina is in zijn 
proefschrift wat deze vraag betreft tot 
een bepaalde conclusie gekomen, na-
melijk dat een coördinerend minister 
wel nodig is om het wetenschapsbe-
leid van de grond te brengen, maar dat 
hij, dit doel eenmaal bereikt zijnde, wel 
gemist zou kunnen worden. De geach-
te afgevaardigde de heer Van Kleef 
heeft nu naar mijn opvattingen op dit 
punt geïnformeerd. 
In de eerste plaats zou ik wil len opmer 
ken, dat we nog een aanzienlijke af 
stand verwijderd zijn van het eindpunt. 
Dr. Piekaar, die in de afgelopen twee jaar 
een zeer wezenlijk aandeel heeft gehad 
in de ontwikkeling van het weten-
schapsbeleid, heeft daar bij zijn af-
scheid nog eens op gewezen. Ik heb, 
los van politieke realiteiten, wel eens 
gezegd - heel in het begin van mi jn 
ambtstermijn - 8 jaar nodig te hebben 
voor de ontwikkeling van een weten-
schapsbeleid en dat waarschijnli jk veel 
zal afhangen van de wijze waarop het 
wetenschapsbeleid zich in de tussen-
ti jd zal ontwikkelen. Verder stel ik vast 

dat de coördinerend minister ook in de 
toekomst de enige bewindsman zal 
zijn die vanuit een overzicht van het 
onderzoek in zijn totaliteit een inbreng 
in het wetenschapsbeleid kan leveren. 
Ten slotte wi js ik erop dat in sommige 
andere landen, waar men reeds langer 
een minister voor wetenschapsbeleid 
kent, juist een tendentie waarneem-
baar is dat vanuit de wetenschap men 
zich steeds méér tot deze bewindsman 
gaat wenden op basis van zijn infor-
mat ieen zijn deskundigheid. Voorlo-
pig ben ik het dus met de eerste con-
clusie van de heer Aquina wel eens, 
maar met de tweede nog niet. 
Nog een laatste algemene opmerking. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Zoutendijk heeft zijn twi j fel uitgespro-
ken over het nuttig effect van de door 
mij voorgestelde organen voor het we-
tenschapsbeleid. Zal het daarmee nu 
werkelijk zoveel beter gaan, zo vraagt 
hij zich af, öf zal bli jven gelden dat wie 
het meest overtuigend schrijft, het 
hardste schreeuwt of de beste relaties 
heeft het meeste geld krijgt? 
In deze scepsis van de geachte afge-
vaardigde ligt naar mijn smaak iets 
universeels. Ze zal, voor zover ze ge-
grond is, wel voor vele terreinen gel-
den; ik waag het te veronderstellen 
ook voor de informatica. Mijn vraag is 
of het correctief wel in de eerste plaats 
van de overheid moet komen. Zullen 
het niet vooral de onderzoekers zelf 
moeten zijn die door ongefundeerde 
pretenties en claims moeten heen kij-
ken? Dit brengt mij op een wezenlijk 
punt: laten wi j toch vooral niet verge-
ten - ik ben mij ervan bewust dat ik al-
thans tracht het niet te vergeten - dat 
de actieve belangstelling en medewer-
king van de onderzoekers zelf voor het 
onderzoek- en wetenschapsbeleid vol-
strekt onmisbaar zijn en een absolute 
voorwaarde vormen. 
Ik kan mij dan ook van ganser harte 
aansluiten bij de geachte afgevaardig-
de de heer Koopman, als hij de hoop 
uitspreekt dat de beoefenaars van de 
wetenschap zelf belangstelling voor 
het wetenschapsbeleid zullen tonen. 
Deze belangstell ing - het is mij bij her-
haling gebleken - is thans zeker aan-
wezig; mijn streven is er van het begin 
af aan op gericht geweest ze verder 
aan te wakkeren. 

Mijnheer de Voorzitter! Ik wi l nog een 
aantal meer op zichzelf staande vragen 
beantwoorden. De geachte afgevaar-
digde de heer De Zeeuw heeft ge-
vraagd naar de rol van de Minister van 
Financiën in het gezamenlijke actiemo-
del. Nu is de ambtgenoot van Finan-
ciën natuurlijk in elke coördinatiesitu-
atie aanwezig, maar ik ben in het ge-

heel niet bevreesd voor een monster-
verbond tussen vakministers en Finan-
ciën. In tegendeel, ik heb eerder reden, 
het samenspel met Financiën uit een 
oogpunt van wetenschapsbeleid posi-
tief te waarderen. Belangrijk isname-
lijk dat wi j een neutrale opstell ing 
tegenover alle departementen ge-
meen hebben, alsmede het streven 
naar een doelmatig gebruik van de 
middelen. Verder hebben wi j vanzelf-
sprekend ieder onze eigen invalshoek. 
Toch is de koppeling van het inhoude-
lijke beleid aan de budgettaire plan-
ning essentieel. Die kan alleen in een 
nauwe samenwerking met de ambtge-
noot van Financiën tot stand komen, 
en die is er dan ook in de praktijk. 
Mede naar aanleiding van de vraag 
van de geachte afgevaardigde de heer 
Koopman, of het gezamenlijke actie-
model niet botst met de budgettaire 
procedures, wi js ik erop dat ook nu al 
voor de vaststelling van de begro-
tings- en meerjarencijfers door de Mi-
nisterraad een bijzondere procedure 
geldt. Daarbij worden de uitgaven in 
hun totaliteit beschouwd. Met het oog 
hierop is voor de budgettaire behan-
deling van die uitgaven binnen de ln-
spectie van Financiën dan ook een af-
zonderlijke eenheid in het leven geroe-
pen. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Koopman heeft ook gevraagd of al iets 
meer gezegd kan worden over de aan-
pak, de methodiek, die zal worden toe-
gepast bij het 'zichtbaar maken' van 
het onderzoek. Ik mag bekend veron-
derstellen, dat ik dit onderwerp grote 
aandacht wi l geven. Voor sommige 
sectoren van het onderzoek zijn er al 
systemen voorde beschrijving van het 
lopend onderzoek in praktijk gebracht. 
Op verschillende plaatsen, o.a. op uni-
versiteiten, zijn experimenten gaande. 
Er is ook een werkgroep voor project-
registratie gevormd, waaraan deskun-
digen van betrokken instanties deelne-
men. Ik houd daar persoonlijk contact 
mee. 
Enerzijds is een doortastende aanpak 
geboden, ten einde het uit elkaar groei-
en van systemen te voorkomen. An-
derzijds moeten wi j er vooral op letten, 
dacht ik, alleen dingen te doen die ook 
door de onderzoekers zelf als zinvol 
worden ervaren. Hun medewerking 
mag worden verlangd. Immers, hier 
ligt ook een stuk verantwoordings-
plicht. 
De ervaring bij voorbeeld bij de land-
bouwresearch heeft geleerd, dat een 
registratiesysteem pas goed gaat lo-
pen als de onderzoekers er zelf ook het 
nut van inzien. Er is dus veel overleg 
nodig over de wijze waarop. 
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Tegelijkertijd zijn wi j doende ons te 
oriënteren in een aantal andere lan-
den, die reeds nationale informatie-
systemen op dit punt kennen. Daar is 
speciaal over gesproken met de ambt-
genoten in België, Canada en Duits-
land. Alle drie waren ook graag berejd 
de hun ter beschikking staande erva-
ring aan mij door te geven. 
Dezelfde geachte afgevaardigde heeft 
verder gevraagd hoe ik mijn contacten 
met de universiteiten en hogescholen 
denk te gaan systematiseren en legali-
seren. Ik vraag mij af, of daarvoor een 
dringende noodzaak aanwezig is. 
Ik ben geneigd mijn contacten met de 
universiteiten en hogescholen in be-
ginsel op dezelfde manier te beschou-
wen als de contacten die ik met tal van 
andere wetenschappelijke instituten 
pleeg te hebben. De bestuurli jke bin-
dingen van die instituten met bepaal-
de collega-ministers worden hierdoor 
onverlet gelaten en ook spreekt het 
vanzelf, dat de betrokken ambtgeno-
ten steeds volledig worden geïnfor-
meerd. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Koopman heeft ook de kort geleden 
opgerichte Europese Stichting voor de 
Wetenschap ter sprake gebracht en 
zich enigszins bezorgd betoond, dat 
deze tè ver af zou komen te staan van 
de onderzoekers. Ik heb de indruk, dat 
de deelnemers - dat zijn zoals bekend 
de academies en de ZWO's van de 
verschillende landen - zich van de po-
sitie van deze stichting in dit opzicht 
heel goed bewust zijn en dat zij er ook 
op zullen letten vooral die activiteiten 
in het werkprogramma op te nemen, 
die nu eenmaal het beste op Europees 
niveau kunnen worden ontwikkeld. 
Ook opperde de geachte afgevaar-
digde dat onder auspiciën van de Eu-
ropese Stichting voor de Wetenschap 
van t i jd tot t i jd parlementsleden zou-
den samenkomen om op die manier 
een contact tot stand te brengen. Ik wi l 
deze gedachte gaarne voorleggen aan 
de Nederlandse deelnemers, te weten 
de Koninklijke Academie en ZWO. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Kleef heeft nog de vraag gesteld, of de 
positie van de RAWB niet belangrijk 
zal veranderen wanneer de RWO en de 
sectorraden invloed op de beleidsvor-
ming zullen krijgen. Ik verwacht hier-
van niet zozeer een verandering van 
de positie van de RAWB, maar wel van 
zijn wijze van functioneren. De plan-
nen en voorstellen van de RWO en de 
sectorraden, de meerjarenprograrrv 
ma's, zullen namelijk een veel beter 
aangrijpingspunt bieden voor de advi-

sering van de RAWB dan op dit mo-
ment voorhanden is. Deze zullen de 
RAWB in staat stellen beter aan zijn 
doel te beantwoorden. Anders ge-
zegd: De adviesfunctie van de RAWB 
zal nog aan betekenis winnen, en dat 
verheugt mi j . 
Het heeft mij ook verheugd dat enige 
geachte afgevaardigden hun instem-
ming hebben betuigd met de in uitvoe-
ring zijnde onderzoekprogramma's. In 
dit verband heeft de geachte afgevaar-
digde de heer Koopman gevraagd of 
het geen overweging verdient om een 
onderzoek in te stellen naar de intern a-
tionale arbeidsverdeling. Dit met het 
oog op het probleem van de verhou-
dingen tussen rijke en arme landen, 
het vraagstuk van de gastarbeiders en 
van de internationale structurele werk-
loosheid. 
Met de geachte afgevaardigde ben ik 
van mening dat het hier gaat om een 
onderwerp dat nader onderzoek be-
hoeft. In het overleg dat ik kortgeleden 
ben begonnen met de Minister voor 
ontwikkelingssamenwerking over het 
onderzoek in deze sector, zal ik dit 
punt gaarne aan de orde stellen voor 
zover dit niet reeds in het nationaal 
programma arbeidsmarkt behandeld 
wordt. 
De geachte afgevaardigde heeft mij 
gevraagd op korte termijn een onder-
zoek te doen instellen naar de wense-
lijkheid en de mogeli jkheid van pro-
grammabegrotingen met betrekking 
tot het wetenschapsbeleid. Daarbij 
wees hij op aanknopingspunten in het 
nieuwe ontwerp voor een comptabil i -
teitswet. Nu spreekt deze ontwerp-
comptabil iteitswet over het begrip 
prestatiebegroting - een systeem dat 
gericht is op de fysieke prestaties en 
op kosteninformatie - en slechts ter-
loopsin de memorie van toelichting 
over het te zijner t i jd, als de ontwikke-
ling voldoende ver gevorderd is, even-
tueel toepassen van technieken zoals 
een programmabegrot ing. 
Een programmabegrot ing heeft ten 
doel via programma's een samenhang 
tot stand te brengen tussen de diverse 
genomen maatregelen en de op lange 
termijn beoogde doeleinden. In de no-
ta Wetenschapsbeleid is een indicatie 
gegeven van de doeleinden op het ter-
rein van de wetenschapsbeoefening. 
Deze zullen verder expliciet moeten 
worden gemaakt en vertaald in opera-
tionele termen. Ook hier zie ik weer 
een duidelijke samenhang met het 
werk dat de sectorraden zullen gaan 
verrichten. Het vraagstuk van de on-
derlinge afstemming van de program-
ma's van de sectorraden en de begro-
tingsprocedures zal zeker mijn aan-
dacht hebben, en heeft die ook nu al. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Zoutendijk kwam terug op de deelna-
me van Nederland in het International 
Institute of Appl ied Systems Analysis 
in Oostenrijk en deelde mede dat het 
hem bekend was dat ZWO, KNAW, 
RAWB en vermoedeli jk ook TNO posi-
tief staan ten opzichte van de Neder-
landse deelname en vermoedeli jk be-
reid zouden zijn naar vermogen in de 
kosten te participeren. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik zou wil len 
antwoorden dat aan de geachte afge-
vaardigde op dit punt meer bekend is 
dan aan mi j . In het antwoord op de in 
het voorlopig verslag gestelde vragen 
is reeds meegedeeld dat concrete be-
argumenteerde voorstellen van die zij-
de nog niet zijn gedaan. Voorts wees ik 
erop dat wanneer een wetenschapsor-
gaan met een voorstel zou komen tot 
deelneming met een dienovereenkorrv 
stig verzoek tot subsidie een dergelijk 
voorstel nog zou moeten worden afge-
wogen binnen het totale prioriteiten-
kader van de wetenschappelijke activi-
teiten in het kader van de begroting 
1976 resp. 1977. Met inachtneming 
van die reserve zal ik mij op korte ter-
mijn tot de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen richten 
met het verzoek mij te adviseren over 
de wenseli jkheid om aan genoemd in-
stituut deel te nemen en de voordelen 
welke zij van zulk een deelname ver-
wacht alsmede mij te informeren over 
de kosten welke hiermede gemoeid 
zijn. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Zoutendijk zegt teleu rgesteld te zijn in 
de nota Wetenschapsbeleid slechts 
enkele regels over het NOBIN te heb-
ben aangetroffen en wijst op het grote 
belang van een goede informatiever-
zorging voor het wetenschappelijk on-
derzoek. Met hetgeen hij daarover 
naar voren heeft gebracht ben ik het 
geheel eens. Sedert het rapport van de 
Werkgroep-Böttcher - waarin de heer 
Zoutendijk een belangrijk aandeel 
heeft gehad - is het inzicht gerijpt dat 
er naast een ten aanzien van het we-
tenschappelijk onderzoek te voeren 
beleid ook meer in het algemeen een 
informatiebeleid moet komen. De in-
formatieverzorging is namelijk niet al-
leen voor het wetenschappelijk onder-
zoek van essentiële betekenis, doch 
ook voor vele andere sectoren van de 
maatschappij. In de nota Weten-
schapsbeleid is inderdaad op het veel 
omvattende onderwerp van de infor-
matieverzorging nog slechts in het 
kort ingegaan. Het heeft echter nu al 
mijn volle aandacht, en zal deze ook in 
de toekomst mijnerzijds krijgen. 
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De geachte afgevaardigde noemt als 
voorbeeld van de onbevredigende si-
tuat ie in Nederland, dat Nederland 
nauwelijks in staat zou zijn een werke-
lijke bijdrage te leveren aan het actie-
plan van de Raad van de Europese Ge-
meenschappen voor de oprichting van 
een Europees netwerk voor weten-
schappelijke en technische informatie. 
Het eigenlijke actieplan is evenwel pas 
enkele weken geleden door de Raad 
van de Europese Gemeenschappen in 
behandeling genomen. Aan het onder-
deel dat vooruit lopend op dat actie-
plan reeds in gang is gezet levert Ne-
derland wel degelijk een bijdrage. De-
ze betreft met name de inbreng in het 
Europees Metallurgisch lnformatiesy-
steem, terwij l verder voorbereidingen 
worden getroffen vooreen Nederland-
se deelneming aan een experiment op 
het terrein van de nucleaire documen-
taire informatie. 
De geachte afgevaardigde stelde 
voorts dat een aantal informatiepro-
jecten niet bevredigend loopt. Inder-
daad hebben enige projecten die door 
het NOBIN worden begeleid, niet de 
resultaten afgeworpen, die ervan ver-
wacht werden. De geachte afgevaar-
digde beschikt ten aanzien van het 
project dat de grootste moeili jkheden 
heeft opgeleverd over informatie uit 
de eerste hand, zodat ik daarover niet 
behoeft uit te weiden. Niettemin mogen 
andere, wel goed lopende, projecten 
niet worden vergeten. 
Voor de bijdrage van het NOBIN aan 
de totstandkoming van een nationaal 
informatiebeleid zal belangrijk zijn het 
concept-beleidsplan dat onlangs in 
NOBIN-verband is gereedgekomen en 
binnenkort zal worden gepubliceerd. 
Voor het overige volsta ik met te ver-
wijzen naar de memories van toelich-
ting op de begrotingen van het minis-
terie van Onderwijs en Wetenschap-
pen, waaruit voldoende blijkt dat er 
ten aanzien van het informatiebeleid 
reeds het een en ander tot stand is ge-
bracht. 
Het voorstel van de heer Zoutendijk 
om het NOBIN te vervangen door een 
raad voor de informatieverzorging 
doet wel enige vragen rijzen. De Ne-
derlandse wereld van de informatie-
deskundigen is beperkt, zodat het de 
vraag is of qua samenstell ing een raad 
voor de informatieverzorging veel zou 
verschillen van het huidige bestuur 
van het NOBIN. De raad voor de infor-
matieverzorging zou volgens de con-
ceptie van de heer Zoutendijk behalve 
het adviseren over het te voeren infor-
matiebeleid, de beoordeling van pro-

jecten tot taak krijgen. Ook in dat op-
zicht zou er geen verschil bestaan, om-
dat het NOBIN dit laatste ook reeds tot 
taak heeft. Het voorstel van de heer 
Zoutendijk zou dus alleen in zoverre 
een verandering met zich brengen, 
dat een andere instantie zou wor-
den belast met de begeleiding van 
goedgekeurde projecten. Ik acht het te 
vroeg, mijnheer de Voorzitter, om een 
definitief standpunt in te nemen over 
deze gedachten; in elk geval wil ik 
eerst het beleidsplan van het NOBIN 
afwachten. 
Van het door de heer Zoutendijk ge-
noemde rapport, waarin de mogelijk-
heid van de oprichting van een Nati-
onaal Informatie Instituut aan de orde 
wordt gesteld, heb ik met belangstel-
ling kennisgenomen. Opzich spreekt 
de gedachte van samenbundeling in 
de een of andere vorm van de in het 
uitvoerende vlak werkzame instituten 
mij wel aan. Nadere bestudering van 
deze gedachte is nodig alvorens een 
oordeel mogelijk is. 
Over de opmerkingen van de geachte 
afgevaardigde ten aanzien van de ver-
houding tussen de ondersteuning van 
het maatschappij gerichte en die van 
het op industriële expansie gerichte 
onderzoek, zou ik het volgende wil len 
zeggen. 
De structuur van onze maatschappij, 
met name de grote bevolkingsdichtheid 
van ons land, brengt mee dat van de 
door de Nederlandse overheid gefi-
nanceerde research and development 
een relatief belangrijk deel aan maat-
schappij-gericht onderzoek wordt be-
steed. Dit onderzoek draagt er toe bij 
dat het vastlopen van de maatschap-
pelijke problematiek wordt voorko-
men. Ook als men denkt aan ontwikke-
ling van de technologie en industriële 
expansie is dit van groot belang. In dit 
verband wi js ik de geachte afgevaar-
digde ook op het nationale onderzoek-
programma arbeidsmarkt. 
Maar hieruit mag niet de conclusie 
worden getrokken dat de Nederlandse 
overheid relatief steeds minder aan op 
verbetering van de technologie en in-
dustriële expansie gericht onderzoek, 
besteedt. Nederland heeft vanaf 1969 
een nagenoeg geli jkbli jvend percenta-
ge van de totale overheidsuitgaven 
voor research en development uitgege-
ven aan de verbetering van de techno-
logie en industriële expansie gericht 
onderzoek. Er is in dit opzicht dan ook 
geen sprake van een relatieve terug-
gang van de besteding zoals door de 
geachte afgevaardigde werd gesteld. 
Dit neemt niet weg dat, in vergelijking 
met zijn EEG-partners, Nederland op 
dit terrein zeker niet voorop loopt, ze-

ker niet ten opzichte van de grotere 
landen, een positie die nog wordt ver-
sterkt als men in de vergeli jking de 
op defensie gerichte R en D.-uitgaven 
mede in beschouwing neemt. Hieruit 
mag niet de conclusie worden getrok-
ken dat de Nederlandse overheid het 
belang van de op industriële vernieu-
wing gerichte R. en D. onvoldoende 
onderkent. 
In dit verband verwijs ik de geachte af-
gevaardigde gaarne naar de memorie 
van toelichting bij de begroting van 
mijn ambtgenoot van Economische 
Zaken, waarin de betekenis van onder-
zoek en ontwikkeling gericht op de ver-
sterking van de positie van de indus-
trie duidelijk wordt onderstreept, Hier-
toe zijn een aantal budgetaire maatre-
gelen genomen. Ook in de nota inzake 
de werkgelegenheid zijn in dit kader 
maatregelen aangekondigd, waarvan 
met name genoemd wordt de extra 
verruiming van de mogelijkheden 
voor het verstrekken van directe ont-
wikkelingskredieten aan de industrie. 
Alhoewel de overheid, dus de R. en 
D. gericht op de verbetering van de 
technologie en de industriële expansie 
wel degelijk in haar beleid betrekt, en 
voornemens is hieraan in het licht van 
de economische ontwikkelingen in de 
komende ti jd in nog sterkere mate aan-
dacht te geven mag, gezien het com-
plexe karakter van de structurele werk-
loosheid, aan het beschikbaar stellen 
van gelden voor dit doel geen exclusie-
ve betekenis worden toegekend voor 
de oplossing van deze problematiek. 

De geachte afgevaardigde de heer 
Schwarz heeft erop gewezen dat, om 
de periode te overbruggen totdat 
schone energie, waarbi j wordt ge-
dacht aan energie met een flow-karak-
ter en aan kernfusie overvloedig aan-
wezig zijn er twee bronnen ter beschik-
king staan, te weten kolen en kernener-
gie, waarbij hij een duidelijke voor-
keur uitspreekt voor de kolen. Hij con-
stateerde dat de SEP echter alles op 
één kaart zet en wel op de kaart van de 
kernenergie. Naar mijn mening is deze 
stelling in die zin niet juist, omdat in de 
periode tot 1980 een uitbreiding is 
gepland met ruim 6000 Megawatt en 
dat de SEP ook naar de kolenkant kijkt 
mag blijken uit het feit, dat van die 
6000 Megawatt ongeveer 20% op het 
gebruik van kolen zijn gebaseerd. Naar 
de mate, waarin de technologie om tot 
een schoon verbruik van kolen te ko-
men zal vorderen, zal ook in de verde-
re toekomst het gebruik daarvan naar 
ik verwacht toenemen. 
Die teneur bestaat ook elders in de we-
reld en dat betekent dan weer dat de 
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kolenproduktie zal moeten worden op-
gevoerd om de vraag te dekken. Dat 
brengt ongetwij feld problemen met 
zich, ook in mil ieuhygiënisch opzicht. 
Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
problematiek in Amerika, verbonden 
aan de zogenaamde str ipmining. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik geloof dat ik 
hiermede langzamerhand ben aange-
land op een terrein dat meer in het bij-
zonder mi jn collega van Economische 
Zaken aangaat, zodat ik het bij die op-
merking zou wil len laten en omdat ik 
meen voorlopig alle vragen te hebben 
beantwoord zou ik graag mi jn betoog 
hiermee wil len afsluiten. 

D 
Staatssecretaris Veerman: Mijnheer 
de Voorzitter! Mijn taak in deze discus-
sie is de beschouwingen en opmerkin-
gen van de geachte afgevaardigden 
over het voortgezet onderwijs te be-
antwoorden. Voor ik over onderdelen 
ga spreken, acht ik het zinvol eerst iets 
te zeggen over de WVO op zich. Ik zal 
mij daarbij beperken, omdat ik daar 
vorig jaar uitvoeriger bij heb stilge-
staan. Sommige sprekers hadden nog-
al veel kritiek op die wet, naar ik meen 
ten onrechte. Niet dat er geen feilen 
zijn en dat er geen verbeteringen no-
dig zijn. 
Wijzigingen zijn nodig, niet alleen 
omdat bij de uitvoering aanvullingen 
en verbeteringen nodig zijn gebleken, 
maar ook omdat de ontwikkeling is 
voortgegaan. Weliswaar klinkt de roep 
om rust in het onderwijs: hij klonk ook 
hier, maar niemand zal zover gaan, te 
beweren dat voortgang van het beleid 
niet nodig is. Die is er geweest en is er 
nog. Ik heb aan de overzijde een aantal 
voorbeelden genoemd uit het l.b.o. 
Hier mag ik wijzen op het m.a.v.o.-pro-
ject, als voorbeeld van een uitwerking 
- wijziging van de WVO - , die ener-
zijds een gevolg is van verder denken 
over dit onderwerp, anderzijds voort-
vloeit uit minder goede werking, die 
bij de uitvoering is gebleken. M a a r -
daar gaat het mij om - dat betreft 
slechts onderdelen. De WVO is een 
wet die er komen moest, waarvoor de 
ti jd rijp was. Achteraf kan men zeggen, 
dat men bij de wet en de uitvoering 
daarvan - of liever bij de invoering -
meer organisatorisch dan onderwijs-
kundig dacht. Dat vindt u ook in het 
eindverslag van de commissie v.w.o.-
h.a.v.o.-m.a.v.o., de commissie-Gee-
rars. Maar als die commissie in alle 
voorzichtigheid het geheel overziet, na 
tien jaar van begeleiding, dan komt zij 
toch tot meer voordelen dan nadelen, 

dus tot een positief saldo. Men kan ui-
teraard de geschiedenis niet terug-
draaien. De WVO is er, als een fase in 
de ontwikkeling van ons voortgezet 
onderwijs. Die ontwikkeling gaat ver-
der, en op grond van de ervaringen -
vooral ook bij de invoering van de 
WVO - zullen wij deze ontwikkeling 
met grote zorgvuldigheid vorm moe-
ten geven. 
Mijnheer de Voorzitter, ik kom dan nu 
aan de beantwoording van de vragen. 
In de eerste plaats enkele vragen van 
de geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Someren-Downer. In antwoord op 
haar vragen over het voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs in het al-
gemeen en de pakkettenkeuze in het 
bijzonder, wi js ik erop dat er reeds 
lang voor de oorlog grote bezwaren 
waren tegen het aantal vakken dat de 
gymnasium- en vooral de h.b.s.-leer-
ling te verwerken kreeg. Voortdurend 
werd aangedrongen op een terugbren-
gen van dit aantal, wat dan gepaard 
zou moeten gaan met de mogeli jkheid 
van keuze èn verdieping van de exa-
menstof. Het staat nu toch wel vast, 
dat men althans voor de exacte vakken 
tot een verdieping van de stof is geko-
men. 
De mening van de geachte afgevaar-
digde dat het v.w.o. moeilijker moet 
worden deel ik niet. Dat een verbre-
ding niet gewenst is, blijkt uit het feit 
dat slechts een gering aantal examen-
kandidaten bij het v.w.o. een achtste 
vak neemt en dat velen die aanvanke-
lijk wel voor een achtste vak hadden 
gekozen, daar weer van terugkomen. 
Uit onderwijskringen heb ik overigens 
de wens tot verbreding niet vernomen, 
evenmin die tot verzwaring van het 
eindexamen. 
De geachte afgevaardigde de heer Die-
penhorst heeft uit ing gegeven aan zijn 
bezorgdheid over de grote verschei-
denheid van de keuzepakketten. Het 
samenstellen van de diverse keuze-
pakketten is een gecompliceerde zaak. 
Door de mogeli jkheid van een grote 
verscheidenheid aan pakketten wordt 
echter tegemoet gekomen aan de 
reeds lang levende wens om een leer-
ling de kans te geven datgene te laten 
bestuderen, wat hij voor zijn functie in 
de maatschappij of voor zijn vervolg-
onderwijs het meest nodig heeft. Bo-
vendien kan hij een bepaalde aanleg of 
belangstelling richten op zaken die zijn 
voorkeur hebben. 
De scholen getroosten zich vaak grote 
moeite om aan alle wensen te vol-
doen. Dat leidt ertoe dat een zeer grc-
te variatie van pakketten - enige tien-
tallen in één school - geen uitzonde-
ring is. Overigens vaak met steeds klei 

ne varianten. Het is duidelijk dat een 
ruim gebruik van deze voor de leerlin-
gen gunstige regeling hoge eisen stelt 
aan de schoolorganisatie. De school 
kan echter zekere beperkingen in de 
vri jheid van keuze aanbrengen. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Waterschoot heeft het schoolonder-
zoek in de examenklassen aan de orde 
gesteld. Mijnheer de Voorzitter! De re-
geling van het schoolonderzoek is in 
feite geheel een zaak van de school. De 
school moet echter enkele hoofdregels 
in acht nemen. Deze hoofdregels die-
nen met name ertoe de kandidaat te 
beschermen. Hij dient bij voorbeeld te 
weten hoe het schoolonderzoek zal 
worden ingericht. Binnen die hoofdre-
gels heeft iedere school een ruime mate 
van vri jheid. Zij kan gebruik maken 
van rapportcijfers, proefwerken, werk-
stukken, beurten enz. Ik heb overigens 
vorige week in een persverslag gelezen 
dat het grootste deel van de schoollei-
ders het huidige schoolonderzoek wi l 
bestendigen. Dat de huidige examen-
regeling voor verbetering vatbaar is, 
wordt door niemand ontkend. Om be-
ter zicht te krijgen in deze materie 
wordt op het departement een exa-
mennota voorbereid. Daarin zullen di-
verse voorstellen tot verbetering van 
de eindexamens gedaan worden. De 
gedachtenvorming, die vanuit het on-
derwijsveld gestalte krijgt, kan mede 
in de voorstellen die in de examennota 
tot uitdrukking komen, worden betrok-
ken. 

De geachte afgevaardigde de heer Van 
Hulst had kritiek op het gebruik van 
mult iple choice-opgaven. Door de 
schaalvergroting, die zich de laatste ja-
ren bij het onderwijs heeft voorge-
daan, was de oude manier van beoor-
delen van examenopgaven niet langer 
mogelijk. Het was duidelijk dat een an-
dere examentechniek en correctieme-
thode noodzakelijk waren. Bij een 
mechanische verwerking van de exa-
menopgaven ligt toepassing van meer-
keuzeopgaven voor de hand. Ik moet 
hierbij wel opmerken dat naast meer-
keuzetoetsen ook de examenvorm met 
open vragen gehanteerd wordt. Bij de 
ze opgaven vindt een tweede correctie 
plaats door een leraar-gecommitteer-
de. 
De multiple choice-opgaven zijn geen 
uitvinding of idee van het departe-
ment, maar ingevoerd op aandringen 
van het onderwijsveld. Zo zijn de toet-
sen voor het tekstbegrip bij de moder-
ne vreemde talen bevorderd door de 
Commissie Modernisering Leerplan 
Moderne Vreemde Talen. Deze com-
missie heeft met betrekking tot de luis-
tervaardigheid in het h.a.v.o. eveneens 
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de stoot gegeven tot het ontwikkelen 
van meerkeuzetoetsen. Deze toetsen 
worden op basis van vrijwilligheid 
door 75% a 80% van de scholen in het 
kader van het schoolonderzoek ge-
bruikt. 
Nu de positie van het Frans in het 
voortgezet onderwijs. De geachte af-
gevaardigden Van Hulst en Boekman 
hebben zich bezorgd getoond over de 
positievan deze taal in het voortgezet 
onderwijs. Ik deel die bezorgdheid. 
Met beide afgevaardigden constateer 
ik, dat in de afgelopen jaren een duide-
lijke vermindering van het aantal les-
uren in de Franse taal heeft plaatsge-
had. Deze vermindering is vooral het 
gevolg geweest van de omstandigheid 
dat in vele gevallen slechts twee van 
de drie moderne vreemde talen voor 
het eindexamen worden gekozen. Dat 
is op zich weer het gevolg van het 
systeem van enerzijds beperking van 
het aantal eindexamenvakken en an-
derzijds de keuzemogelijkheid uit die 
vakken, welk systeem nu eenmaal is 
aanvaard bij de totstandkoming van 
de Wet op het voortgezet onderwijs. 
De leerlingen ervaren het Frans blijk-
baar als een moeilijke taal, omdat zij 
geneigd zijn deze taal niet in de eerste 
plaatste kiezen voor het eindexamen. 
Wel zijn alle leerlingen verplicht een 
aantal uren bij het v.w.o. tot en met de 
vierde klas in de Franse taal van 
de lessentabel te volgen. 
Ik vestig de aandacht van beide geach-
te afgevaardigden op de omstandig-
heid, dat de vermindering van het aan-
tal lesuren Frans heeft plaatsgehad, in 
de situatie dat deze taal, als enige mo-
derne vreemde taal, een in de wet ver-
melde bevoorrechte positie in het eer-
ste leerjaar van a.v.o.-scholen heeft 
gekregen, namelijk verplicht is voorge-
schreven. De geachte afgevaardigde 
Van Hulst zal toch wel niet betogen, 
dat het Engels en het Duits, die niet 
voor de brugklas verplicht zijn voorge-
schreven, minder hebben bijgedragen 
en nog bijdragen aan onze cultuur. En 
als de geachte afgevaardigde Van 
Hulst vraagt, of het Frans de harmoni-
satievan de brugklas in de weg staat, 
dan zeg ik 'ja', in zoverre het gaat om 
de doorstroming van het l.b.o. naar 
het m.a.v.o. Die doorstroming staat in 
het wetsontwerp centraal. 
De geachte afgevaardigde mevrouw 
Van Someren-Downer sprak haar be-
zorgdheid uit over het bestaan van 
zeer grote scholen. Ik herhaal wat 
reeds eerder in dit verband gezegd is, 
namelijk dat er van het ministerie uit 
geen aandrang op de vorming van 

grote scholen wordt uitgeoefend. Als 
duidelijk is, dat het te verwachten aan-
tal leerlingen voldoende zal zijn voor 2 
scholen, ben ik bereid aan de oprich-
ting van een tweede school - eventu-
eel voorafgegaan door de vorming 
van een dépendance - mee te werken. 
Die medewerking is zo actief, dat wij in 
bepaalde gevallen aanvragers in die 
richting adviseren. In de prognoses 
moeten dan wel de gevolgen van da-
ling van het geboortencijfer verdiscon-
teerd worden. Ten einde beter zicht te 
krijgen op de gesignaleerde problema-
tiek is - in overeenstemming met de 
wens, aan de overzijde geuit - begon-
nen met een studie over de optimale 
schoolgrootte. 
Dezelfde geachte afgevaardigde heeft 
enkele opmerkingen over het tweede-
kans-onderwijs gemaakt. Zij heeft 
daarbij niet gerept over de inspannin-
gen om tot een open school te komen. 
Immers, één van de doelstellingen 
daarvan is, grotere groepen van de be-
volking dan tot nu toe met tweede-
kansonderwijs te bereiken. Ik zal mij 
met de geachte afgevaardigde beper-
ken tot het speciale voorbeeld van 
tweedekansonderwijs, dat in het 
avondonderwijs gestalte heeft gekre-
gen. Ik ben het met de geachte afge-
vaardigde helemaal eens over het gro-
te belang, dat aan dit soort onderwijs 
moet worden toegekend. Ik ben ook 
bereid te erkennen, dat de faciliteiten 
voor dat onderwijs met dat groeiende 
belang geen gelijke tred hebben ge-
houden. Ik heb dan ook reeds aan de 
vaste commissie aan de overzijde toe-
gezegd, dat nog vóór 1 augustus a.s. in 
het georganiseerd overleg een garan-
tieregeling voor het avondonderwijs 
aan de orde zal worden gesteld. Ook 
zal op korte termijn in dat overleg een 
voorstel worden besproken tot verho-
ging van het aantal diensturen. Wan-
neer deze zaken zijn geregeld, zal het 
eerder en beter mogelijk zijn tot aan-
stelling van een fulltime-conrector of 
adjunct-directeur over te gaan en zou 
ook de noodzakelijke begeleiding van 
de leerlingen beter tot haar recht kun-
nen komen. Voorts bezint een ambte-
lijke werkgroep zich erop, of de er-
kenning van het avondonderwijs als 
tweede kansonderwijs ook niet een 
wat andere opzet noodzakelijk maakt 
dan voor het dagonderwijs geldt. Tot 
nu toe kwam het eigen karakter van het 
avondonderwijs in de structuur nau-
welijks tot uiting. Uiteraard zal een an-
dere of ruimere opzet alleen worden 
verwerkelijkt in nauw overleg met het 
'veld'. De geachte afgevaardigde de 
heer Franssen heeft gevraagd of bij 
een verdergaande veralgemening van 

het lager technisch onderwijs de aan-
sluiting bij het bedrijfsleven voldoen-
de tot haar recht komt. Ik wijs de ge-
achte afgevaardigde erop, dat de her-
structurering van het l.t.o., zoals die tot 
uitdrukking komt in het Besluit l.b.o./ 
I.a.v.o., gebaseerd is op een 2-jarige 
beroepsvoorbereidende bovenbouw. 
In de nota van toelichting bij dit besluit 
staat, dat een beroepsvoorbereiding 
van één jaar na de onderbouw te ge-
ring moet worden geacht. 
In de verschillende projecten ten be-
hoeve van de herstructurering van het 
l.t.o. wordt bijzondere zorg besteed 
aan de beroepsvoorbereiding in de 
2-jarige bovenbouw, die dient als de 
aansluiting aan de opleiding in het ka-
der van het leerlingwezen. Om de ge-
diplomeerde l.t.s.-ers bij de overstap 
naar het bedrijfsleven maatschappelijk 
weerbaar te doen zijn, acht ik handha-
ving van een 2-jarige beroepsvoorbe-
reiding noodzakelijk na twee jaar alge-
mene vorming. Voorzover er thans bij 
de opvang van l.t.s.-ers in het bedrijfs-
leven problemen zijn, is de oorzaak 
daarvan vermoedelijk eerder aan an-
dere omstandigheden te wijten dan 
aan de veralgemening en de verbre-
ding van het l.t.o. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Marion heeft de vrees uitgesproken 
dat door het examenpakket bij het 
beroepsonderwijs verarming zou op-
treden. Ik acht het noodzakelijk dat bij 
de samenstelling van het examenpak-
ket nauw overleg gepleegd wordt tus-
sen leerling en leraar, eventueel 
schooldecaan. Hierbij spelen behalve 
de capaciteiten van de leerling ook zijn 
wensen met betrekking tot zijn verdere 
loopbaan na het volgen van het l.b.o. 
een rol. Hiervan zal mede afhankelijk 
zijn, of de leerling geadviseerd wordt, 
een beroepsgericht vak in zijn exa-
menpakket op te nemen. Wel is het 
noodzakelijk dat de opnemende insti-
tuten - van m.b.o. en leerlingwezen -
en het bedrijfsleven niet alleen consta-
teren dat een leerling in het bezit is van 
een l.b.o.-diploma, maar ook kennis 
nemen van de bijbehorende cijferlijst. 
Daaruit kunnen zij aflezen, waarin de 
leerling is geëxamineerd en op welk 
niveau, om hem te plaatsen in een 
voor hem geschikt programma. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Marion heeft gevraagd, of ik tegemoet 
kan komen aan een verzoek om hand-
having van de vakken aardrijkskunde 
en geschiedenis en deze vakken niet te 
laten verdwijnen in een 'sociaal vak', 
Ik kan deze vraag bevestigend beant-
woorden. Zoals de geachte afgevaar-
digde weet, zijn aardrijkskunde en 
geschiedenis als afzonderlijke vakken 
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opgenomen in de lessentabellen van 
de a.v.o.-scholen; bij de scholen voor 
l.b.o. komen daarentegen aardrijks-
kunde en geschiedenis als één vak 
voor op de lessentabel. Onlangs heeft 
mij echter uit het l.b.o. het verzoek be-
reikt om dit vak te splitsen in twee vak-
ken. In principe ben ik daar voorstan-
der van, maar om dat te verwerkelijken 
is echter wijziging van de WVO nodig. 
Mijnheer de Voorzitter! De geachte af-
gevaardigde de heer Van Waterschoot 
heeft gepleit voor de oprichting van 
twee nieuwe scholen in Zeeuws-Vlaan-
deren: een avondschool voor h.a.v.o. 
te Terneuzen en een school voor 
l.e.a.o. Eerst de avond-h.a.v.o. Bij be-
schikking van mijn ambtsvoorganger 
van 27 oktober 1972 werd het verzoek 
van de Stichting Handelsavondschool 
Zeeuws-Vlaanderen om opneming in 
het scholenplan 1973-1974-1975 afge-
wezen. Reden voor de afwijzing was 
dat voor deze school een zo gering 
aantal leerlingen werd verwacht, dat 
aan de levensvatbaarheid van de aan-
gevraagde school werd getwijfeld. De 
stichting kwam tegen de afwijzing in 
beroep en dat beroep is nog in behan-
deling bij de Raad van State. Het ad-
vies is binnenkort te verwachten. Het 
spreekt vanzelf dat ik dat advies wil af-
wachten voor ik mijn standpunt kan 
bepalen. Wel kan ik nu reeds zeggen 
dat argumenten van de geachte afge-
vaardigde mij aanspreken. 
In zijn pleidooi voor een school voor 
l.e.a.o. wees de geachte afgevaardigde 
erop dat deze vorm van onderwijs in 
Zeeuws-Vlaanderen wordt gemist. 
Voor degenen in Zeeuws-Vlaanderen 
die deze vorm van onderwijs willen 
volgen, betekent dat lange reistijden. 
Het zal de geachte afgevaardigde be-
kend zijn dat er reeds een aanvraag 
voor een neutraal bijzondere school te 
Terneuzen werd ingediend. Het bere-
kend aantal potentiële leerlingen van 
een dergelijke school te Terneuzen be-
draagt echter slechts 57, terwijl er voor 
de stichting van een categoriale school 
voor l.e.a.o. een minimum van onge-
veer 250 leerlingen vereist is. Met alle 
begrip voor de geografische aspecten, 
acht ik het vooralsnog niet verant-
woord, een honorering van deze aan-
vraag in het vooruitzicht te stellen. 
Naar aanleiding van de vraag van de 
geachte afgevaardigde de heer Frans-
sen over aanvullende garanties bij het 
m.h.n.o. en het m.s.p.o. in het school-
jaar 1975/1976 merk ik op, dat inmid-
dels aanvullende maatregelen voor 
een versterkte garantie voor de docen-
ten bij het m.h.n.o. en het m.s.p.o. zijn 

getroffen. In het georganiseerd over-
leg is daarover inmiddels overeen-
stemming bereikt. Ik meen dat deze, 
naar mijn mening goede regeling, 
twee weken geleden is gepubliceerd. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Steenbergen heeft gevraagd naar de 
benoeming van amanuenses bij het 
m.a.v.o. Zoals in de memorie van toe-
lichting op de begroting is aangekon-
digd, zal met ingang van 1 augustus 
1975 een experiment met amanuenses 
voor enkele scholen voor het lager 
technisch onderwijs worden begon-
nen. Het is de bedoeling dat bij dit ex-
periment met ingang van dezelfde da-
tum ook enkele m.a.v.o.-scholen wor-
den betrokken. Of en wanneer tot aan-
stelling van amanuenses over de ge-
hele linie zal worden overgegaan, kan 
ik nu nog niet zeggen. Uiteraard zal 
een beslissing hierover afhankelijk zijn 
van de ervaringen bij het experiment. 
Bovendien zou er een bedrag van en-
kele tientallen miljoenen mee gemoeid 
zijn. De urgentie van een dergelijke uit-
gave moet worden afgewogen tegen 
die van vele andere dringende wen-
sen. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Meuleman heeft enige vragen gesteld 
in verband met de planprocedure. 
Twee algemene vragen. In de eerste 
plaats over de wenselijkheid van sa-
menwerking van het departement met 
de besturenbonden. Ik onderschrijf dit. 
Die samenwerking is zeer nuttig en als 
ze er niet al was zou zij er bepaald 
moeten komen. In het wetsontwerp 
11880, waarover het eindverslag door 
deze Kamer al is uitgebracht, wordt dat 
overleg ook voorgeschreven, maar in 
werkelijkheid functioneert het overleg-
plan van scholen, waarbij de besturen-
bonden betrokken zijn, al enige jaren. 
Naar ik meen, wordt het door alle erbij 
betrokken partijen zeer gewaardeerd. 
Dan heeft de geachte afgevaardigde 
gevraagd wat bij de stichting van scho-
len voor voortgezet onderwijs bepa-
lend is. Het belangrijkste punt is de 
prognose over het te verwachten aan-
bod van leerlingen. De commissie 
planprocedure werkt sinds enkele ja-
ren bij voorkeur met prognoses op lan-
gere termijn. De te verwachten ontwik-
kelingen in het leerlingenbestand: de 
daling van het aantal leerlingen, die 
zich bij het lager onderwijs al manifes-
teert, loopt door naar het voortgezet 
onderwijs en noopt tot voorzichtig-
heid. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Meuleman heeft ook een vraag gesteld 
over een concreet geval: de Gerefor-
meerde Sociale Academie te Ede. Het 
spijt mij dat de geachte afgevaardigde 

de heer Meuleman hierbij heeft ge-
sproken van een vooringenomen me-
ning, die op beslissende punten be-
paald wordt door de politiek en le-
vensbeschouwelijke argumenten. 
Vooringenomenheid is een verwijt dat 
ik beslist van de hand wijs. Ik heb aan 
de overzijde van het Binnenhof al be-
toogd, dat in een bepaald opzicht de 
politieke en levensbeschouwelijke 
overtuiging inderdaad een rol speelt in 
dit opzicht. Ik denk dat dit bij de heer 
Meuleman èn bij mij het geval zal zijn. 
Ik meen namelijk dat, in dit opzicht, van 
iedere bewindsman en zeker van een 
antirevolutionair gevergd mag worden, 
dat hij de wet naar eer en geweten toe-
past en handhaaft. Welnu, ik meen dat 
een onderdehand wel een communis 
opinio is, dat de wet subsidiëring van 
de GSA te Ede op dit moment verbiedt. 
Ik wil daar nu niet weer in den brede op 
ingaan. Alleen nog het volgende. 
Reeds in augustus 1973 heeft het be-
stuur van de GSA te Ede, toen nog te 
Barneveld, aan leden en sympathisan-
ten meegedeeld, dat men wel in 1974 
al kon beginnen met de school, maar 
dat men er dan rekening mee moest 
houden, dat dit de school drie jaar sub-
sidie zou kosten. Men kende de wet 
dus. Subsidie is, krachtens de wet, pas 
in 1978 mogelijk. Ik weet, dat de school 
veel aanmeldingen heeft, maar dat is 
nu niet meer relevant, daar artikel 65, 
lid 4, van toepassing is, waarin wordt 
bepaald dat er gedurende drie jaar 
geen bekostiging door de overheid zal 
zijn als men een school sticht, die niet 
in het scholenplan is opgenomen. 
Daarmee is, dacht ik, het laatste woord 
gesproken. 
Mijnheer de Voorzitter! Nu zou ik nog 
graag willen ingaan op vragen en op-
merkingen over de scholenbouw. De 
geachte afgevaardigde de heer 
Schwarz heeft gesproken van de alter-
natieven voor de scholenbouw voor 
het voortgezet onderwijs, die vermeld 
staan in de Nota scholenbouw. Het lijkt 
mij nuttig hier nog eens duidelijk te 
stellen dat de genoemde alternatieven 
denkhypothesen zijn. De ene hypothe-
se gaat ervan uit dat de leerlingen 
uitsluitend, of althans in hoofdzaak, 
gehuisvest worden in permanente of 
semi-permanente gebouwen, de an-
dere van huisvesting in nog veel tijde-
lijke gebouwen. 

De heer Schwarz (D'66): Ik noemde het 
dan ook extreme alternatieven, maar 
dat zult u wel hebben begrepen. 
Staatssecretaris Veerman: Misschien 
mag ik op een ander punt een kleine 
correctie aanbrengen. De natuur is ten 
slotte een sterke zaak. De geachte af-
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gevaardigde heeft bij het tegenover el-
kaar stellen van die twee extreme al-
ternatieven gesproken van 780 min. 
voor het ene en 300 min. voor het an-
dere als kosten per jaar. In het bedrag 
van 780 min. zijn echter tevens 100 
min. voor zogenaamde kleine stich-
tingskosten begrepen, wat bij de 300 
min. niet het geval is. Om een goede 
vergelijking te krijgen, moet men die 
100 min. ook bij hetandere bedrag, 
300 min., tel len, of ze bij geen van bei-
de meetellen. De juiste vergelijking is 
dus 780 min. tegenover 400 min. of 
680 min. tegenover 300 min. Dat is iets 
minder extreem. Maar zoals ik al zei, 
mijnheer de Voorzitter, het gaat hier 
om hypothesen en de werkeli jkheid, 
het te voeren beleid, ligt tussen die 
twee. Dat blijkt ook duidelijk in de be-
groting die deze Kamer op dit ogenblik 
behandelt. In deze begroting is een be-
drag van 520 min. opgenomen voor 
nieuw-, aan- en verbouw, te weten in 
artikel 120. Hierbij komen dan nog de 
bedragen ter wil le van de werkgele-
genheid, namelijk 20 min., die door het 
Ministerie van Sociale Zaken ter be-
schikking worden gesteld. Dit laatstge-
noemde bedrag wordt, naar voorlopi-
ge verwachting, nog verhoogd met 50 
min. Het wordt dus ongeveer 600 min. 
De geachte afgevaardigde vraagt of ik 
zijn mening deel dat naar een zodanig 
bouwprogramma dient te worden ge-
streefd dat over bij voorbeeld tien jaar 
vri jwel alle leerlingen, die permanent 
gehuisvest moeten worden, ook met-
terdaad over permanente huisvesting 
kunnen beschikken. Blijkens deze 
vraagstelling ziet de geachte afgevaar-
digde dat een zeker bestand aan nood-
lokalen nu eenmaal altijd noodzakelijk 
zal blijken. Immers een huisvestings-
voorziening die slechts nodig is om 
een tijdelijke piek op te vangen of die 
moeten worden getroffen in de aan-
loopperiode van een nieuw gestichte 
school, kan niet en moet niet van per-
manente of semi-permanente aard 
zijn. 

Maar verder streven wij zo veel moge-
lijk naar permanente huisvesting, al 
wi l ik mij niet vastleggen op een ter-
mijn van tien jaar. 
Dezelfde geachte afgevaardigde stelt 
dat er meer informatie beschikbaar 
moet komen over het lokale aanbod 
van leerlingen. De nota scholenbouw-
beleid geeft inderdaad, mijnheer de 
Voorzitter, slechts een landelijke kwan-
titatieve benadering, m.a.w. een ra-
ming van de totale behoefte. Dat was 
ook nodig om de meerjarenraming en 
•planning hard te kunnen maken. Ik ben 

het met de geachte afgevaardigde eens 
dat de uitwerking regionaal dient te ge-
schieden. 
Zo gebeurt het ook al. Ik geef een voor-
beeld. Op het ogenblik is er een enquê-
te bij alle scholen voor voortgezet on-
derwijs aan de gang naar de huisves-
ting waarover men beschikt, naar de 
kwaliteit van de huisvesting en naar 
eventuele tekorten. Op deze wijze 
wordt een volledige inventarisatie ver-
kregen. Ik verzeker de geachte afge-
vaardigde gaarne, mijnheer de Voor-
zitter, dat het multi-functionele aspect 
bij het stichten van nieuwe schoolge-
bouwen, evenals bij het gebruik van de 
bestaande gebouwen, grote aandacht 
heeft. De interdepartementale werk-
groep Multi-functionele Accommoda-
ties kwam in januari gereed met een 
uitvoerige voorl ichtingsbrochure, die 
thans bij de Staatsdrukkerij in bewer-
king is. Staatssecretaris Meijer van 
CRM en ik zullen deze brochure over 
enkele weken onder de titel 'Bouwen 
voor school èn buurt ' introduceren. 
Deze publikatie is bestemd voor ieder, 
die zich betrokken voelt bij de beharti-
ging van de belangen zoals die van on-
derwijs, samenlevingsopbouw, jeugd-
en jongerenwerk, creatieve vorming, 
bejaardenwerk, sport en recreatie. Ik 
ben van mening, dat het een werkstuk 
is geworden, dat op heldere wijze de 
mogeli jkheden schetst, ook in financieel 
opzicht. Het geeft de knelpunten aan 
en zal zeker een stimulans geven zoals 
door de geachte afgevaardigde wordt 
bedoeld. Ook in ander opzicht heeft de 
informatiestroom mijn aandacht. Bin-
nen enkele weken is bij voorbeeld de 
publikatie te verwachten van het nieu-
we scholenbouwplan, te weten dat 
voor de jaren 1975 t /m 1978. De 
schoolbesturen kunnen daarin lezen in 
welk jaar de grondaankoop, de bouw-
voorbereiding en de feitelijke aanvang 
van de bouw zal starten. Van de bestu-
ren moet worden verwacht, dat zij ook 
zelf een strakke netwerkplanning op-
zetten, waar nodig en mogelijk inclu-
sief de behartiging van multi-functio-
nele belangen. Aldus zullen en moeten 
ook zij al het nodige doen om binnen 
de geplande termijnen te komen tot 
het verwerkelijken van hun bouwpro-
ject. 

Ik w i l , mijnheer de Voorzitter, in dit 
verband ook nog even aanhaken bij de 
opmerking die de geachte afgevaar-
digde de heer Diepenhorst maakte 
over het scholencomplex dat is onder-
gebracht in 't Karregat in Eindhoven, 
een uiting van multifunctioneel den-
ken. Een van de belangrijke uitgangs-
punten bij multi-functioneel bouwen 
is - daarop wordt in de brochure ook 

gewezen - de bewaking van elke af-
zonderlijke discipline, al zal iedere par-
ticipant naast de voordelen ook wat 
minpunten hebben te aanvaarden. 
Maar - mag ik het eenvoudig zo zeg-
gen - het een moet niet door het ander 
in de knel komen. Het laatste nu is bij 't 
Karregat het grote probleem gebleken. 
Reeds in oktober 1973 hebben onder 
leiding van de bouwkundig hoofdin-
specteur, de hoofdinspectrice van het 
kleuteronderwijs, de hoofdinspecteur 
van het lager onderwijs, de genees-
kundig inspecteur van de volksgezond-
heid en de bouwkundig inspecteur van 
het betrokken gebied in tegenwoor-
digheid van het hoofd van de afdeling 
Jeugd- en Gezondheidszorg van de ge-
meente, een bezoek gebracht aan het 
complex. Deze functionarissen hebben 
na het verzoek ieder voor zich een rap-
port opgesteld van hun bevindingen, 
waarin de positieve kwaliteiten, die het 
complex ongetwijfeld heeft, genoemd 
zijn. Uit de rapporten blijkt echter 
eveneens dat er een aantal ernstige 
bezwaren bestaat. Na kennisneming 
van alle bevindingen heb ik eind maart 
1974 besloten de accommodatie voor 
uiterlijk één jaar toe te staan als huis-
vesting voor het onderwijs, dit in af-
wachting van alsnog te treffen voorzie-
ningen. Deze dienden er in de eerste 
plaats op gericht te zijn het leefklimaat 
in de ruimten zodanig te verbeteren, 
dat deze geschikt werden voor het spe-
cifieke gebruik dat ervan gemaakt 
moet worden. De termijn van een jaar 
loopt over enige t i jd af. Er zijn reeds de 
nodige verbeteringen aangebracht, 
maar men is er nog niet geheel uit. Het 
gemeentebestuur is zeker in deze 
kwestie diligent. 

Mijnheer de Voorzitter! Mede voor het 
geven van goede voorlichting juist ook 
in dit soort zaken, is de werkgroep 
Multi-functionele Accommodaties in-
gesteld. Misschien is het goed - en 
daarmede wi l ik dit onderwerp beslui-
ten - er toch nog wel de aandacht op te 
vestigen, dat de verantwoordeli jkheid 
voor het gebruik van multi-functionele 
gebouwen voor onderwijsdoeleinden 
en de gevolgen daarvan voor leerlin-
gen en leerkrachten, zal blijven berus-
ten bij het bevoegd gezag. 
Naar aanleiding van de vraag van de 
geachte afgevaardigde de heer Van 
Marion of het vorige jaar aan scholen-
bouw - ik neem aan dat de heer Van 
Marion hierbij op scholenbouw voor 
het voortgezet onderwijs doelde - 200 
min. minder is uitgegeven dan volgens 
de begroting mogelijk was, merk ik op, 
dat dit niet het geval was. In septem-
ber 1974 was het begrotingsbedrag 
voor dat jaar reeds geheel in verplich-
tingen vastgelegd. 
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Dat er een verschil is tussen verplich-
tingen en het werkelijk verloop van de 
betalingen in enig jaar - well icht doelt 
de geachte afgevaardigde hierop - is 
een boekhoudkundige aangelegen-
heid, waarvoor artikel 24 van de 
Comptabil i teitswet kan worden gehan-
teerd. Dat artikel houdt in dat bedra-
gen, waarover nog niet door de 
schoolbesturen was gedisponeerd bij 
de Bank voor Nederlandsche Gemeen-
ten, worden overgeboekt naar het vol-
gend jaar. Het laatste zal, wat de scho-
lenbouwbegroting-1974 betreft, ge-
schieden tot een bedrag van 71 min. 
Naar aanleiding van de vraag van de 
geachte afgevaardigde de heer Steen-
bergen inzake de verbouwings- of uit-
breidingsplannen voor schoolgebou-
wen voor voortgezet onderwijs kan ik 
mededelen dat als gevolg van de circu-
laire van 11 september 1974 - in de 
praktijk aangeduid als de twee ton-cir-
culaire - 728 schoolbesturen een aan-
vraag hebben ingediend, tot een be-
drag van 95 min. Met deze circulaire 
beoogde ik het de schoolbesturen mo-
gelijk te maken, mede ter stimulering 
van de werkgelegenheid, relatief klei-
ne voorzieningen, die tot nog toe ach-
terwege moesten blijven en het onder-
wijs ernstig belemmerden, in een ver-
sneld tempo te laten uitvoeren. Van 
deze aanvragen zijn een 300-tal projec-
ten tot een bedrag van circa 29 min. 
goedgekeurd en voor rekening van de 
begroting van ons departement geko-
men. De schoolbesturen hebben daar-
over inmiddels bericht ontvangen. Aan 
het Ministerie van Sociale Zaken zijn 
295 projecten tot een bedrag van 55 
min. opgegeven. Ook hierover zijn de 
desbetreffende schoolbesturen geïn-
formeerd. 

Op 20 februari j l . heeft het Coördinatie-
college voor Openbare Werken - gelet 
op de voordrachten van de Regionale 
Colleges - van die 295 projecten 122, 
tot een bedrag van 25 min., in principe 
aanvaard als werkgelegenheidspro-
ject. De machtiging hiervoor zal nog 
deze maand afkomen, waarna de des-
betreffende schoolbesturen aan de 
slag kunnen. De 173 projecten, die dus 
nog niet zijn aangewezen als werkgele-
genheidsproject blijven vooralsnog in 
het werkenbestand van Sociale Zaken 
opgenomen. Er resteert uiteindelijk 
een aantal van 133 aanvragen, tot een 
bedrag van 11 min. die niet aan de ge-
stelde eisen voldeden. Deze schoolbe-
sturen hebben inzake de afwijzing 
reeds bericht ontvangen of zullen die 
nog dezer dagen krijgen. 

De 728 aanvragen zijn in de maanden 
oktober en november bij ons binnen-
gekomen. De administratieve verwer-
king is een groot karwei geweest, maar 
het is nu praktisch rond. 
Ten slotte, mijnheer de Voorzitter, nog 
enkele woorden naar aanleiding van 
vragen van de geachte afgevaardigde 
de heer Steenbergen over de doorbe-
rekening van gelden die beschikbaar 
zijn gesteld in het kader van de werk-
loosheidsbestri jding. 
Indien gemeenten gelden, die ter be-
schikking komen in het kader van de 
werkloosheidsbestri jding, besteden 
voor grote werken, zoals renovatie of 
uitbreiding van schoolgebouwen voor 
lager onderwijs, gaat het om kosten 
die behoren tot de kapitaalsfeer. Deze 
kosten komen dus niet voor de door-
betaling aan het bijzonder onderwijs in 
aanmerking. Worden met deze gelden 
evenwel werkzaamheden zoals schil-
derwerk en dergelijke uitgevoerd, dan 
behoren deze tot de kosten van in-
standhouding die wèl voor doorbeta-
ling in aanmerking komen. Ik wijs er 
nog op, dat het ook mogelijk is, dat de 
gemeenten ten behoeve van bijzon-
dere scholen voorzieningen treffen 
voor grotere werken, die worden gefi-
nancierd met gelden voor de werk-
loosheidsbestri jding. 
Mijnheer de Voorzitter! Hiermee ben ik 
aan het einde gekomen van de beant-
woording van de vragen die de geach-
te afgevaardigden mi j hebben gesteld. 
Ik dank u voor uw aandacht. 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Het is onvermijdeli jk, dat bij 
een behandeling van de onderwijsbe-
groting met betrekking tot het hoger 
onderwijs vele onderwerpen naar vo-
ren worden gebracht, die op het ogen-
blik niet alleen in het brandpunt van de 
belangstelling staan, maar ook bij de 
Staten-Generaal in behandeling zijn. 
Zo is door verschillende afgevaardig-
den onder meer gesproken over de 
herstructurering bij het wetenschap-
pelijk onderwijs en over de selectie en 
inschrijvingsbeperkingen voor studen-
ten. Zoals U bekend is, zijn over beide 
zaken wetsontwerpen ingediend, die 
op korte termijn - wat het laatste be-
treft, zelfs zeer korte termi jn, namelijk 
binnen 48 uur - in de Tweede Kamer 
aan de orde zullen worden gesteld. 
Wanneer uit mi jn beantwoording een 
tendens tot het droog houden van het 
kruit mocht blijken, hoop ik dat uw Ka-
mer dit zal beoordelen vanuit de we-
tenschap dat ik zeer erkentelijk ben 
voorde kritische bijdragen diedege-
achte afgevaardigden hier de vorige 

week aan de gedachtenwisseling over 
deze problemen hebben geleverd en 
naar wi j hopen, spoedig hierna door 
uw Kamer zullen worden behandeld 
en voor ons een extra st imulans beteke-
nen om de grootst mogeli jke duidelijk-
heid over het door ons gevoerde be-
leid te verschaffen. 
Mijnheer de Voorzitter! Met betrekking 
tot de herstructurering van het wets-
ontwerp, waarover de heren Zouten-
dijk, Van Hulst, De Rijk en Diepenhorst 
hebben gesproken, het volgende. Bin-
nen enkele weken hopen wi j de nota 
naar aanleiding van het eindverslag bij 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
in te dienen. In deze nota zullen wi j uit-
voerig ingaan op de vele resterende -
soms ook kritische - kanttekeningen 
die bij dit wetsontwerp zijn geplaatst. 
Naar wi j hopen zeer snel daarna zullen 
wi j bij de openbare behandeling met 
de beide Kamers der Staten-Generaal 
uitvoerig van gedachten kunnen wis-
selen over dit zo belangrijke wets-
ontwerp. 
Niet alleen in het belang van het we-
tenschappelijk onderwijs, maar ook in 
het belang van het wetenschappeli jk 
onderzoek - de geachte afgevaardigde 
de heer Diepenhorst wees daar terecht 
op - i seenspoed ige to ts tandkoming 
van de herstructurering en herpro-
grammering van het wetsontwerp 
noodzakelijk. In die nota naar aanlei-
ding van het eindverslag zullen wi j ook, 
zij het globaal, ingaan op de samen-
hang tussen het wetenschappeli jk on-
derwijs en het hoger beroepsonder-
wijs. Uitvoeriger zullen wi j dat doen in 
de beleidsnota hoger onderwijs, die in 
de tweede helft van dit jaar zal worden 
aangeboden. De beleidsvoorstellen 
om te komen tot een stelsel van gedif-
ferentieerd hoger onderwijs zullen 
daarin centraal staan. 
Eén van de mogeli jkheden voor diffe-
rentiatie in dit hoger onderwi js is 
naast de bevordering van de samen-
hang tussen w.o. en h.b.o. nieuwe, 
meer algemeen gerichte hoger-onder-
wi jsprogramma'ste ontwikkelen. Dif-
ferentiatie is ook van belang om de 
discrepantie tussen het aantal afgestu-
deerden en de vraag van de arbeids-
markt te bestrijden. De geachte afge-
vaardigde de heer De Rijk wijst daar te-
recht op. De Commissie Ontwikkeling 
Hoger Onderwijs bereidt hierover een 
advies voor, dat binnenkort gereed is 
en zal worden gepubliceerd. Aspecten 
als de plaats van dergelijke program-
ma's in het hoger onderwijs, aanbod 
en behoefte aan en aard en inhoud van 
dergelijke programma's zullen daarbij 
aan de orde komen. Wij stellen ons 
voor, op deze aspecten nader in te 
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gaan in de beleidsnota Hoger Onder-
wijs. 
Zoals is opgemerkt in de memorie van 
toelichting bij de begroting zal de weg 
naar het gedifferentieerde hoger on-
derwijs mede moeten worden gevon-
den door in te spelen op initiatieven uit 
het veld. In dat verband wijs ik op de 
technische sector, waar onlangs is in-
gesteld de Commissie Samenwerking 
HTO-TWO onder voorzitterschap van 
de heer Thomassen. In Maastricht kan, 
zoals de geachte afgevaardigde de 
heer Steenbergen opmerkte, eveneens 
een proefveld voor de ontwikkeling 
van het hoger onderwijs liggen, even-
als in Leeuwarden, waarover de ge-
achte afgevaardigden de heren De 
Vries en Steenbergen hebben gespro-
ken. 
Ten aanzien van het samenwerkings-
experiment Leeuwarden-Groningen 
waarvoor onder andere de geachte af-
gevaardigden de heren De Vries en 
Van Kleef bijzondere aandacht hebben 
gevraagd, heb ik zoals bekend voor-
stellen gedaan om een begin van het 
samenwerkingsexperiment met in-
gang van 1 september 1976 mogelijk 
te maken. Met belangstelling wacht ik 
thans de reacties van de R.U.-Gronin-
gen en van de Agogische Academie 
Friesland af. 
Naar ik heb begrepen, zal die reactie 
zeer spoedig komen. Ik vertrouw dat 
de reacties van zodanige aard zullen 
zijn dat die start per 1 september 1976 
ook werkelijk kan plaatsvinden. Met dit 
experiment wordt, zoals de heer Van 
Kleef opmerkte, aangesloten bij basis-
werk, dat ter plaatse tot ontwikkeling is 
gekomen. Wel maak ik hem er op-
merkzaam op, dat dit basiswerk uit-
sluitend mogelijk is door een intensief 
overleg met en de financiële bewaking 
door de rijksoverheid. De in Maastricht 
voorziene faculteit der algemene we-
tenschappen - en nu richt ik mij tot de 
geachte afgevaardigden de heren 
Franssen en Van Waterschoot -zie ik 
in de eerste plaats als een centrum 
voor de opzet en uitwerking van ont-
wikkelingen in het hoger onderwijs. In 
de regio Zuid-Limburg willen wij be-
vorderen, dat de h.b.o.-opleidingen in 
de gezondheidszorg met de medische 
faculteit te Maastricht komen tot sa-
menwerkingsexperimenten. Voor der-
gelijke samenwerkingsexperimenten 
kan die faculteit der algemene weten-
schappen een broedplaats zijn. Ook zal 
in die faculteit onderwijskundig onder-
zoek en ontwikkelingswerk kunnen 
worden verricht. Wij hopen deze ge-
dachte van het Maastrichtse proefveld 

voor het hoger onderwijs nader uit te 
werken in de memorie van toelichting 
bij het wetsontwerp inzake de rijksuni-
versiteit Limburg, dat naar ik verwacht 
zeer binnenkort kan worden inge-
diend. 

DeheerTummersfP.v.d.A.): De 
Staatssecretaris spreekt over het 
Maastrichtse proefveld. Het is echter 
de Rijksuniversiteit Limburg die in op-
bouw is. Daarom heeft de heer Steen-
bergen gevraagd of er te denken was 
aan een spreiding van instituten, om-
dat een spreiding daarvan juist de so-
ciaal-culturele impulsen die het gebied 
zo hard nodig heeft ten goede zou ko-
men. Daarom kan men niet meer spre-
ken van een Maastrichts veld. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou nu geen antwoord 
willen geven op het punt van de moge-
lijkheden tot spreiding van instituten. 
Als de geachte afgevaardigde mij erop 
wijst dat ik in dit verband beter had 
kunnen spreken overeen Limburgs 
proefveld, ga ik daarmee akkoord. Wij 
hebben de gewoonte, universiteiten 
aan te duiden met een stadsnaam. In 
de provincie Limburg is daarvan inder-
daad afgeweken. 
De heer Letschert (K.V.P.): Misschien 
wordt die wel Europees! 
Staatssecretaris Klein: Ook daar zullen 
wij het nog over moeten hebben. 
Nu ik spreek over het hoger beroeps-
onderwijs ga ik graag in op enkele an-
dere vragen die over deze sector zijn 
gesteld. Door de geachte afgevaardigde 
de heer Franssen is geïnformeerd naar 
de HBO-Raad en de democratisering. 
Ik kan hem meedelen, dat de oprich-
tingsvergadering van de HBO-Raad op 
21 en 22 maart aanstaande zal worden 
gehouden. Aan de belanghebbende 
organisaties zijn vanwege de voorbe-
reidingscommissie concept-statuten 
verzonden, die op deze oprichtingsver-
gadering worden behandeld. De HBO-
Raad krijgt de verenigingsstructuur: 
de oprichters zullen over de inhoud 
van de statuten beslissen. Alleen HBO-
organisaties kunnen in de Raad partici-
peren. Voor niet-georganiseerden, dus 
inzonderheid ook voor niet georgani-
seerde studenten, zal geen directe 
deelneming mogelijk zijn. 
Het probleem van de interne democra-
tisering is in studie. Op 15 en 16 mei 
aanstaande zal een conferentie over 
dit onderwerp worden gehouden, die 
momenteel in werkgroepen wordt 
voorbereid. Over de wijze waarop deze 
interne democratisering en de studen-
tenparticipatie daarin gestalte zullen 
krijgen kan ik nu derhalve nog geen 
uitspraak doen. 

De heer Franssen heeft verder ge-
vraagd naar de aansluiting van het 
middelbaar technisch op het hoger 
technisch onderwijs. De Commissie 
Doorstroming MTO-HTO, ingesteld 
door de Stuurcommissies MTO en 
HTO, heeft een interimrapport uitge-
bracht. In dit rapport wordt aange-
toond, dat door aanpassingen van de 
leerstof in het eerste leerjaar van de 
hogere technische scholen, m.t.s.-abi-
turiënten van de afdeling werktuig-
kunde met wis- en natuurkunde in het 
eindexamen pakket direct naar het eer-
ste leerjaar van de h.t.s. kunnen door-
stromen. De commissie heeft thans de 
afdelingen elektrotechniek en bouw-
kunde in studie en hoopt binnenkort 
haar eindrapport uit te brengen. Ik ver-
trouw dat dit zo tijdig kan geschieden 
dat bij de opstelling van de door mij 
toegezegde aanvullende nota aan de 
Tweede Kamer inzake de doorstro-
mingsproblematiek m.b.o./h.a.v.o.-
h.b.o. hiermede rekening kan worden 
gehouden. Ik heb namelijk toegezegd 
dat deze nota voor het zomerreces zal 
worden aangeboden. 
In antwoord op de vraag van de heer 
Franssen met betrekking tot de centra-
Ie aanmelding bij het h.b.o. kan ik me-
dedelen, dat deze voor het studiejaar 
1975/1976 wordt beproefd voor het 
hoger sociaal-pedagogisch onderwijs. 
De proefneming betrof 20 sociale aca-
demies en 15 andere tot deze vorm 
van onderwijs behorende instellingen. 
Van de sociale academies hadden er 
10 tegen decentralisatie van deaan-
meldingen zodanige bezwaren, dat zij 
hieraan geen medewerking wilden 
verlenen. Ik betreur dit zeer, niet in de 
laatste plaats vanwege de onzakelijk-
heid en grote vrijblijvendheid ten aan-
zien van onze jonge mensen die uit de-
ze bezwaren bleek. Ik beraad mij thans 
over het op dit punt voor volgend jaar 
te voeren beleid omdat ik van mening 
ben dat, met alle respect voor de eigen 
bevoegdheden, het niet aangaat dat 
de centrale overheid een passieve 
houding aanneemt in deze aangele-
genheid, tot schade van de adspirant-
studenten. 
Zoals door deheerVan Hulstisopge-
merkt naar aanleiding van mijn brief 
aan De Amstelhorn te Amsterdam, zal 
ik de ontwikkelingen ten aanzien van 
de examens bij de sociale academies 
nauwlettend volgen en vasthouden 
aan een correcte naleving van de ter 
zake geldende regelingen. Ook op dit 
punt moet ik stellen dat er naar mijn 
mening nogal wat denkbeelden in het 
veld worden ontmoet, die ik ook met 
de meest ruime interpretatie van het 
agogisch gebeuren niet anders dan ver-
ward kan noemen. 
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De geachte afgevaardigde de heer De 
Vries heeft mij verzocht iets te zeggen 
over de toekomstmogelijkheden voor 
de categorie MO-studerenden, die niet 
van plan zijn in het onderwijs te gaan. 
Kortgeleden is er een projectgroep in 
gesteld, die als opdracht heeft het ont 
werpen van hoofdlijnen vooreen be-
leid voor parttime hoger onderwijs 
van algemene aard. Rekening hou-
dend met de afbouw van MO-opleidin 
gen en de start van de parttime nieuwe 
lerarenopleidingen zullen deze part-
time hoger-onderwijsopleidingen van 
algemene aard zo mogelijk in 1976 be-
ginnen. Het ligt in de bedoeling dat be-
halve leden van de MO-overlegraad 
ook de Vereinging van Instellingen 
voor Schriftelijk Onderwijs (VISO) en 
de Maatschappij voor Nijverheid en 
Handel betrokken blijven bij de ontwik 
kelingen van deze onderwijssoort. De 
projectgroep heeft recentelijk via een 
interimrapport verslag uitgebracht 
over de voortgang van haar werk-
zaamheden, alsmede over de wettelij 
keen financiële implicaties van het 
project. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik kom nu toe 
aan de beantwoording van een groot 
aantal vragen die specifiek betrekking 
hebben op het wetenschappelijk on-
derwijs. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Zoutendijk heeft zich kritisch uitgela-
ten over ons voorstel van loting voor 
toelating tot de examens in studierich-
tingen met een numerus fixus-rege-
ling. Ik merkte al op dat ik er vanuit ga, 
dat bij de behandeling van het wets-
ontwerp verlenging en wijziging van 
de Machtigingswet inschrijving stu-
denten in de beide Kamers der Staten-
Generaal nog ruimschoots gelegen-
heid zal zijn over dit onderwerp van 
gedachten te wisselen. Ik beperk mij 
daarom nu tot de opmerking, dat ook 
de Regering zich realiseert dat het lo-
tingssysteem niet als een fraai sluit-
stuk van een optimaal onderwijsstelsel 
moet worden beschouwd. In de me-
morie van antwoord op het voorlopig 
verslag betreffende het genoemde 
wetsontwerp zijn voordelen en nade-
len van loting genoemd. Zolang echter 
geen selectiesysteem beschikbaar is, 
waaraan duidelijk prioriteit moet wor-
den gegeven, meent de Regering aan 
een algehele loting de voorkeur te 
moeten blijven geven. Het door de 
heer Zoutendijk aanbevolen alternatief 
geeft ons geen aanleiding deze voor-
keur te laten varen. 
De heer Zoutendijk erkent dat een be-
perking van de toelating van eerste-

jaarsstudenten onvermijdelijk is bij ge-
specialiseerde, dure en beroepsgerictv 
te opleidingen. Uitbreiding op korte 
termijn is onmogelijk en in verband 
met de vermoedelijke maatschappelij-
ke behoefte ook ongewenst. De selec-
tie-methoden vragen dus bijzondere 
aandacht.De geachte afgevaardigde 
bepleit het toelaten van eerstejaars 
studenten op basis van het eindexa-
men en een geschikt vakkenpakket. 
Aan het einde van het eerste jaar zou 
een selectief propedeutisch examen 
moeten volgen. Na doorstroming van 
hen, die hiervoor gekwalificeerd zijn, 
zou een verdeling plaats moeten vin-
den over hoger beroepsonderwijs en 
algemeen vormend wetenschappelijk 
onderwijs. Hierop volgend zou na een 
strenge selectie een voortzetting van 
de studie mogelijk zijn in een beroeps-
gerichte wetenschappelijk onderwijs-
fase. 
Zoals ook door ons in de memorie van 
antwoord gesteld, zijn er aantrekkelijke 
kanten aan het vrij toelaten van stu-
denten tot het eerste jaar en selectie 
op grond van de prestaties, die de stu-
dent in de gekozen studie heeft kunnen 
leveren. Evenwel moeten juist voor de 
dure, beroepsgerichte studierichtin-
gen de nadelen niet worden vergeten. 
Dat zijn in de eerste plaats de fysieke 
beperking van de opnamecapaciteit en 
de grote investeringen die nodig zijn 
om deze uit te breiden. Of deze uitbrei-
ding, uitsluitend ten behoeve van eer-
stejaars studenten, een erg doelmatige 
besteding van middelen is, lijkt twijfel-
achtig. Voorts, voor de studenten die 
hun studie na het eerste jaar niet kun-
nen voortzetten ondanks gunstige re-
sultaten, betekent het naast vertraging 
in het kiezen van een alternatieve stu-
die wellicht een grotere frustratie dan 
wanneer men aan de ingang het 'nee' 
hoort. Zowel in het onderwijscontou-
renplan als in de beleidsnota over de 
ontwikkeling van het hoger onderwijs, 
welke beide in de loop van dit jaar zul-
len worden uitgebracht, zal de Minister 
zijn gedachten over de toekomstige 
structuur van het hoger onderwijs be-
kendmaken. 
Bij de behandeling van het wetsont-
werp-herstructurering wetenschappe-
lijk onderwijs komt deze problematiek 
ook ter sprake. In de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag, die wij zeer 
binnenkort zullen uitbrengen, zullen 
wij hierop ook nog nader ingaan. Ik 
meen dan ook dat deze vragen bij een 
spoedig te verwachten volgende gele-
genheid in een breder verband aan de 
orde zullen moeten worden gesteld. 
Wel wil ik aan de heer Zoutendijk nog 
zeggen dat het mij hooglijk heeft ver-

baasd dat uitgerekend een vertegen-
woordiger van wat ik heb begrepen 
toch een liberale partij heet te zijn, zo 
gemakkelijk conclusies ten aanzien 
van het individu durft te trekken, op 
basis van gegevens die gelden voor 
groepen. Bij een slechte interpretatie 
van het socialisme kan men zoiets nog 
verwachten, niet echter van een libe-
raal. 

De heer Zoutendijk (V.V.D.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik begrijp niet waar de 
Staatssecretaris met zijn opmerking op 
doelt. In welk verband zou ik dan heb-
ben gezegd dat ten aanzien van indivi-
duen conclusies zouden worden ge-
trokken op basis van resultaten voor 
groepen? 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Zoutendijk heeft 
dat niet expliciet gezegd, maar impli-
ciet door over numerieke rendemen-
ten te spreken en daarbij met name te 
verwijzen naar het beleid dat wordt ge-
voerd ten aanzien van groepen van 
mensen op basis van die rendemen-
ten. Die rendementen zijn gebleken uit 
de resultaten van vroegere generaties. 
Uit die overgang, waarbij men dus 
mensen heeft ingedeeld in bepaalde 
categorieën, op tamelijk willekeurige 
wijze, zijn conclusies getrokken ten 
aanzien van het individu, omdat men 
toevallig bij die groep is ingedeeld. Die 
overgang is zowel voor een socialist 
als voor een liberaaal prohibitief, maar 
kwadratisch prohibitief voor een libe-
raal. 

De heer Zoutendijk (V.V.D.): Mijnheer 
de Voorzitter! Als liberalen iets zeg-
gen, dan zeggen zij het altijd duidelijk. 
Ik heb beslist op geen enkele manier 
gezegd wat de Staatssecretaris mij nu 
in de mond geeft. Ik heb gepleit voor 
betere selectiemethoden en gezegd dat 
die ontwikkeld kunnen worden. Wan-
neer dergelijke selectiemethoden er 
zijn, zou iedereen op individuele basis 
moeten tonen dat hij wel of niet gekwa-
lificeerd is. Daar is niets collectiefs aan, 
maar dit is volledig op individuele basis 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde 
heeft een vernietigend oordeel over 
het voorstel van de Regering tot alge-
mene loting gegeven. Impliciet hield 
dat een veroordeling in van onze gehele 
argumentatie, waarbij wij juist op deze 
problematiek zijn ingegaan. Impliciet 
heeft de geachte afgevaardigde groeps-
beschouwingen vertaald in de behan-
deling van het individu, door ons voor-
stel dat het enige voorstel is dat gedaan 
kan worden wanneer men die overgang 
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niet wenst te maken, verre van hem te 
werpen. 

De heer Zoutendijk (V.V.D.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wi l de Staatssecretaris 
niet verder ophouden, maar ik heb de 
loting verworpen, omdat ik het individu 
een kans wi l geven aan te tonen wat 
hij waard is. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! De geachte afgevaardigde 
heeft dan een mathematische fout ge-
maakt en geen principiële fout. 
Mijnheer de Voorzitter! Waar het in ge-
val van de toelatingsbeperking en de 
selectiemethoden thans om gaat, is 
het treffen van een noodzakelijke 
maatregel om in een urgent probleem 
een uitweg te vinden. Deze uitweg is 
van toepassing op de komende jaren, 
omdat aan de hand van de aangekon-
digde nota's een discussie zal moeten 
plaatsvinden over bli jvende regelin-
gen en voorzieningen, die betrekking 
zullen hebben op het hoger onderwijs 
als geheel. 
Van het betoog van de geachte afge-
vaardigde de heer De Zeeuw over de 
selectie bij de toelating tot studierich-
tingen met een numerus fixus nam ik 
niet alleen met belangstelling kennis, 
maar voor zover het zijn analyse be-
trof, ook met instemming. Echter, waar 
de heer De Zeeuw overschakelde van 
'het gegeven' naar het 'te bewijzen', 
liet hij naar mijn mening een steek val-
len, namelijk waar hij, los van het aan-
geven van wat dan, gegeven de onge-
lijkheid der mensen, zijn optimalise-
ringscriteria zijn, de overgang maakte: 
de mensen zijn ongelijk, dus moet er 
ook een ongelijke kans op toela-
ting zijn. Dit was een vrij abrupte over-
gang. Ik moge nu volstaan met de heer 
De Zeeuw mede te delen dat, wanneer 
hij deze zelfde bewijsvoering bij de be-
handeling van het wetsontwerp, naar 
ik hoop binnen enkele maanden, zou 
bezigen, ik hierop zal moeten antwoor-
den dat hij geen bewijs uit het onge-
ri jmde, maareen ongeri jmd bewijs 
heeft geleverd. 

De heer De Zeeuw (K.V.P.): Dat is ten-
minste iets! 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik neem graag akte van de 
opmerking van de geachte afgevaar-
digde de heer Zoutendijk, dat de tot-
standkoming van het werkstuk Meerja-
rencijfers 1975-1978 ook hem tot vol -
doening stemt. Deze kwantitatieve be-
nadering is overigens niet bepalend 
voor het kwalitatieve beleid. Uitdruk-
kelijk heb ik bij het verschijnen en de 

presentatie ervan de aandacht erop 
gevestigd, dat zij de beginvoorwaar-
den aangeven om in gezamenlijk over-
leg met de universiteiten en hogescho-
len tot een koersbepaling te komen. De 
aspecten welke de heer Zoutendijk 
heeft genoemd, te weten kritische eva-
luatie van onderwi jsprogramma's, ver-
mijding van zinloze duplicatie en taak-
verdeling van de instell ingen zijn en 
zullen voor de komende t i jd in toene-
mende mate in het overleg worden be-
trokken. 
Het is bepaald onjuist, dat, zoals de 
heer Zoutendijk het uitdrukt: 'de botte 
bijl hoogti j blijft vieren bij hetwetsont-
werp. ' , Integendeel, alles is erop ge-
richt de toewijzing van middelen in 
overleg met de instellingen van weten-
schappelijk onderwijs te verbeteren. 
Bij de voorbereiding van de komende 
begrotingen wordt dan ook aan het 
aspect van de verdeling - en met name 
de te hanteren sleutels - grote aan-
dacht besteed. De Permanente Plan-
ning Commissie van de Academische 
Raad is bezig met het ontwikkelen van 
verbeterde sleutels. 
Met hantering van nieuwe sleutels zul-
len kwalitatief goed onderbouwde f i -
nanciële schema's moeten worden op-
gesteld. 
In dit verband wi l ik ook nog ingaan op 
de opmerking in het betoog van de ge-
achte afgevaardigde de heer Van Hulst 
over de verdeling van de formatie-
plaatsen. Hij voert daarbij de mening 
van prof. W. Begeer van de Rijksuni-
versiteit te Rotterdam aan. Ik ken de 
bewijsvoering van prof. Begeer. In de 
nota-Meerjarencijfers is aan de metho-
de-Begeer aandacht besteed. Ver-
wacht mag worden dat de eerderge-
noemde PPC van de Academische 
Raad deze methode mede in haar be-
schouwingen zal betrekken. 
De heer Zoutendijk is van mening dat 
er te weinig aandacht wordt besteed 
aan structurele bezuinigingsvoorstel-
len waarvoor enkele voorbeelden wer-
den genoemd. Ik ben het ermee eens 
dat er ter zake nog veel tot stand kan 
worden gebracht. Het zijn overigens 
geen nieuwe punten. Op enkele wil ik 
nader ingaan. 
Ten aanzien van het aanschaf- en ver-
vangingsbeleid van wetenschappelijke 
apparatuur kan ik mededelen dat hier-
aan in het kader van de meerjarencij-
fers de nodige aandacht wordt ge-
schonken. Uit de door de instellingen 
verstrekte gegevens blijkt, dat een gro-
te verscheidenheid van apparaten on-
der deze noemer verzameld is. 
In gezamenlijk overleg zal met de in-
stellingen van wetenschappelijk onder-
wijs en de academische ziekenhuizen 

worden nagegaan of een aanwijsbare 
achterstand bij de vervanging aanwezig 
is en welke uitbreiding van de appara-
tuur in de toekomst wenselijk is. 
De heei Zoutendijk heeft ook gewezen 
op een beter gebruik van collegezalen 
en practicumruimten. Zoals bekend, 
valt het onderwi jsprogramma onder 
de verantwoordeli jkheid van de facul-
teiten. Door de toeneming van het aan-
tal studenten zal men gedwongen zijn 
tot een optimale bezetting van de aan-
wezige collegezalen en practicum-
ruimten. Door de verschuiving van de 
interessen voor de diverse studierich-
tingen bij de studenten zullen de be-
schikbare ruimten binnen de instellin-
gen ongeli jkmatig worden belast. 
De diensten van huisvesting van de in-
stellingen en de afdeling investering 
en doelmatigheid van het departement 
werken nauw samen om dooreen her-
verdeling van de aanwezige ruimten 
resp. n ieuwbouw een optimale benut-
ting van de ruimten te verwezenlijken. 
Over de door de geachte afgevaardig-
de eveneens aangestipte flexibiliteit 
tussen de diverse middelencategorieën 
kan ik mededelen, dat met enkele des-
kundigen uit het wetsontwerp reeds 
geruime tijd overleg wordt gevoerd 
over een doelmatige begrotingstech-
niek van de universiteiten en hoge-
scholen, waarbi j aan de genoemde 
flexibil iteit de nodige aandacht zal 
worden besteed. 

De heer Zoutendijk heeft ook aandacht 
gevraagd voor structurele bezuini-
gingsmogeli jkheden op het terrein van 
het personeels- en salarisbeleid, en 
min of meer gesteld dat er op die ge-
noemde gebieden niets gebeurt. Ik 
moge de geachte afgevaardigde eraan 
herinneren: 
- dat in het najaar van 1974 een princi-
pebeslissing is genomen en bekend 
gemaakt met betrekking tot de honore-
ring van medici in de medische facul-
teiten, welke ten doel heeft orde op za-
ken te stellen in de nogal chaotische 
inkomensvorming in de academische 
ziekenhuizen; 
- dat ingaande 1 februari j l . het vaste 
salarisbedrag voor hoogleraren, onge-
acht hun leeftijd en ervaring , is ver-
vangen door een salarisschaal die on-
geveer 35% lager begint dan dat vaste 
bedrag; 
- dat het sinds enige jaren gevoerde 
leerstoelenbeleid o.a. gekenmerkt 
wordt door een streven naartaakver-
deling en samenwerking, en het kap-
pen van oud hout om nieuwe loten een 
kans te geven, punten waar de geachte 
afgevaardigde juist voor pleit. 
Ik wijs er voorts op dat eerstdaags een 
algemene maatregel van bestuur in 
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het Staatsblad zal verschijnen, waarin 
de aanstelling op proef van weten-
schappelijke medewerkers nader 
wordt geregeld. Bij deze gelegenheid 
zal een circulaire verschijnenen, waar-
in aandacht wordt besteed aan de ver-
schillende rechtspositionele mogelijk-
heden tot het aangaan van tijdelijke 
dienstverbanden. Ik kan voorts stellen 
dat het pleidooi van de heer Zoutendijk 
voor een genuanceerd en voorzichtig 
salarisbeleid met betrekking tot het 
wetenschappelijk corps, zowel wat de 
begininpassing als wat bevorderingen 
betreft, geheel door mij wordt onder-
schreven. De aanzetten daarvoor zijn 
in het door mij uitgezette beleid, zowel 
dat op lange als dat op kortere termi jn, 
zeer duidelijk aanwezig. 
Een doelmatige begrotingstechniek zal 
mede ten goede moeten komen aan 
een ander euvel dat de geachte afge-
vaardigde de heer Zoutendijk heeft ge-
releveerd, namelijk het gebrekkige in-
zicht in het universitaire onderzoek. 
Het is overigens naar mijn mening be-
slist niet zo, dat er geen inzicht zou be-
staan in de kwantiteit en de kwaliteit 
van het onderzoek, zoals de geachte 
afgevaardigde stelde. In een aantal 
universiteiten, helaas nog niet in Lei-
den, werken al centrale universiteiten-
researchcommissies, die zeer goed 
werk verrichten door het inventarise-
ren van het onderzoek aan hun instel-
l ing. In enkele ZWO-stichtingen be-
schikt men ook over overzichten van 
hetgeen universitaire onderzoekers 
aan research verrichten. Soms heeft 
men daar ook nauwkeurig bijgehou-
den welke onderzoeker waarover pu-
bliceert en hoeveel keer hij door zijn 
collega's wordt geciteerd, hetgeen een 
redelijke eerste-ordemaatstaf is voor 
de kwaliteit van het onderzoek. Er 
komt nog bij dat op instigatie van O. en 
W. door enkele ZWO-stichtingen over-
zichten zijn of worden opgemaakt van 
onderwijs en onderzoek in hun vakge-
bied, hetgeen eveneens het inzicht in 
dit onderzoek aanzienlijk vergroot.De 
geachte afgevaardigde de heer 
Schwarz heeft een relatie gelegd tus-
sen de werkloosheidsbestrijding en de 
nota Meerjarencijfers 1975-1978. De 
heer Schwarz gaat ervan uit, dat het 
scheppen van een arbeidsplaats ca. 
f 200 000.- kost, welk bedrag is ont-
leend aan de eerste werkloosheidsno-
ta. Voor minder dan dit bedrag per 
man zou men aan de instellingen van 
wetenschappelijk onderwijs die in de 
nota Meerjarencijfers bedreigd worden 
met vermindering van formatieplaat-
sen, gedurende 3 jaar de vermindering 
kunnen opschorten. 

Ik acht deze benadering te simplis-
tisch. In de eerste plaats betekent een 
vermindering van een formatie niet 
automatisch een beïnvloeding van de 
bezetting van het toegestane aantal 
formatieplaatsen. In de tweede plaats 
dient te worden uitgegaan van een 
macro-benadering. Dit impliceert, dat 
er landelijk gezien slechts van een ver-
schuiving van plaatsen, zo men wil 
overheveling van plaatsen, van de ene 
naar de nadere instelling sprake is. De-
ze verschuiving is per definitie neu-
traal. Voorts dient de heer Schwarz 
niet te vergeten dat de 2 ton in het ene 
geval een structurele arbeidsplaats op-
levert en in het andere geval uitslui-
tend aan 3 jaar exploitatiekosten wordt 
besteed. Ik zie dan ook geen aanleiding 
de suggestie van de heer Schwarz over 
te nemen, om ter zake in overleg te tre-
den met de bewindslieden van Sociale 
Zaken. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Marion heeft geïnformeerd naar de 
stand van zaken met de stuurgroep-
Van Trier (betreffende herstructure-
ring van het wetenschappelijk corps). 
Zoals uit de interim-rapportages van 
de stuurgroep bekend kan zijn, acht zij 
een verantwoorde advisering over de 
herstructurering niet mogelijk zonder 
te beschikken over het resultaat van 
een door deskundigen in te stellen on-
derzoek naar de feitelijke formatie- en 
functiestructuren in het huidige weten-
schappelijk corps. Gezien de ti jd die 
met een dergelijk onderzoek is ge-
moeid, heb ik onlangs met de stuur-
groep de mogeli jkheid besproken, om 
een aantal knelpunten in het huidige 
wetenschappelijk corps los te koppe-
len van de langere-termijn-problema-
tiek, en te trachten die knelpunten op 
redelijk korte termijn tot oplossing te 
brengen. Ik zal hierover nog deze 
maand een gesprek hebben met leden 
van de colleges van bestuur der uni-
versiteiten en hogescholen. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Schwarz heeft de suggestie gedaan, 
bij de aanstelling van hoogleraren for-
meel onderscheid te maken tussen al-
gemeen hoogleraren en vakhooglera-
ren, zoals door hem naar externe ka-
rakteristieken onderscheiden. 
Mijnheer de Voorzitter! De geachte af-
gevaardigde heeft mij niet gevraagd 
hoe ik daarover denk. Ik merk niette-
min op, dat mijn aanvankelijke mening 
is dat het hier meer een feitelijk ver-
schil in het functioneren van hoogle-
raren betreft dan een onderscheid, dat 
functioneel moet worden nagestreefd 
en formeel in de aanstelling van de be-
trokkenen tot uitdrukking zou moeten 
worden gebracht. Overigens past het 

in de taakopdracht van de stuurgroep-
Van Trier aan een suggestie als deze 
aandacht te geven. Ik zal ze dan ook 
aan de stuurgroep doen toekomen. 

De heer Schwarz (D'66): Dan kunnen 
wi j acht jaar op het antwoord wachten. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Zoals ik zoeven heb ge-
zegd, heb ik met de commissie-Van 
Trier overleg gepleegd. Acht jaar is 
een zeer lange periode, maar het zal 
in ieder geval toch wel vier jaar wor-
den, naar ik vermoed. Daaraan vooraf-
gaand hopen wi j een aantal korte-ter-
mijnproblemen op te lossen. Dit schat 
ik ook wel als een probleem, waarover 
wi j over vier jaar uitsluitsel zullen heb-
ben gekregen. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Zoutendijk heeft aandacht gevraagd 
voor 'verkregen rechten' wanneer het 
komt tot verlaging van de leeftijds-
grens van hoogleraren en lectoren van 
70 tot 65 jaar. Vele uit het vrije beroep 
stammende hoogleraren, zo zegt hij, 
hebben inderti jd het ambt geambieerd, 
ondanks een teruggang in salaris, 
vanwege de mogeli jkheid extra pen-
sioen op te bouwen. Zijns inziens hei-
pen hier geen overgangsregeling of 
hardheidsclausule. Hem lijkt de beste 
oplossing om na wetswijziging voor 
nieuwbenoemden 65 jaar aan te houden 
en bij reeds benoemden een regeling in 
te stellen, waarvan op vr i jwi l l ige basis 
al dan niet gebruik kan worden ge-
maakt. 
De geachte afgevaardigde refereerde 
aan een rapport van de Commissie 
Verlaging Leeftijdsgrenzen, een rap-
port waarover overigens nog ten prin-
cipale moet worden beslist. De oplos-
sing die de geachte afgevaardigde ziet 
is vanzelfsprekend ook in deze com-
missie in beschouwing geweest. Deze 
oplossing zou met zich brengen dat er 
tot na het jaar 2000 hoogleraren en lec-
toren zijn, die nog na hun 65ste jaar 
(kunnen) blijven functioneren. Dit 
moet reeds op zich zelf om verschillen-
de redenen als een bezwaar worden 
aangemerkt. Daar komt bij dat aldus 
verschillende rechtsposities zouden 
gelden voor een zelfde categorie do-
centen, die door betrokkenen niet als 
redelijk of billijk zouden worden erva-
ren. Dit te meer niet, omdat het aantal 
waarop de heer Zoutendijk doelt (na-
melijk die waarin de mogeli jkheid ex-
tra pensioen op te bouwen een wezen-
lijke overweging is geweest) in de ge-
hele categorie beperkt is. Een algeme-
ne vrije keuzemogelijkheid past daar-
bij dunkt mij niet. Veeleer komt het mij 
voor, dat een overgangsregeling en 
een hardheidsclausule hier wèl een re-
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delijke voorziening zullen kunnen zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! De geachte af-
gevaardigde de heer Van Hulst heeft 
gevraagd, of er gegronde hoop is, dat 
in de subfaculteit der algemene poli-
tieke en sociale wetenschappen aan de 
Universiteit van Amsterdam binnen af-
zienbare t i jd een werkbaar onderwijs-
klimaat ontstaat of dat de laatste be-
richten over die subfaculteit juist weer 
op verder gaande discussie wijzen. De 
laatste berichten, waarop wordt ge-
doeld, betreffen de benoeming van de 
vier wetenschappeli jke medewerkers 
in de subfaculteit en het aftreden van 
de voorzitter van het subfaculteitsbe-
stuur. Uit de stukken die mij hebben be-
reikt blijkt, dat de bezwaren, die zijn 
gerezen tegen de benoeming van de 
wetenschappelijke medewerkers, niet 
berusten op een gebrek aan weten-
schappelijke kwaliteiten over die func-
tie. Alle betrokken partijen waren het 
daarentegen erover eens, dat deze 
personen wetenschappelijk zelfs vri j 
hog gekwalificeerd zijn. De voorzitter 
van het subfaculteitsbestuur heeft ge-
meend te moeten aftreden omdat hij 
niet kon instemmen met bepaalde be-
sluiten van de overige leden van het 
subfaculteitsbestuur. Ook zijn bezwa-
ren richten zich echter niet op de on-
derwijskundige of procedurele aspec-
ten van die besluiten. Het is mij dan 
ook niet duidelijk, mijnheer de Voorzit-
ter, waarop die bezwaren dan wel be-
rusten. Het afgetreden subfaculteits-
bestuur heeft zich bereid verklaard de 
lopende zaken te behartigen, totdat 
een nieuw bestuur in functie is getre-
den. De bedoelde ontwikkelingen aan 
deze subfaculteit geven mij voorals-
nog geen reden aan te nemen dat zij 
een belemmering vormen vooreen 
werkbaar onderwijsklimaat. Zeker is 
hierin mijns inziens geen aanleiding te 
zien tot destructie, in tegenstelling tot 
de situatie van ongeveer anderhalf jaar 
geleden. De onderhavige aangelegen-
heid is een zaak die de Universiteit van 
Amsterdam zelf, in het bijzonder déze 
subfaculteit, aangaat. Mijn bemidde-
ling is niet gevraagd. 
Ter geruststell ing van prof. Van Hulst 
kan ik hem mededelen, dat in het ka-
der van colleges sexuologie voor psy-
chologen te Utrecht de heer Joop Wil-
helmus wel eens als gastspreker is uit-
genodigd om de studenten bekend te 
maken met de wereld der pornografie. 
Maar van les geven of het verzorgen 
van een sexcursus, laat staan van een 
aanstelling bij de Rijksuniversiteit te 
Utrecht, is geen sprake. Of de betrokke-
ne de belasting ontloopt is mij niet be-

kend. Gelet op het feit dat deze zich zelf 
sexbaron noemende Joop aan de aan-
dacht van de geachte afgevaardigde 
niet is ontgaan, neem ik aan dat dit 
dan bij de betrokken inspecteur der be-
lastingen zeker ook niet het geval zal 
zijn. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Kleef heeft gevraagd wat ik vind van 
het geval-Paërl bij de gemeentelijke 
universiteit van Amsterdam. Volgens 
persberichten zou aan deze weten-
schappelijk medewerker na vele jaren 
tijdelijke dienst alsnog ontslag zijn ver-
leend. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ken de fines-
ses van het geval-Paërl niet en mede 
gelet op het feit dat ik grote terughou-
dendheid moet betrachten bij conflic-
ten die spelen tussen het bevoegd ge-
zag van een instelling en personeelsle-
den, zolang er geen beroep op mij 
wordt gedaan, acht ik het niet verant-
woord over dit concrete geval een oor-
deel uit te spreken. Wel zou ik in het al-
gemeen wil len opmerken dat goed 
personeelsbeleid eist dat een ieder, 
die in dienst treedt van een universiteit, 
bij zijn indiensttreding precies wordt 
geïnformeerd over de aard en duur 
van het met hem te sluiten dienstver-
band en welke zijn rechtspositie daar-
bij is binnen het kader van het geiden-
de ambtenarenreglement. 
Zoals ik in mijn antwoord op opmer-
kingen van de geachte afgevaardigde 
de heer Zoutendijk al opmerkte, zou er 
eerstdaags een algemene maatregel 
van bestuur en circulaire verschijnen, 
die geheel gewijd zijn aan de rechtspo-
sitionele mogeli jkheden en beperkin-
gen tot het aangaan van tijdelijke 
dienstverbanden. Hiermede wordt dus 
voldaan aan het verzoek van de geach-
te afgevaardigde de heer Van Kleef 
aan de regeling van de tijdelijke aan-
stellingen nadere aandacht te geven. 
Veroorlooft u mi j , mijnheer de Voorzit-
ter, nu ik spreek over de rechtspositie 
van het personeel bij de instellingen 
van wetenschappelijk onderwijs, ook 
in te gaan op de kwestie van de rechts-
positie van de gekozen bestuur-
ders, een punt, waarvoor de geachte 
afgevaardigde de heer Schwarz 
mijn aandacht heeft gevraagd. 
De Heer Schwarz acht de vergoe-
dingen voor student-leden van 
raden en commissies te laag en het 
carrièreverloop van personeelsleden, 
die een bestuurlijke functie aanvaar-
den, onvoldoende gewaarborgd. Wat 
de hoogte der vergoedingen betreft 
moge ik eraan herinneren, dat hier-
over sinds 1972 discussie heeft be-
staan en dat het huidige kabinet daar-
over in 1974 een beslissing heeft geno-

men, die in verschillende opzichten 
zelfs nog gunstig afweek van die van 
het vorige kabinet. Ook nu zijn er ech-
ter bij de instellingen bezwaren blijven 
bestaan, zulks (mede) op grond van het 
feit dat ter plaatse, van instell ing tot in-
stelling - eigenmachtig - zeer uiteen-
lopende vergoedingen, afwijkend van 
de door de Regering genomen beslis-
sing, zijn vastgesteld en gehandhaafd. 
Er zal hier toch duidelijk orde op zaken 
moeten komen, want de heer Schwarz 
weet ook dat er met name bij de ver-
goedingen van student-leden in uni-
versiteitsraden bij sommige instell in-
gen op onverantwoorde wijze met 
gemeenschapsgeld is omgesprongen. 
Voor een van instelling tot instell ing 
uiteenlopend vergoedingenbeleid zie 
ik geen rechtvaardiging; er is meer 
aanleiding, naar het mij voorkomt, de 
omvang van de bestuursfuncties te 
structureren naar het model, dat bij de 
bepaling van de vergoedingen voor 
ogen heeft gestaan en waarbi j is uitge-
gaan van de vooronderstel l ing dat in 
raden en commissies zakelijk wordt 
gediscussieerd over de hoofdli jnen 
van beleid. Voor honorering op basis 
van een weekkarwei voor gewone le-
den van de universiteitsraden zie ik 
vooralsnog geen aanleiding. 
Ik ben het met de geachte afgevaardig-
de eens, dat een personeelslid in zijn 
ambtelijke loopbaan geen nadeel mag 
ondervinden van het tijdelijk vervuld 
hebben van een bestuursfunctie. Of de 
garantie daarvoor kan worden gevon-
den ineen dwingend voorschrift, dat 
bij de periodieke personeelsbeoorde-
ling de als bestuurder verrichte werk-
zaamheden mede in aanmerking moe-
ten worden genomen, is voor mij ech-
ter nog een vraag. Het gaat hierbij om 
twee zeer verschillende taken: de nor-
maal-ambtelijke en de bestuurlijke. De 
bevordering betreft de ambtelijke 
functie, niet de bestuurlijke. Het zal 
meer uitzondering zijn dan regel, 
dunkt mi j , dat de als bestuurder opge-
dane ervaring relevant is voor de 
vraag, of betrokkene bekwaam en ge-
schikt geacht kan worden voor de ho-
gere ambtelijke functie, waartoe be-
vorderd zou moeten worden. Boven-
dien: Wie zou bij voorbeeld als beoor-
delaar en tot vaststelling bevoegd ge-
zag moeten optreden voorde beoor-
deling van betrokkene in zijn bestuurs-
functie? Echter, met het bevoegde ge-
zag van de instellingen dien ik mij 
nader te beraden op het door de heer 
Schwarz terecht gesignaleerde pro-
bleem van vooral het technisch-admi-
nistratief personeel, dat in menig ge-
val de facto geen vrij gebruik van zijn 
passief kiesrecht kan maken. 
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Mijnheer de Voorzitter! Alvorens ik, tot 
slot, nog inga op een aantal vragen en 
opmerkingen met betrekking tot de 
Wet universitaire bestuurshervor-
ming, w i l ik eerst nog aandacht schen-
ken aan enkele op zich zelf staande 
punten die door verschillende afge-
vaardigden naar voren zijn gebracht. 
De heer Zoutendijk heeft enkele kant-
tekeningen geplaatst bij het funct ione-
ren van de CRIVA, de commissie die 
mij adviseert over aanschaffing van re-
kenapparatuur bij universiteiten en ho-
gescholen. Het is de geachte afgevaar-
digde bekend, dat de CRIVA in 1972 en 
op verzoek van mijn ambtsvoorganger 
een meerjarenplan heeft opgesteld 
voor de vervanging en uitbreiding van 
grote computerinstallaties bij instellin-
gen van wetenschappelijk onderwijs. 
Met dit voorstel werd beoogd te ko-
men tot - ik citeer de geachte afge-
vaardigde - 'coördinatie bij het aan-
schaf- en vervangingsbeleid van we-
tenschappelijke apparatuur.' De voor-
stellen van de CRIVA hebben de geza-
menlijke instellingen van wetenschap-
pelijk onderwijs ertoe geleid, alternatie 
ve voorstellen voor te bereiden. 
Door de instellingen is daartoe de 
Commissie Reorganisatie Universitai-
re Rekencentra - in de wandel ing 
werkgroep-Doets of WEDO genoemd -
ingesteld. Als lid van de werkgroep zal 
de geachte afgevaardigde genoeg-
zaam met de door de WEDO gevolgde 
werkwijze bekend zijn. Tot dusverre 
heb ik de concept-voorstellen van de 
WEDO slechts in afschrift ontvangen. 
Deze voorstellen lijken mij aanvaard-
baar als alternatief van de CRIVA-voor-
stellen. 
Naar mij is gebleken, heeft in septenv 
ber 1973 binnen de WEDO volledige 
overeenstemming over de te formule-
ren voorstellen bestaan. Op grond 
daarvan is dan ook doftr de instell in-
gen een eerste aanzet om te komen tot 
samenwerking gegeven. Deze samen-
werking is een aanzet, maar geeft nog 
onvoldoende basis voor een werkeli j-
ke coördinatie. Ik meen wel dat, wan-
neer thans nog geen vol ledige over-
eenstemming bestaat over de WEDO-
voorstellen, het op de weg van de in-
middels tot stand gekomen samen-
werkingsorganen ligt, deze voorstellen 
verder aan te passen aan de wensen 
van de instell ingen. Een voorstel van 
deze strekking, gericht aan de instellin-
gen van wetenschappelijk onderwijs, 
zal dezer dagen worden verzonden. De 
voorstellen van de werkgroep-Doets 
zullen bepalend zijn voor de vraag, op 
welke wijze de CRIVA over apparatuur-
voorstellen zal moeten adviseren. Ik 

kan mi j ook voor de toekomst niet 
voorstellen, dat die anders dan met in-
achtneming van de wetteli jke bepalin-
gen zou geschieden. 
Inmiddels merk ik op, dat naar mijn 
stellige indruk de CRIVA in haar advie-
zen in het algemeen niet te zeer in de-
tails treedt. De CRIVA treedt slechts 
dan in details, als zij hiervan juist een 
bijdrage aan dit rekenbeleid en een be-
tere besteding van de middelen ver-
wacht. Ik heb ook niet de indruk, zoals 
de geachte afgevaardigde suggereert, 
dat in de CRIVA de mening van enke-
len gaat overheersen. De samenstel-
ling van de commissie, die het afgelo-
pen jaar nog aanmerkelijk is gewijzigd, 
staat hier borg voor. 
De heer Zoutendijk heeft voorts gewe-
zen op het belang van de wiskunde en 
informatica als dienstverlenende we-
tenschappen niet alleen voor de na-
tuurwetenschappen maar ook voor 
maatschappij" en levenswetenschap-
pen. Ik onderschrijf dit vol ledig. Inder-
daag moet worden gewaakt tegen een 
ondergeschikte rol van de wiskunde en 
informatica binnen de afdeling der na-
tuurwetenschappen van de Raad voor 
het Wetenschappelijk Onderzoek. Een 
nevengeschikte rol lijkt mij hier op zijn 
plaats en daarvoor moeten mijns in-
ziens ook waarborgen worden gescha-
pen. Een aparte afdeling lijkt mij niet 
nodig. 
De geachte afgevaardigde de heer Die-
penhorst heeft een opmerking ge-
maakt over de f inanciën, beschikbaar 
voor het postacademisch onderwijs. 
Mijnheer de Voorzitter! Het op de be-
groting uitgetrokken bedrag is in het 
bijzonder bestemd voor het tot ontwik-
keling brengen van een landelijke in-
frastructuur van het postacademisch 
onderwijs in verschillende sectoren. 
Mij is tot nu toe niet gebleken, dat het 
uitgetrokken bedrag daarvoor onvol-
doende zou zijn. Evenmin heb ik aan-
wijzingen, dat er thans concrete plan-
nen zijn voor postacademische cur-
sussen, die wegens gebrek aan f inan-
ciële middelen geen doorgang kunnen 
vinden. 
De opmerking van de heer Diepen-
horst met betrekking tot de bijzondere 
positie van de academische ziekenhui-
zen binnen de gezondheidszorg in Ne-
derland wordt door mij volledig onder-
schreven. In het overleg met mijn 
ambtgenoot van volksgezondheid en 
milieuhygiëne over de afstemming 
van het wederzijds te voeren beleid 
wordt door mij dan ook aan de plaats 
en de positie van de academische zie-
kenhuizen alle aandacht geschonken. 
Bij de door de geachte afgevaardigde 
de heer Schwarz gemaakte opmerkin-

gen over de studie 'Ontwikkelingsli j-
nen in aanbod en behoefte aan acade-
mici tot 1990' wi l ik graag de volgende 
kanttekeningen maken. In deze studie 
wordt de behoefte aan academici op 
de arbeidsmarkt geraamd door extra-
polatie van historische ontwikkelingen 
waaronder met name ook het ver-
schijnsel van een toeneming van de 
eisen per functie in het arbeidsproces. 
Door met extrapolatie te werken wordt 
verder uitgegaan van de huidige op-
vattingen over de positie van de aca-
demicus in de samenleving, afgeme-
ten aan werkniveau en honorering. 
De studie laat bij deze veronderstel l in-
gen grote overschotten aan academici 
zien. Men moet wel beseffen, dat deze 
uitkomsten zullen veranderen door be-
leidsveranderingen, waaronder die op 
het gebied van het onderwijs. Op zich 
is het juist dat een overschot aan aca-
demici leidt tot verkleining van inko-
mensvoordelen van academici. Dit 
past in het beleid van spreiding van 
kennis, machten inkomen. 
De geachte afgevaardigde de heer 
Schwarz heeft mij gevraagd of de de-
partementale personeelsbezetting zo-
danig is dat voldoende mankracht en 
ti jd beschikbaar is voor contactuele en 
coördinerende activiteiten inzake de 
ontwikkelingssamenwerking. Relevan-
ter acht ik de constatering dat de de-
pa rtementale stuurgroep-onderwijsbi j-
stand vooralsnog voldoende is opge-
wassen voor haar taak. De stuurgroep 
kan bij haar werkzaamheden gebruik 
maken van externe deskundigen, 
waaronder Nuffic. Het Nuffic vervult in 
deze opzet een duidelijk adviserende 
functie naast de reeds bestaande coör-
dinerende taak als samenwerkingsor-
gaan van de instellingen van weten-
schappelijk onderwijs. 
De opneming van het personeel van 
de Stichting voor Fundamenteel On-
derzoek der Materie (FOM) in het Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds waar-
over door de geachte afgevaardigde 
de heer Van Kleef opmerkingen zijn 
gemaakt, levert in principe geen moei-
lijkheden meer op. Het probleem zit in 
de z.g. 'backservice' waarmee de na-
delen van de opneming in het ABP van 
een deel van het FOM-personeel even-
tueel zou moeten worden opgevan-
gen. Een dergeli jke'backservice' leidt 
tot f inancieringsmoeil i jkheden over de 
oplossing waarvan nog interdeparte-
mentaal overleg gaande is. 
Ik hoop dat deze aangelegenheid op 
zeer korte termijn zal worden afge-
rond. 

De heer Van Kleef (P.P.R.): Wat is zeer 
kort? 
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Staatssecretaris Klein: Ik denk dat het 
een kwestie is van enkele weken. 
Met een aantal opmerkingen over het 
functioneren van de Wet Universitaire 
Bestuurshervorming, mijnheer de 
Voorzitter, zou ik mi jn antwoord in eer-
ste termijn wil len afsluiten. Het doet 
mij genoegen dat de geachte afge-
vaardigde Zoutendijk van oordeel is 
dat het voorontwerp tot verlenging en 
wijziging van de WUB een groot aantal 
verbeteringen geeft. Dat deze verbete-
ringen hem niet ver genoeg gaan duidt 
op een verschil van inzicht in deze ma-
terie, hetgeen eveneens duidelijk blijkt 
uit zijn overige opmerkingen ten aan-
zien van de WUB. Overigens zal ik met 
grote belangstell ing kennis nemen van 
het aangekondigde rapport van de Tel-
dersstichting en zal ik stellig mijn voor-
deel doen met daarin voorgestelde al-
ternatieven, die well icht verbeteringen 
voor de werking van de WUB zouden 
kunnen inhouden. 
Ook de geachte afgevaardigde de heer 
Diepenhorst heeft zijn twijfels over het 
voorontwerp uitgesproken. Ik wi l ech-
ter benadrukken dat het niet meer, 
maar ook niet minder, dan een voor-
ontwerp betreft, dat aan alle daarvoor 
in aanmerking komende organen en 
instanties is toegezonden. Deze advie-
zen zullen door mij terdege worden 
bezien bij het opstellen van het bij de 
Staten-Generaal in te dienen wets-
ontwerp. Wel w i l ik nu reeds stellen 
dat wat in vri jwel alle universitaire pe-
riodieken met meer of minder instem-
ming wordt vastgesteld, namelijk dat 
er op verschillende punten een wat 
strakkere wetgeving wordt voorge-
steld, een juiste conclusie ten aanzien 
van het door ons voorgestane beleid 
is. 
De geachte afgevaardigde Van Hulst, 
waarbij de heer Zoutendijk zich bij 
voorbaat heeft aangesloten, heeft op-
gemerkt, dat de realisering van de 
WUB zeer stroef verloopt, een stand-
punt dat door mij wordt gedeeld. Dat 
deze invoering belemmerend zou wer-
ken door het tegelijkerti jd invoeren 
van vele andere zaken als de herstruc-
turering is slechts ten dele waar. Hoe-
wel er steeds rekening mee is gehou-
den dat de invoering de nodige ti jd zou 
vergen, is gebleken dat er zich bij het 
invoeren van de nieuwe bestuursvor-
men zelf meer problemen hebben 
voorgedaan dan verwacht werd en dat 
deze problemen minder gemakkelijk 
zijn op te lossen, zoals ook uit het eer-
ste inventarisatieonderzoek van de 
Commissie voor de bestuurshervor-
ming, de commissie-Polak, is geble-

ken. Het ligt daarom in mijn voorne-
men naar aanleiding van dit onderzoek 
en de daarop aansluitende onderzoe-
ken waarmee de commissie thans be-
zig is en na overleg met deze commis-
sie de ondersteuning, begeleiding en 
st imulering van de invoering van de 
wet te bevorderen. Daaraan wi l ik dan 
ook proberen het een en ander te 
doen, juist bij de verlenging van de 
WUB; zoals uit het voorontwerp hou-
dende wijziging van de WUB moge 
blijken alsmede uit het voorontwerp 
houdende tijdelijke voorzieningen met 
betrekking tot de invoering van de wet, 
ook wel bekend als het tussenwetje. 
Het voort i jdig ontslag nemen zowel 
door de rector magnificus van de 
Landbouwhogeschool te Wageningen 
als door de rector magnificus van de 
Katholieke Hogeschool te Tilburg zijn 
ook voor mij tekenen aan de wand. De 
moeizame wijze waarop vele van de 
nieuwe bestuursraden tot besluitvor-
ming of juist niet tot besluitvorming 
komen, behoeft stellig verbetering. 
Daarover is door mij bij vorige gele-
genheden reeds het nodige opge-
merkt. Dat deze werkwijze voor som-
migen, die met deze vaak moeizame 
procedures geconfronteerd worden, in 
hun bestuursfunctie als ondraaglijk 
wordt ervaren, begrijp ik. Ik kan hun 
besluit, hun functie neer te moeten leg-
gen, derhalve alleen maar respecteren. 
Toch blijf ik in zoverre optimistisch dat 
ik deze vooralsnog ondoelmatige wijze 
van functioneren van de raden blijf 
zien als kinderziekten, waar wij door-
heen moeten. Daarnaast ben ik van 
oordeel dat veel te verbeteren valt 
door de verhouding van de beide top-
organen duidelijker vast te leggen, het-
geen ik in het voorontwerp van de wet 
tot verlenging en wijziging van de 
WUB heb pogen te realiseren. 
De universiteit is een werkplaats voor 
mensen van zeer uiteenlopende plui-
mage, waar vele wetenschappelijke 
theorieën en inzichten uit voortkomen 
en worden getoetst op hun houdbaar-
heid. Het past mij niet om mij daarin 
direct te mengen. Ik neem aan dat 
prof. Van Hulst deze mening met mij 
deelt. Ik neem aan dat hij, evenals ik, 
deze Kamer de aangewezen plaats 
vindt om een discussie aan te gaan 
over de vraag of wetenschapsbeoefe-
ning waardevrij of waardegebonden 
dient te zijn. De universiteit is bij uit-
stek de plaats waar deze zaken aan de 
orde dienen te komen. Ik stem volledig 
in met de taal die prof. Van Hulst uit 
het hart gegrepen is, indien deze erop 
neerkomt dat wetenschappelijk niveau 
en gehalte de grondslag dienen te vor-
men voor een gezond wetenschappe-

lijk onderwijs. Naar mijn mening be-
perkt mijn taak zich tot het bewaken 
van een aantal randvoorwaarden, 
waarbinnen dit proces zich afspeelt. 
Een der belangrijkste instrumenten 
daarvoor is het personeelsbeleid. 
Zorgvuldige benoemingsprocedures 
zijn dan een eerste vereiste. Ik kan de 
geachte afgevaardigde verzekeren dat 
de benoemingsprocedure voor hoog-
leraren en lectoren voor zover het rijks-
instellingen betreft in de afrondings-
fase ten departemente met dé grootste 
zorg wordt omringd. Voor wat betreft 
het overige wetenschappelijk perso-
neel heb ik alle vertrouwen in de wijs-
heid van de colleges van bestuur. 
Mocht evenwel dit vertrouwen niet 
meer worden bewaarheid, dan zal ik 
niet schromen die maatregelen te ne-
men waartoe de WWO en de WUB mij 
in staat stellen. Prof. Van Hulst heeft 
ook gewezen op het zijns inziens ver-
slechterende leefklimaat aan de uni-
versiteiten. Om in dit verband nu reeds 
te concluderen dat de WUB niet tot 
grotere betrokkenheid van grote aan-
tallen bij het gebeuren in vakgroepen 
heeft geleid, lijkt mij voorbarig. Het 
eerste inventarisatie-onderzoek van de 
commissie voor de universitaire be-
stuurshervorming heeft juist aange-
toond dat met name de bestuurlijke 
structurering van het basisniveau, dat 
wil dus zeggen: het niveau waardeda-
gelijkse werkzaamheden plaatsvinden, 
bij vele universiteiten in zeer geringe 
mate tot stand is gekomen. 
Mijnheer de Voorzitter! Zoals ik reeds 
opmerkte beraad ik mij thans nog over 
concrete maatregelen om de invoering 
van de WUB op met name het basis-
en middenniveau te versnellen. Van 
het instellen van vakgroepen verwacht 
ik een zekere mate van doorbreking 
van de massaliteit, die het kenmerk 
van veel faculteiten is. Naarmate het 
leerproces met deze nieuwe structuren 
vordert, zal naar ik hoop een verdere 
verbetering van het leefklimaat aan de 
universiteiten en hogescholen zijn 
waar te nemen. Ook in de rust na de 
stormachtige veranderingen die de 
WUB ten gevolge had, zullen zich ech-
ter van ti jd tot ti jd binnen faculteiten 
incidenten blijven voordoen. Dezefa-
culteiten behoeven in de eerste plaats 
alle zorg van het betrokken universi-
teitsbestuur en zo nodig mijn speciale 
aandacht. Ik meen ten aanzien van de 
incidenten, die zich thans binnen enke-
le faculteiten voordoen, te moeten be-
nadrukken dat deze naar mijn mening 
incidenteel en niet structureel zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Het is terecht 
dat ook bij dit overleg met uw Kamer 
slechts korte ti jd wordt stilgestaan bij 
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alles wat goed loopt en dat het accent 
valt op de feiten. Toch meen ik uit de 
opmerkingen van de zijde van uw Ka-
mer een bevestiging te hebben ge-
hoord van mijn stelling ten aanzien 
van dit deel van het onderwijsgebeu-
ren: 'Wij zijn er nog lang niet en dat zal 
ook nog wel even duren, maar deten-
dens is in ieder geval voor wat het 
hoofdproces betreft, in de goede rich-
ting.'. 

De Voorzitter: Ik geef het woord aan 
de heer De Zeeuw, die het heeft ge-
vraagd. 

D 
De heer De Zeeuw (K.V.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! Mede namens mijn col-
lega's de heren Zoutendijk, Koopman 
en Van Kleef wil ik minister Trip be-
danken voor zijn uitgebreide beant-
woording. Alhoewel de Minister niet 
op alle vragen bevredigend heeft ge-
antwoord, menen wij, omdat de nota 
wetenschapsbeleid nog in de Tweede 
Kamer moet worden behandeld, te 
moeten afzien van een tweede termijn. 

De vergadering wordt de 17.12 uur ge-
schorst en te 17.30 uur hervat. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik zou 
willen beginnen met alle collega's die 
vriendelijke woorden hebben gezegd 
over mijn eerste optreden ten zeerste 
te bedanken. Als oud-Tweede Kamer-
lid vind ik de sfeer hier buitengewoon 
aangenaam en zeer vriendschappelijk. 
Ik waardeer dat bijzonder. 
U denkt misschien dat ik nu de Minis-
ter ga bedanken, maar dat doe ik niet. 
Ik heb in eerste instantie de Minister 
geen verwijten willen maken. Ik 
heb hem ook niets verweten. Ik heb 
gezegd: Wij staan voor een geweldige 
taak. Dat geldt zowel voor de Regering 
als de oppositie. Laten wij daar nu sa-
men uitkomen. Zo was de teneur van 
mijn inbreng. 
Ik moet vooropstellen dat wij op het 
ogenblik te maken hebben meteen 
enorme ongelijkheid in kansen. De Mi-
nister heeft een hele week om zijn ant-
woord te verzinnen. Bovendien heb ik 
hem de vorige keer zelfs mijn tekst ge-
geven. Wat kan je nu meer doen? Wij 
echter moeten fris van de lever, na vier 
uur geluisterd te hebben, antwoorden. 
De Minister zal het met mij eens zijn, 
dat dit heel erg ongelijk is. 
Over de ongelijkheid van kansen nog 
een enkel woord. Ik heb in mijn inlei-
ding gezegd: De kansen zijn niet gelijk. 

Ik heb daar bewijzen voor aangevoerd. 
Ik heb er voorbeelden van genoemd. 
Luisterende naar het antwoord van de 
Minister heb ik mij afgevraagd: Wil de 
Minister de realiteit niet zien of wil hij 
niet met mij van gedachten wisselen? 
Ik zou het laatste heel naar vinden. Wat 
was immers kernpunt van mijn be-
toog? De vraag: Hoe willen wij binnen 
de door het onderwijs geschapen 
ruimte de achterstanden zoveel moge-
lijk wegwerken? Hoe willen wij voorko-
men dat diep gefrustreerde afgestu-
deerden rondlopen? Hoe willen wij 
voorkomen, dat het onderwijs zich al-
leen kwantitatief uitbreidt, zonder dat 
individu of land er een stap verder mee 
komt. Dit zijn de beleidsvragen waar 
wij, Regering en oppositie, voor staan. 
Als ik het zo stel en als ik met allerlei 
ideeën kom, is het dan juist dat de Mi-
nister zegt: Ach, mevrouw Van Some-
ren zegt min of meer: Er is allemaal 
toch niks aan te doen. Dat vind ik toch 
niet helemaal een rechtvaardige reac-
tie op wat ik gezegd heb. Ik heb bij 
voorbeeld niet gezegd: Dè ouders zijn 
ongemotiveerd. Dat heb ik maar bij één 
punt gezegd. Ik heb gesproken over 
sommige ouders van werkende jonge-
ren. Dat weet de Minister net zo goed 
als ik. 
Verder doen de ouders ontzaglijk hun 
best, maar in dat hun best doen zijn zij 
verschillend. Ik heb de vraag gesteld: 
Hoe werk je die verschillen weg? 
Ik heb gezegd, dat gelijke kansen niet 
bestaan. Maak er 'eerlijke' kansen van. 
Ik heb genoemd de nascholing via de 
televisie. Ik heb genoemd de huiswerk-
klassen. Ik heb genoemd het taalon-
derwijs voor de ouders. Ik heb ge-
noemd de begeleiding tijdens het basis-
onderwijs. Ik heb niet gesteld, dat het 
een onveranderlijk gegeven is, dat het 
autonoom is, zoals de Minister het 
noemde. Ik heb gezegd: Mensen, daar 
moeten wij wat aan doen. 
Dan komen wij aan de participatie, het 
meedoen, het meedenken van de ou-
ders. Ik wil de Minister dan op de man 
af vragen: Kan hij ontkennen dat dit 
voor ontwikkelde ouders oneindig veel 
gemakkelijker is? Dan zegt de Minister 
- e n daar heeft hij gelijk aan- : Dat is 
juist van belang voorde sociaal zwak-
keren. Hij sprak zelfs over ouders met 
een ander cultuurpatroon. Daar heeft 
hij gelijk aan. Die zijn er. Maar dan is 
het toch bijna onmogelijk om het al-
leen maar te doen via de voorbeelden 
die hij noemde: meer contacten, meer 
praten. Dan moet je gewoon deze ou-
ders nascholing gaan geven. Anders 
kunnen zij nooit op dezelfde wijze hun 
kinderen begeleiden. 

De Minister heeft verder genoemd de 
buurt, het inkomen, de werksituatie. 
Allicht; daarom ben ik met de huis-
werkklas gekomen. Dan zegt de Minis-
ter: Dat zijn dingen waar politici wat 
aan kunnen doen. Hij suggereerde als 
ik zijn lange, niet altijd gemakkelijk te 
begrijpen zinnen goed begrepen heb, 
dat ik dat niet zou willen. Dat wil ik hier 
toch wel heel duidelijk tegenspreken. 
Wij moeten gewoon met elkaar naar 
de oplossingen zoeken en mekaar niet 
gaan bestrijden en eikaars bedoelin-
gen miskennen. Ik wil dat heel duide-
lijk onderstrepen. Het onderwijs is 
daarvoor een te belangrijk en dierbaar 
goed. 
Ik heb gezegd, dat je het onderwijs bij 
het v.w.o. moeilijker moet maken, met 
dien verstande, dat je het veel breder 
maakt, dat de kinderen een bredere 
keuze krijgen en minder kwetsbaar zijn 
op de arbeidsmarkt, zeker in combina-
tie met de loterij die daarna komt. Het 
VWO moet beter selecteren. Met die 
twee doeleinden voor ogen heb ik ge-
zegd: het moet moeilijker worden, het 
moet breder zijn en er moet een betere 
selectie zijn. Ik heb gewezen op de 
man met de academische opleiding, 
die zijn station gepasseerd is en niet 
meer aan de slag komt. Ik heb ook - en 
daar zal de Minister het als socialist 
toch zeker mee eens zijn - de spot ge-
dreven met het statussymbool van de 
academische titel. De heer Van Riel ci-
terend, heb ik gezegd: Reserveerde 
universiteiten voor degenen, die inder-
daad wetenschappelijke denktechnie-
ken nodig hebben, voor de toekomsti-
ge mensen van de wetenschap. Ik heb 
niet gezegd, dat alleen intellectuele ga-

■ ven van belang zijn. integendeel, ik heb 
zelfs gezegd dat de maatschappij heel 
wat meer heeft aan een goed ge-
schoolde praktische man dan aan een 
waardeloze academicus. Ik heb ook 
niet gezegd: Weinigen zijn uitverko-
ren. Is dat misschien een Freudiaanse 
vergissing van de Minister? Waarom is 
iemand met een academische titel uit-
verkoren? Ik heb hem zelf ook niet. 

Minister Van Kemenade: Toen ci-
teerde ik niet meer. 
Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Neen, u interpreteerde, en dat 
vond ik niet helemaal juist. 
De Minister heeft mij min of meer de 
gedachte aangewreven, dat ik zou 
streven naar survival of the fittest. Uit 
mijn hele betoog blijkt, dat ik ieder 
mens op zijn eigen plaats maximale 
ontplooiing wil geven en een maxi-
maal geluk. Nadat ik had gesproken 
over die verbreding van kansen en de 
Minister daaraan voorbij was gegaan, 
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kwam hij ineens zelf met die verbre-
ding van kansen en zei hi j : Dan zijn zij 
weerbaarder op de arbeidsmarkt, en: 
Je moet ook niet te enge specialisaties 
hebben. Toen kreeg ik ineens de mis-
schien bijzonder onaardige gedachte: 
Is dit verhaal niet een week geleden, 
maar veertien dagen geleden gemaakt, 
toen wi j nog niet gesproken hadden? 
Verleden week heb ik het er name-
lijk ook over gehad. Wij blijken het in-
eens helemaal eens te zijn. Waarom 
zouden een socialist en een liberaal 
niet een keer tegen elkaar kunnen zeg-
gen, dat zij het eens zijn in de oplos-
sing van onderwijsvraagstukken? Dat 
mag ook nog. Zo iets werkt bijzon-
der depolariserend. 
Over de arbeidsmarkt zal mi jn politie-
ke vr iend de heer Zoutendijk nog spre-
ken. Ik kreeg af en toe de neiging om u 
te vragen, mijnheer de Voorzitter, of 
Minister Lubbers even zou mogen ko-
men. Als niet-econoom leek het mij 
dat er enkele dingen werden gezegd, 
die niet helemaal klopten, maar daar 
gaat mi jn vriend Zoutendijk op in. 
De Minister heeft gezegd dat onder-
wi js een welzijnsvoorziening is. Dat is 
wel een eenzijdige kant; ik zou bijna 
zeggen - een stout grapje - : de so-
ciologenkant. Het is natuurlijk veel 
meer. Het kan allemaal wel erg voor je 
welzijn zijn, maar het is heus geen lol-
letje als je daarna werkloos bent. Ik 
merkte eigenlijk - en dat viel mij tegen 
van een socialist - een geringe belang-
stelling ten opzichte van die werkloze 
academici en de uitgelote studenten. 
Ik heb daar in mijn inleiding ontzaglijk 
zwaar aan getild en ik kan niet aanne-
men dat deze Minister zich daar niet 
buitengewoon ongerust over maakt en 
niet begrijpt hoe ongelukkig deze men-
sen dreigen te worden. 
Eén opmerking van de Minister is mij zo 
helder als koffiedik. Hij sprak over een 
rechtvaardige verdeling van de gelden 
over alle onderwijsvragenden. Of hij 
moet hier iets heel dieps mee bedoe-
len, óf het is een kreet. Natuurlijk is de 
leerling van het kleuter- of basisonder-
wi js goedkoper dan de medische stu-
dent. Hij moet er dus iets anders mee 
hebben bedoeld. Graag verneem ik 
wat. 

Verder een opmerking over de leraren 
en alle anderen die onderwijs geven. Ik 
heb gesproken over de invaliditeit, de 
overspanning en de vervroegde pensi-
onering. De Minister doet dat eigenlijk 
af met te verwijzen naar het bedrijfsle-
ven. Nu gaat dat niet helemaal op, 
want bij het onderwijs - ik verwijs 
evenals in eerste termijn naar de rede 

van de heer F.J. Roefs van het Genoot-
schap van leraren - is men geweldig 
gemotiveerd. Je moet iets van idealis-
me in je hebben om bij dat onderwijs 
te gaan werken. Zij werken onder ge-
weldige spanning en zij laten zich hele-
maal niet zo verschrikkelijk gauw af-
keuren. Waarom krijgen zij niet meer 
belangstelling van de zijde van de Mi-
nister? Ik hoorde hem spreken over 
een verbeterde begeleiding, maar 
waar bestaat die uit? De mammoet is 
eigenlijk nog in het begin. Het is een 
heel klein mammoet je, zoals anderen 
al hebben gezegd. Wakkeren wi j de 
onrust niet aan door nu al weer met al-
lemaal nieuwe dingen te komen? Je 
kunt wel zeggen: Om de zaak verder te 
ontwikkelen, moet je blijven experi-
menteren. In dat verband moet mij 
echter iets van het hart, zeker bij het 
uitbli jven van de contourennota, waar-
over de Minister een interessant inter-
ruptiedebat heeft gehad met de heer 
De Vries. Ik neem aan dat de heer De 
Vries daar nog op terugkomt. Als wi j 
over die contourennota niets weten, 
geeft dat grote onzekerheden. Ik vraag 
mij af: Is de Minister niet bezig met op-
geheven hoofd naar de horizon te 
wandelen en ziet hij de problemen van 
alledag niet, hele gewone problemen, 
waarvoor ik oplossingen heb aange-
dragen? 

Ik kom aan het punt van de werkende 
jongeren. Hierbij heb ik over de onge-
motiveerde ouders gesproken. Na-
tuurli jk zijn zij niet allemaal ongemoti-
veerd; maar een deel ervan. Als de Mi-
nister wel eens met werkende jonge-
ren heeft gesproken - en dat heeft hij 
heus - zal hij er zijn tegengekomen, 
die zeiden: Ik moest van mijn ouders 
gaan werken; het hoefde van thuis niet 
meer. Daarom heb ik in navolging van 
werknemers- en werkgeversorganisa-
ties - ik doe het heus niet alleen - ge-
pleit voor de verlenging van de leer-
plicht tot 18 jaar in fasen. Het lijkt mij 
een vreemde theorie, te zeggen: Het 
gaat reuze moelijk met de partiële 
leerplicht en daarom gaan wi j ermee 
door. Ik geloof, dat w i j daarmee moe-
ten ophouden. Dat ben ik met de vak-
verenigingen en de werkgeversorgani-
saties eens. Ik heb gezegd dat het na-
tuurli jk gefaseerd moet, omdat het niet 
al morgen kan. 
De werkloze vormingsleiders liggen 
mij ook zwaar op het hart. Aan werklo-
ze jongeren, voor wie uiteindelijk het 
onderwijs is, ti l ik echter nog zwaarder, 
als wi j over onderwijs praten. Werklo-
ze vormingsleiders zouden naar mijn 
gevoel in aanmerking komen voor een 
herscholing tot leraar of begeleider bij 
het onderwijs aan deze jongeren. Zij 

moeten daarvoor inzetbaar zijn. Het 
gaat echter primair om de jongeren. 
De Minister zegt: De jongeren zijn vaak 
niet gemotiveerd door het huidige on-
derwijs. Ik heb dit ook gezegd. Ik heb 
mij in dit verband aangesloten bij de 
heer Kok, de voorzitter van het NVV. Ik 
ben er ook vanuit gegaan. Daarom heb 
ik gezegd, dat onderwijs voor deze 
groep aangepast onderwijs moet zijn. 
Ik zeg dan: Minister, experimenteren 
met een dergelijk soort onderwijs 
heeft voor ons hoge prioriteit, veel ho-
gere prioriteit dan andere experimen-
ten, maar wi j kunnen pas over de pri-
oriteiten debatteren, als wi j de zaken 
op een rijtje hebben. Wij moeten nu 
echt eens ophouden met iedere keer 
stukjes en beetjes te bespreken. De 
Staten-Generaal heeft er recht op, over 
de prioriteitenkeuze te praten. Voor 
mij hebben de verlenging van de leer-
plicht en het aangepaste onderwijs 
voor deze groep hoge prioriteit, juist -
en nu citeer ik de Minister letterlijk, ge-
loof ik - omdat deze groep zo kwets-
baar is. Dat zijn w i j wel met elkaar 
eens. 
Een enkele opmerking wi l ik maken 
over de middenschool. Ik moet zeg-
gen, dat het mij opviel, dat de heer Mi -
nister middenschool en comprehensive 
school in één adem gegruikte. Niet iede-
re comprehensive school is namelijk 
een middenschool. Ik heb te veel uren 
over de mammoetwet gedebatteerd 
om dat niet te weten. 

Minister Van Kemenade: Het was bij 
wijze van verkorting van het debat. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Dat scheelde een heel woord 
op die vier uur. 
Mijnheer de Voorzitter! De verwijzing 
naar het buitenland gebeurde nogal 
sec. Welk buitenland bedoelt hij? Doelt 
hij op Zweden en de VS? Is het hem 
bekend dat men daar al min of meer 
op de terugweg is? Men heeft in de VS 
ontdekt, dat de meer begaafden er niet 
zo goed afkomen op dit soort scholen. 
Als je veel keuzen wil t hebben, heb je 
een grote school nodig. Nog nooit is 
gebleken dat er op grotere scholen 
meer individuele aandacht kan zijn, in-
dividuele aandacht, die voor die eerlij-
ke kans - ik weiger over gelijke kansen 
te spreken - nu juist zo essentieel is. 
Met de geachte afgevaardigde de heer 
Diepenhorst zeg ik: onderwijs zal per-
soonlijk zijn of onderwijs zal niet zijn. 
Dat is onze zorg ten aanzien van die 
grote scholen. 
Dat er op de middenschool meer aan-
dacht aan niet-intellectuele kennis kan 
worden besteed, begrijp ik niet. Dat 
kan op iedere andere school ook. Daar-
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voor hebben wi j geen middenschool 
nodig. 
De Minister moet mi j toch eens precies 
vertellen wat hij bedoelt met die soci-
ale bewustwording. Ik weet wat Hans 
Jochem Gamm daarmee bedoelt, na-
melijk een maatschappijvisie opdr in-
gen. Dat schrijft hij in 'Kritische Schu-
le, Streitschrift für die Emancipation', 
in 1970 uitgegeven door List in Mün-
chen. De Minister zal het ongetwi j feld 
kennen. Ik neem aan, dat de Minister 
dat niet bedoeld heeft. Wat bedoelt hij 
dan? 

Minister Van Kemenade: Het is erg ge 
makkelijk, daarover kortsluiting te be-
reiken. Het is te lezen in de memorie 
van toelichting op de begroting-1974. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Het is 
dat de Minister over die memorie van 
toelichting begint, want ik was bang 
buiten de orde verklaard te worden. 
Hetgeen daarin staat was Arabisch 
voor mi j ; dat is een taal waarvan ik 
geen woord ken. Daarin wordt onder 
meer gezegd, dat onderwijs een poli-
tieke opgave is - ik citeer uit mijn 
hoofd; ik heb dat stuk niet voor mij lig-
gen want het is niet aan de orde - en 
dat onderwijs ook moet dienen om de 
mens bewust te laten zijn van zijn om-
geving. Ik was ten tijde van het uitko-
men van dat stuk geen kamerlid, zodat 
ik het niet heb kunnen vragen. Omdat 
ik erg geïnteressseerd ben in onder-
wijs heb ik het stuk helemaal gelezen. 
Ook toen vroeg ik mij al af wat de Mi-
nister daarmee bedoelde. Uit de Han-
delingen van de Tweede Kamer en die 
van de Eerste Kamer van het vorige 
jaar die ik heb gelezen, is het mij ook 
niet duidelijk geworden. Misschein wi l 
de Minister toch nog eens proberen 
mij dat duidelijk te maken. 
Minister Van Kemenade: Ik doel niet 
op die passage van de memorie van 
toel ichting. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Op welke dan? 

Minister Van Kemenade: Het is ove-
rigens een slechte vertaling van het 
Arabisch die u nu geeft. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Ik citeer uit mijn hoofd. 

Minister Van Kemenade: Ik doel op de 
passage, waarin heel expliciet een de-
finitie wordt gegeven van sociale be-
wustword ing, in drie elementen uit-
eengezet. Dat staat erin. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! U 

merkt dat ik nog wel wat weet van de 
memorie van toel ichting, maar nu gaat 
de Ministervan mij verwachten dat ik 
die van het vorige jaar nog uit het 
hoofd ken. Ik vraag dus nogmaals om 
een uit leg. Ik heb het inderti jd niet be-
grepen. 
De Minister heeft gezegd: het kennis-
totaal is niet minder. Ik neem aan dat 
hij bedoelt per individu. Dat bestrijd 
ik, want als men met pakketten gaat 
werken dan wordt natuurlijk toch het 
kennistotaal minder. Een van de be-
windslieden heeft gezegd, dat bij de 
exacte vakken wel de beloofde verdie-
ping heeft plaatsgevonden, maar ik 
meen dat dit bij de andere vakken niet 
het geval is. Dat is erg moeilijk bewijs-
baar, maar de versmall ing van moge-
lijkheden maakt de leerlingen kwets-
baarder. Het argument dat het kennis-
totaal niet minder is, betwijfel ik sterk 
en het spreekt mij ook totaal niet aan. 
Ik ben geschrokken van de erkenning 
dat bij de spreiding van kennis het ge-
middelde niveau niet hoger is gewor-
den. Hieruit kan men alleen maar con-
cluderen dat het dus niet is gelukt 
meer intellect aan te boren. Ik wi l in dit 
verband verwijzen naar de dissertatie 
van dr. Peschar. 

Minister Van Kemenade: Kunt u dat 
nader toelichten? Ik meen, maar ik heb 
helaas het proefschrift van dr. Peschar 
slechts zeer vluchtig kunnen lezen, dat 
daaruit dezelfde conclusies komen als 
uit Verborgen Talent van Van Heek, 
waaruit blijkt dat de relatieve stijging 
van de externe democratisering niet is 
toegenomen. Dat is ook volstrekt be-
grijpeli jk; wi j hebben daarover ook ge-
sproken. Het gaat echter niet aan om 
te zeggen dat in absolute zin niet meer 
reserve aan intellect is aangeboord. 
Dat is natuurlijk niet hetzelfde. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Dat zeg ik ook niet. Ik zeg al-
leen dat de Minister heeft gezegd dat 
bij de spreiding van kennis het gemid-
delde niveau niet hoger is geworden. 

Minister Van Kemenade: Ik heb gewe-
zen op de mogeli jkheid, als een van de 
interpretatiemogeli jkheden, voor een 
eventuele kennisverlaging dat door 
een grotere deelname de spreiding 
groter wordt en het gemiddelde lager 
kan worden. Dat behoeft nog niet in te 
houden dat een bepaald quantum van 
die grote spreiding een hogere be-
gaafdheid kan hebben. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Als ik de Minister nu goed be-
gri jp, dan geeft hij eigenlijk toe dat er 
een niveaudaling is. 

MinisterVan Kemenade: Neen. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Als de Minister toegeeft dat 
het gemiddelde niet hoger, misschien 
zelfs lager is, dan is niet dat extra ta-
lent aangeboord, waarvan wi j allen 
hopen en veronderstellen dat het nog 
aanwezig is. Anders kan de Minister 
niet met zo'n gemiddelde komen. 

De Voorzitter: Zou het kunnen zijn dat 
het extra talent van een hogere kwali-
te i thad moeten zijn? 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Neen. Ik zeg nog alti jd met de 
Minister dat het gelijkelijk is verspreid 
over alle klassen. Als ik nu wat de Mi-
nister zegt als het ware rekenkundig 
interpreteer, dat zeg ik dat er niet meer 
intellect is aangeboord. Dat consta-
teert Peschar ook. 

Minister Van Kemenade: Wi j komen 
nu in de rekenvoorbeelden. Detoena-
me van het hoogste kwartiel van het IQ 
kan absoluut wat groter geworden 
zijn. Daarom behoeft nog niet het ge-
middelde gestegen te zijn omdat de to 
Ie chausse-curve van het IQ groter is ge-
worden. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Als de Minister het zo wi l 
voorrekenen, dan heeft hij daarvoor 
meer bewijzen nodig. Hij heeft in ieder 
geval niet aangetoond dat het is gelukt 
meer echte hoge talenten tot ontplooi-
ing te brengen en dat is mijn zorg. 
Daarom schrok ik een beetje van deze 
opmerking. Het blijkt nergens uit dat er 
meer zijn gekomen. Ik heb ook in mi jn 
inleiding gezegd: Er zijn wel meerstu-
denten gekomen, maar er zijn niet 
meer zeer goede gekomen Daarop 
sloot naar ik meen de opmerking van 
de Minister aan. 

MinisterVan Kemenade: Neen,dat 
wi lde ik niet aantonen, ik heb alleen 
het omgekeerde wil len zeggen. Dege-
nen die menen dat er van niveauverla-
ging sprake is, moeten zich bewust zijn 
van het feit dat er een aantal aspecten 
is, die de vermeende niveauverlaging 
zouden kunnen verklaren als zij er is. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): U sluit het niet uit dat die er is. 
U zegt: als zij er is. Het omgekeerde 
kunt u ook niet verklaren. 

MinisterVan Kemenade: Ik ben niet 
over niveauverlaging begonnen. Een 
aantal geachte afgevaardigden heeft 
dat gedaan. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): U hebt deze uitspraak gedaan 
in uw antwoord. 

Minister Van Kemenade: Neen, een 
aantal geachte afgevaardigden, onder 

Tweede Kamer 
11 maart 1975 

Rijksbegroting (Onderwijs en 
Wetenschappen) 377 



Van Someren-Downer 

wie u, hebben gezegd dat er niveau-
verlaging is. Toen heb ik gezegd: 
Quod est demonstrandum. Ik heb het 
in een andere taal gezegd. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): U heeft dat in het Nederlands 
gezegd. 
Mijnheer de Voorzitter! Dit is een 
woorden-str i jd, maar ik ben niet blij 
met het antwoord van de Minister. Ik 
v ind er een bevestiging in van wat ik al 
vermoedde. Het is een tegenspraak, 
zoals al uit de wetenschappelijke stu-
dies bleek. Als ik nu overtuigd kon 
worden van de stell ing, dat met dit 
systeem meer talent zou worden aan-
geboord, dan zou ik er tevredener over 
zijn. Dat zie ik echter niet. Ik vraag de 
Minister wat dit betreft om een bewijs. 

Minister Van Kemenade: Welk 
systeem bedoelt u precies? 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Het systeem van de Mam-
moetwet. 

Minister Van Kemenade: Die probeer 
ik nu juist te veranderen, omdat ik 
meen, dat die wet de doorstroming te 
weinig bevordert. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): En dat probeert u met de mid-
denschool? Dat systeem zou ik een 
super-mammoet-structuur wil len noe-
men. Denkt u daarmee te bereiken wat 
w i j nu nog niet bereikt hebben? 

MinisterVan Kemenade: In meerdere 
mate. Ik ben wat dat betreft nogal be-
scheiden. Daarom zijn er ook experi-
menten gaande. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Als de Minister mi j belooft 
dat hij - pas als dit bewijs is geleverd -
met een middenschool komt 

Minister Van Kemenade: Onder ande-
re. In de Tweede Kamer heb ik ook al 
gezegd tijdens het debat, dat ik er het 
vorige jaar al had met de heer Vonhoff, 
dat experimenten er zijn om uit te pro-
beren en niet om zaken in te voeren. 
Het gaat erom, de voor- en nadelen te 
bepalen. Een van de aspecten, waar-
om het in dit geval gaat is de bevorde-
ring van de externe democratisering, 
maar er zijn ook andere aspecten. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): U spreekt nu over de externe 
democratisering, maar ik heb het over 
het aanboren van talenten. Dat is maar 
één aspect van de externe democra-
tisering. 

MinisterVan Kemenade: Jawel, maar 
externe democratisering in de meest 

pregnante zin is, dat ook de meest-ge-
schikten uit het arbeidersmilieu toe-
gang krijgen tot de hogere vormen van 
onderwijs of de hogere vormen van de 
differentiatie binnen het onderwijs. Er 
zijn echter meer aspecten. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Ja, maar dit is wel zeer 
belangrijk. Als de Minister dit met har-
de cijfers kan bewijzen, ga ik mis-
schien anders over de middenschool 
denken. Voorlopig zie ik het nog niet. 
Ik heb in eerste instantie alle nadelen 
van het mammoetonderwi js genoemd 
en deze gelden in versterkte mate voor 
de middenschool. 

Minister Van Kemenade: Dat houdt in, 
dat u naar aanleiding van de onder-
zoekresultaten van Van Heek, het ver-
borgen talent, negatief denkt over het 
mammoetsysteem. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Ik dacht, dat dat wel bekend 
was. 

Min is terVan Kemenade: Jawel, maar 
ik wi l nog eens vaststellen, dat daarom 
verandering geboden is. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Ik denk inderdaad negatief 
over het mammoetsysteem; wat dit 
betreft hebben de heer Veerman en ik 
een gezamenlijk verleden aan de ande-
re kant van dit mooie plein. Ik v ind, dat 
de nadelen van dit systeem met de 
komst van de middenschool worden 
verergerd. 

De Voorzitter: Deze vergadertechniek 
is bijzonder interessant, maar wél 
langdurig. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Ik hoop dat w i j , vóór w i j wor-
den overvallen in deze Kamer met de 
middenschool, hierover zullen kunnen 
discussiëren. 
De hoogbegaafden gaan de Minister 
wel ter harte, zo heb ik nu begrepen.Tij-
dens zijn beantwoording is hij hier bij-
zonder gemakkelijk langs heen ge-
gaan. Ik heb voorbeelden genoemd, 
zoals de onderzoekingen van de heer 
E.H. Keuken van het Utrechts Instituut 
voor pedagogische en andragogische 
wetenschappen. Ook heb ik verwezen 
naar Amerika, waar Harold Lyon de 
opdracht heeft gekregen, hieraan 
meer aandacht te besteden. Als het de 
Minister ernst is om deze kinderen, 
waarvan Keuken stelt dat zij sociaal 
kwetsbaar zijn, meer aandacht te ge-
ven, wi l ik dat hij daarop ingaat in zijn 
beantwoording. Dat heeft hij totaal 
niet gedaan. 

Min is terVan Kemenade: Dat is een 
misverstand, dat mogelijk is veroor-

zaakt door het feit, dat ik zo snel 
spreek. Ik heb er letterlijk over gespro-
ken. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Dat kan ik dan pas bij het le-
zen van de Handelingen nagaan. De 
Minister weet, dat hij in zinsneden 
spreekt, die vaak pas nadat men ze 
drie maal heeft gelezen duideli jk wor-
den. Dit is misschien een eigenschap 
van sociologen. Ik gun hem dit best. 
Bij het lezen van de Handelingen van 
de Tweede Kamer heb ik erg mijn best 
gedaan. 

Minister Van Kemenade: Misschien is 
het wel een gevolg van educatieve 
achterstand mijnerzijds. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Ja, die achterstand heb ik dan 
ten opzichte van u, alweer ongelijke 
kansen. 

De heer Van Hulst (C.H.U.): Wie moet 
er nu hettaalcompensatieprogram 
veranderen? De Minister of ? 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Vanmorgen en vanmiddag 
had ik af en toe de neiging om een tolk 
te roepen, maar ik heb erg mi jn best 
gedaan. 
Mijnheer de Voorzitter! De heerVeer-
man dank ik voor zijn bijzonder zakelij-
ke en heldere antwoord. Dit is een dui-
delijke tegenstell ing met het betoog 
van de Minister. Ik wi l niet stoken tus-
sen beiden; maar na zijn antwoord 
ben ik volstrekt tevreden gesteld. Het 
moet van hem een Freudiaanse vergis-
sing zijn, te denken, dat ik over die gro-
te scholen heb gesproken. Ik heb daar-
van gesteld, dat ik daarover door zal 
gaan bij de behandeling van wetsont-
werp nr. 11 880. Ik verheug mi j al op 
het debat met deze bewindsman over 
dit wetsontwerp. 

D 
De heer Zoutendijk (V.V.D.): Mijnheer 
de Voorzitter! De heer De Zeeuw heeft 
ook namens mij al over het weten-
schapsbeleid gesproken. Ik wi l mi j 
daarom beperken tot een klein aspect 
daarvan. De Minister is daarvan op de 
hoogte. Hij weet wat ik zal zeggen. Dat 
betreft het informatiebeleid, dat ook 
van belang is voor de Minister van On-
derwijs en Wetenschappen en Staats-
secretaris Klein. 
Ik ben verheugd dat het informatiebe-
leid de volle aandacht van Minister 
Trip heeft. Ik ben het met hem eens dat 
nu eerst het concept-beleidsplan van 
het NOBIN moet worden afgewacht. 
Wat betreft het verschil tussen een 
Raad voor de informatieverzorging en 
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het NOBIN verschil ik echter met hem 
van mening. Het kernpunt is namelijk 
dat thans twee departementen hun 
stempel drukken op het NOBIN, omdat 
zij dat instituut financieren. Dit ver-
hoogt de bereidheid van andere de-
partementen om andere projecten in 
te brengen niet, om het zacht te zeg-
gen. Dit heeft tot gevolg dat van de zo-
zeer gewenste coördinatie niet veel te-
recht komt. Dat bezwaar moet een 
coördinerend Minister toch aanspre-
ken. Ik wist dat de heer Trip weg 
moest. Hij behoeft hier niet meer op te 
antwoorden. 
Minister Van Kemenade heeft naar 
mijn smaak wel iets te gemakkelijk ge-
praat over vraag en aanbod bij afge-
studeerden. De vraag past zich vaak 
wel bij het aanbod aan, aldus de Minis-
ter. Er zijn vele mogelijkheden om het 
grotere aanbod te verwerken en op te 
vangen. Als de beloning minder 
wordt, wordt de vraag vanzelf groter. 
Vele afgestudeerde sociologen en ju-
risten, zo heeft hij gesteld, gaan ook 
wel wat anders doen. Dit moge tot op 
zekere hoogte waar zijn, doch het is 
geenszins zeker, zelfs onwaarschijnlijk, 
dat er niet tijdelijk of permanent grote 
overschotten zullen zijn. Dit betekent 
veel individueel leed en maatschappe-
lijke verspilling. De elasticiteit in de 
vraag verschilt trouwens sterk en is 
des te kleiner naarmate de studie meer 
gespecialiseerd en veelal duurder is. 
Dit aspect mag niet uit het oog worden 
verloren. 
Overigens kunnen in sommige vakge-
bieden de afgestudeerden hun eigen 
werk creëren. Dit geldt niet alleen bij 
medici, waarbij niet de klant, doch een 
derde betaalt, doch ook, zij het in min-
dere mate, bij sociologen en juristen. 
Het gaat er dan in laatste instantie om 
wat de gemeenschap bereid is te beta-
len voorde betrokken beroepsuitoefe-
ning. Daar ligt de uiteindelijke grens 
van de opnamecapaciteit van de maat-
schappij en daarop zal de onderwijsca-
paciteit gericht moeten zijn. 
Bij interruptie ben ik al met Staats-
secretaris Klein in debat getreden over 
zijn opmerkingen over selectie versus 
loting. Ik moet zeggen dat ik zijn rede-
nering niet begrijp. Bij alle politieke 
verschillen moet het toch mogelijk 
zijn, althans eikaars argumenten te be-
grijpen, maar wat hij zei over het niet 
liberaal zijn van selectie begrijp ik ge-
woon niet. Wij zullen nog wel een an-
dere gelegenheid krijgen om daarop 
verder in te gaan, dus ik wil het er nu 
bij laten. 

Wel hoop ik dat in de nota naar aanlei-
ding van het eindverslag voor het 
wetsontwerp inzake de herstructure-
ring van het wetenschappelijk onder-
wijs nader wordt ingegaan op het door 
mij geopperde stelsel voor hoger on-
derwijs, dat ook de heer De Rijk op het 
eerste gezicht aansprak. Daarbij geldt 
overigens niet, zoals de Staatssecre-
taris stelde, dat wie het na één jaar niet 
haalt in de kou staat, omdat ik nadruk-
kelijk de onderwijskundige integratie 
van het hoger beroeps- en het weten-
schappelijk onderwijs heb vooropge-
steld, zodat er altijd een tweede weg 
zal zijn. Wie het niet haalt, moet door-
stromen naar het hoger beroeps-
onderwijs, dat een gemeenschappelijk 
eerste jaar heeft met wat ik noemde 
het algemeen vormend wetenschap-
pelijk onderwijs. Het lijkt mij in ieder 
geval een alternatief dat de moeite 
waard is voor de herstructurering in de 
huidige vorm en dat uiteraard ook niet 
op korte termijn kan worden gereali-
seerd, maar dat is dan nog geen reden 
om wel een andere structuur te reali-
seren waar praktisch iedereen tegen 
is. 
Wat betreft de vermindering van sala-
rislasten per personeelsplaats heb ik 
ook niet gezegd of gesuggereerd dat 
er niets is gebeurd. Het verheugt mij 
dat er blijkbaar meer gebeurt dan mij 
bekend was en dat de Staatssecretaris 
en ik het in dezen blijkbaar met elkaar 
eens zijn. 
Mijnheer de Voorzitter! Thans een enke-
le opmerking over de verlaging van de 
leeftijdsgrens voor hoogleraren en lec-
toren. Er mag niet te licht getild wor-
den aan de verkregen rechten. De leef-
tijd van 70 jaar staat in de wet ge-
noemd en dat moet toch ook voor de 
Staatssecretaris een zekere betekenis 
hebben. Dan moet hij heel voorzichtig 
zijn met het aanbrengen van verande-
ringen. Het is ook niet zo, dat wij tot na 
het jaar 2000 met twee groepen opge-
scheept zouden zitten, want het gaat 
om een betrekkelijk klein aantal. Het 
gaat om diegenen, die op latere leeftijd 
een hoogleraars- of lectorsfunctie heb-
ben geambieerd omdat zij daardoor 
extra pensioenjaren konden opbou-
wen. Als de hardheidsclausule, waar-
over de Staatssecretaris spreekt, zou 
bestaan uit het toekennen van extra 
pensioenjaren zodat dit verschil ge-
compenseerd wordt, dan zou ik daar-
mee uiteraard vrede kunnen hebben. 
Mijnheer de Voorzitter! Vervolgens de 
werkgroep-Doets. De Staatssecretaris 
stelt dat er in september 1973 overeen-
stemming geweest zou zijn. Tot mijn 
spijt moet ik zeggen, dat de Staats-
secretaris dan niet goed is voorgelicht. 

Bij de laatste vergadering van de werk-
groep in september 1973 is afgespro-
ken, dat de diverse instellingen com-
mentaar zouden geven op het concept, 
dat toen ter tafel lag. Aan de hand van 
de commentaren, die verder niet be-
sproken zijn, heeft de heer Doets ei-
genmachtig een nieuwe samenwer-
kingsovereenkomst geconcipieerd en 
die is door de Staatssecretaris als was 
het de overeenkomst van de werk-
groep aan de instellingen gestuurd. Dit 
blijft een uiterst merkwaardige proce-
dure. 
Nog meer verbaast het mij, dat de 
Staatssecretaris nu stelt, dat de sa-
menwerkingsovereenkomst er al is. 
Niets is minder waar. Hoogstens zou 
een nieuw concept naar de instellin-
gen gestuurd kunnen zijn, maar gete-
kend is er in ieder geval helemaal 
niets. 
Ten slotte wil ik nog iets zeggen over 
de Wet Universitaire Bestuurshervor-
mingen. Het rapport van de Telder-
stichting, waar ik in eerste termijn op 
doelde, is gistermiddag uitgekomen. 
Ik hoop inderdaad dat de Staatssecre-
taris er zijn voordeel mee zal doen en 
dat in het ontwerp van wet, dat bij de 
Staten-Generaal zal worden inge-
diend, vele ideeën van het betreffende 
rapport zullen worden overgenomen. 
Graag wil ik de Staatssecretaris nu een 
exemplaar aanbieden. 

D 
De heer Van Hulst (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil beginnen met een 
woord van dank aan de bewindslieden 
voor de moeite, die zij zich getroost 
hebben om in te gaan op de zeer vele 
punten, die in dit debat zijn aangesne-
den. 
De Minister heeft als reactie op enkele 
interrupties mijnerzijds bij herhaling 
betoogd, dat wij het eens waren. Als ik 
het zo mag vertalen, dat de Minister 
het eens is met de hoofdzaken van 
mijn betoog, dan ben ik gaarne ak-
koord. 
Minister Van Kemenade: Ik dacht, dat 
wij in het interruptiedebat niet over uw 
hele betoog discussieerden. 
De heer Van Hulst (C.H.U.): Danisdui-
delijk vastgesteld, dat het slechts over 
bepaalde zaken ging. Ik meen, dat wij 
een bepaald meningsverschil niette 
gemakkelijk weg moeten praten. 
MinisterVan Kemenade: Waarmee nu 
ook weer niet gezegd is, dat ik het per 
se niet eens ben met andere facetten 
van uw betoog, die niet in het interrup-
tiedebat aan de orde kwamen. 
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De heer Van Hulst (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik neem hier met vreug-
de kennisvan. 
De Minister heeft gezegd dat, als wij 
ten aanzien van het onderwijs een be-
paalde rust in acht zouden nemen, dit 
juist de spanningen zou kunnen ver-
groten. Akkoord. Ik voel niet voor rust, 
maar ik voel voor een dynamiek in het 
onderwijs, voor een dynamische ont-
wikkeling. Dynamiek is echter voor mij 
niet synoniem met onrust. Ik consta-
teer op het ogenblik in verschillende 
vormen van onderwijs een zekere on-
rust. De Minister heeft gezegd, dat hij 
meer voelt voor een systematische 
strategie ten aanzien van de vernieu-
wing van het basisonderwijs en van de 
middenschool. Naar mijn inzicht gaat 
datgene wat de mens momenteel be-
zighoudt en onder spanning zet, mo-
menteel hoe dan ook door de school 
en door het onderwijs heen en het be-
heerst de onderwijsgevenden. Daaren-
boven komt nu ook nog doorlopend 
een nieuwe schoolstructuur, waardoor 
onrust ontstaat. 
Ik meen dat de Minister in zijn beant-
woording niet altijd concreet genoeg 
is geweest. Ook ik moet iets zeggen 
over de wijze waarop hij heeft gespro-
ken over de comprehensive school. Ik 
heb er een en andermaal over gespro-
ken in deze Kamer en ik weet dat de 
Europese ervaringen niet gunstig en 
soms zelfs zeer ongunstig zijn. Ik heb 
ten aanzien van de Engelse compre-
hensive school feiten en cijfers ge-
noemd. De inlichtingen die ik eigenlijk 
regelrecht heb gekregen van het En-
gelse departement van onderwijs, wij-
zen erop dat men in Engeland zeer te-
leurgesteld is over de resultaten van 
de comprehensive school en dat men 
er van af wil, of dat men naar een to-
taal andere schoolstructuur toe wil. Ik 
ben van mening dat wij niet om zulke 
ervaringen mogen heen lopen. Wij 
moeten ook niet te gemakkelijk zeggen 
dat de voorbeelden uit het buitenland 
bemoedigend zijn, want naar mijn me-
ning zijn ze dat niet. 

MinisterVan Kemenade: Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van Hulst neemt 
daarbij ook mee de gedachte dat velen 
van het dual system af willen in Enge-
land; deze mensen willen naar een 
comprehensive system in totaliteit. 
De heer Van Hulst (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik wil op dit moment 
geen uitspraak doen over het dual sys-
tem, omdat ik dit eigenlijk veel te ge-
compliceerd vind om er per interruptie 
op in te gaan. 

MinisterVan Kemenade: Akkoord, 
mijnheer de Voorzitter, maar het is wel 
van zeer groot belang voor de beoor-
deling van de resultaten van de Engel-
se comprehensive school. 
De heer Van Hulst (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Het is toch moeilijk te-
gen te spreken dat die comprehensive 
school, zoals die de laatste 10 a 15 jaar 
in Engeland gestalte heeft gekregen, 
allerwege kritiek ontmoet en zeer spe-
ciaal van die mensen aan wier politiek 
deze Minister verwant is. 

MinisterVan Kemenade: Dat laatste 
vraag ik mij wel af, mijnheer de Voor-
zitter, maar van de andere kant is het 
ook niet onbegrijpelijk, omdat juist in 
een dualsystem de comprehensive 
school de neiging heeft, een blinde-
darmschool te worden. 

De Voorzitter: Repliek en dupliek be-
hoeven niet in elkaar te worden ge-
vlochten. 
De heer Van Hulst (C.H.U.): Mijnheer 
de Voorzitter! Staatssecretaris Veer-
man heeft gezegd dat de kritiek op de 
Wet op het voortgezet onderwijs vaak 
ten onrechte is. Hij heeft ook gewezen 
op het m.a.v.o.-project waar zo hard 
aan is gewerkt. Ik kom dan toch wel in 
moeilijkheden als ik zie wat de Minis-
ter voorstaat met betrekking tot de 
middenschool. Ik heb het al eerder in 
deze Kamer gezegd in aanwezigheid 
van de Minister, dat naar mijn opvat-
ting de middenschool het hart uit de 
mammoetwet wegsnijdt. De Minister 
heeft bij de beantwoording gezegd, 
dat de wetgeving zich natuurlijk moet 
aanpassen aan de veranderingen op 
het gebied van het onderwijs. Dit is 
juist, maar ik meen dat de opvatting 
van de Minister over de middenschool 
in feite de scherpste kritiek is op de 
mammoetwet. Dan krijg ik juist mijn 
zeer grote moeilijkheden. Dit heb ik be-
doeld met de onrust die op het ogen-
blik over het onderwijs hangt en die 
het onderwijsklimaat ongunstig beïn-
vloedt. Ik zou wel eens een heel duide-
lijk antwoord willen hebben op een 
concrete vraag, namelijk of de Minister 
nu van de mammoetwet af wi I. Vol-
gens mij is dit de enige weg om tot zijn 
middenschool te komen. Waar blijft 
dan dat m.a.v.o.-project, want met de 
middenschool is er geen m.a.v.o.-
school meer mogelijk. Ik zou ook wel 
een antwoord willen hebben op de 
vraag van hetgeen ik herhaaldelijk heb 
gesignaleerd, namelijk dat in 
1970/1971 door een bewindsman is 
gezegd dat in toenemende mate ge-
twijfeld wordt aan de doelmatigheid 
van de in 1968 in werking getreden 

mammoetwet; dit is twee a drie jaar 
na het in werking treden ervan. Is de 
Minister het met deze uitspraak eens 
of is hij het hier niet mee eens? 
Als de heer Veerman zegt, dat wat de 
moeilijkheden met de mammoetwet 
betreft, dit mede zijn oorzaak vindt in 
het feit, dat wij meer organisatorisch 
dan onderwijskundig op de mam-
moetwet waren voorbereid, dan zeg 
ik: Ja, daar heeft hij gelijk aan, maar 
dat is juist ook een van de punten van 
kritiek, waardoor ik weer moet zeggen: 
De tijd was er dan kennelijk niet rijp 
voor, want wij waren er onderwijskun-
dig niet op voorbereid. 
Wat de niveauverlaging betreft ben ik 
de Minister dankbaar dat hij is inge-
gaan op wat ik de vorige week heb ge-
zegd. Ik dacht toch dat de Minister hier 
wat gemakkelijk heen heeft gelopen 
met zijn algemene uitspraken over 
nostalgie en over andersoortige ken-
nis ten aanzien van de zeer concrete 
problemen, die hier liggen. De vele ge-
tuigen die ik heb opgeroepen om te la-
ten horen, hoezeer het kennisniveau 
achteruit gaat, kunnen en mogen wij 
niet met een aantal algemene uitspra-
ken het zwijgen opleggen, al wil ik wel 
erkennen dat die algemene uitspraken 
op zichzelf juist zijn. 
Het is ook in geen enkel opzicht mijn 
bedoeling om te stoken tussen de be-
windslieden, noch tussen Minister Van 
Kemenade en de heer Veerman, noch 
tussen Minister Van Kemenade en de 
heer Klein, maar heeft de Minister ge-
luisterd naar hetgeen de heer Klein zei 
over het eindexamenniveau van de so-
ciale academies? Ik waardeer bijzon-
der de karakteristiek, die de Staats-
secretaris daarvan heeft gegeven en 
waardoor hij zich heeft verzet tegen 
bepaalde eindexamenpraktijken. Dan 
lijkt het mij toe, dat ook hier van ni-
veaudaling in concreto sprake is. 

MinisterVan Kemenade: Zondertwij-
fel, maar dè sociale academie is niet 
het onderwijs. 
De heer Van Hulst (C.H.U.): Natuurlijk 
is dat niet het onderwijs, maar ik dacht 
dat ik de vorige week een reeks van ge-
tuigen had opgeroepen, die dit eigen-
lijk allemaal beweren, ten aanzien van 
vele vormen van onderwijs. Wij kun-
nen om deze getuigenissen niet heen-
lopen. De mensen die ik heb geciteerd 
- ik ben vrij uitvoerig geweest in de ci-
taten, ook wat het aantal auteurs be-
treft - zijn allemaal mensen die in de 
frontlinie van het onderwijs staan en 
daar belangrijke posities bekleden. 
Toen ik bij voorbeeld de vorige week 
sprak over wat prof. Wiegersma zei 
over de niveaudaling bij het universi-
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tair onderwijs, heeft de Minister bij in-
terruptie gevraagd of dit mede was uit 
het blad van de Vereniging voor Lera-
ren. Ik had toen onmiddellijk de gedach-
te: Daar wordt de volgende week stel-
lig duidelijk op ingegaan. Ook hier-
over echter geen woord, terwijl uit 
zo'n stuk toch wel overduidelijk blijkt, 
hoe moeilijk het ligt ten aanzien van 
het niveau. 

Minister Van Kemenade: Ik wil erop 
wijzen dat prof. Wiegersma juist in het 
artikel in het Weekblad voor leraren dat 
element aanhaalt waarover ik gesproken 
heb, namelijk de daling van het gemid-
delde ten gevolge van de spreiding 
van begaafdheden. Juist dat element 
heeft hij in dat weekbladartikel uitvoe-
rig beschreven. 

De heer Van Hulst (C.H.U.): Ik moet de 
Minister er ook opmerkzaam op ma-
ken, dat de heer Wiegersma heel con-
creet heeft weergegeven, hoe stap 
voor stap op de universiteiten het ni-
veau daalt: eerst het college, dan het 
collegedictaat, dan een uittreksel uit 
een collegedictaat; dan krijg je twee, 
driemaal afgetrokken thee. Dan wor-
den de hoofdzaken uit de colleges ge-
vraagd en dan worden nog enkele za-
ken gevraagd uit een uittreksel uit een 
collegedictaat. Zo heeft de heer Wie-
gersma het gesteld. 

De heer Schwarz (D'66): Dat was in 
1935, toen ik ging studeren, ook alzo. 
De heer Van Hulst (C.H.U.): Aan de 
wijze waarop u zich hier manifesteert, 
zou ik dat niet zeggen. 
De heer Schwarz (D'66): Ik ben zeker 
een selfmade man. 
De heer Van Hulst (C.H.U.): Ik wil nog 
ingaan op de moeilijkheden bij de poli-
ticologie van de gemeente-universiteit 
in Amsterdam. Reeds vanaf het begin 
van de moeilijkheden daar hebben de 
bevoegde personen aan alle instan-
ties, inclusief de departementale, me-
degedeeld dat naar hun mening 
slechts één radicale oplossing voor het 
conflict bestaat, namelijk een schei-
ding der geesten tussen wie politicolo-
gie verwarren met politiek. In de prak-
tijk betekent dit de noodzaak van een 
splitsing van de subfaculteit in een 
richting die dan maar haar eigen weg 
in de politiek moet gaan en een weten-
schappelijke subfaculteit. De Staats-
secretaris heeft reeds in de zomer van 
1974 toegezegd een aantal alternatie-
ven, onder andere die van een splitsing, 
om advies aan een commissie voor te 

leggen. Er liepen toen geruchten dat 
dit een commissie-Maas zou worden. 
Eveneens werd een onderzoek naar de 
rechtsgeldigheid van de bullen toege-
zegd. Het is bekend dat men als politi-
coloog thans kan afstuderen zonder de 
verantwoordelijkheid van de voor dat 
hoofdvak aangestelde docenten, zij die 
in dit geval onder de enige leerop-
dracht politicologie - dat wil zeggen 
die van Daudt - vallen. Men kan zelfs 
politicoloog worden zonder iets aan 
recht of aan economie gedaan te heb-
ben. Na die toezeggingen heeft de 
Staatssecretaris, voor zover ik meen, 
niets meer van zich laten horen. Mijn 
vermoeden is nu dat hij hiermee ge-
tracht heeft de zaak op de lange baan 
te schuiven. Intussen gaat de subfacul-
teit rustig verder als centrum van we-
tenschappelijk onderwijs en onder-
zoek de vernieling in, en dat bedroeft 
mij buitengewoon. Ik wil aan de 
Staatssecretaris vragen in hoeverre hij 
zijn toezeggingen is nagekomen en of 
hij bij benadering kan aangeven wan-
neer de resultaten bekend zullen zijn. 
Het een en ander laat mijns inziens iets 
te lang op zich wachten. 
Ik herinner ook nog aan wat de Staats-
secretaris op donderdag 7 november 
1974 in de vaste Tweede-Kamercom-
missie heeft gezegd, waar een brief 
van 11 september 1974 ter sprake is 
gekomen, waarin hij zegt: Het ligt in 
mijn voornemen een commissie in te 
stellen, die tot taak zal hebben na te 
gaan welke alternatieven met betrek-
king tot een dergelijke wijziging be-
staan en die mij op korte termijn van 
advies zal dienen omtrent de meest 
wenselijke opzet. 
Ter afsluiting van het overleg met de 
commissie zegde de Staatssecretaris 
toe om, gehoord het verzoek daartoe 
uit de commissie, in overleg met het 
bestuur van de FSW-Aen het college 
van bestuur in Amsterdam de moge-
lijkheid van toetsing van de doctoraal-
bullen aan de betrokken leeropdracht te 
zullen bezien; het leek hem echter niet 
mogelijk een dergelijke toetsing te ver-
richten zonder in de overwegingen te 
betrekken hoe aan andere universitei-
ten in vergelijkbare situaties wordt ge-
handeld; hij beloofde de commissie 
zodra mogelijk over zijn bevindingen 
te zullen informeren. 
In de 'NRC' van gisteravond las ik over 
deze problematiek nog een artikel van 
drs. Van den Berg, waarin er opnieuw 
op wordt gewezen dat de zaak daar ui-
termate traag voortgang vindt en 
waarin zelfs wordt gesproken over een 
consequente non-decision-making van 
Staatssecretaris Klein. De laatste zin 
van dit artikel luidt: Misschien kan een 

kamerlid daar eens naar informeren. 
Hetgeen dus nu gebeurt. 
Wat de suggestie van de heer Schwarz 
betreft om twee soorten hoogleraren 
aan te stellen, moet ik zeggen dat ik 
hem erkentelijk ben voor de wijze, 
waarop hij over de problemen aan de 
universiteit heeft nagedacht. Ander-
zijds moet ik opmerken dat ik, wat deze 
oplossing betreft, onoverkomelijke 
moeilijkheden zie door twee soorten 
van hoogleraar te maken: de een mag 
dan in vergaderingen doldraaien, de 
ander mag uitgroeien tot een briljant 
wetenschapsman. 
De Staatssecretaris heeft ook gespro-
ken, zulks in reactie op mijn opmerkin-
gen van verleden week, over de ver-
slechtering van het leefklimaat aan de 
universiteit. Hij zei dat wij daar niet zo 
gemakkelijk over moeten praten. Het 
kan de Staatssecretaris toch niet zijn 
ontgaan, dat ik hier dr. Brenninkmeyer 
citeerde, want de Staatssecretaris 
heeft mijn rede ontvangen. De heer 
Brenninkmeyer, de nieuwe voorzitter 
van de Academische Raad, heeft uit-
voerig over de verslechtering van het 
leefklimaat aan de universiteiten ge-
sproken. 
Na hetgeen door de Staatssecretaris is 
gezegd over de heer J. Wilhelmus, 
moet ik allen die nu van mij enige sen-
satie verwachten toch werkelijk teleur-
stellen. De Senaat is geen pornocircus 
en ik leen mij niet tot verbaal exhibitio-
nisme. Ik stelde vragen en zij werden 
beantwoord. Ook het Nederlandse 
volk is mondig genoeg om te oorde-
len. Ik las het onthullende interview in 
'De Telegraaf' van zaterdag jl . De heer 
Wilhelmus verwijt mij een tekort aan 
kennis van de sexuologie in haar 
maatschappelijke relevantie. Ik acht dit 
een volstrekt onbewezen stelling en ik 
nodig hem uit, deze these weten-
schaps-theoretisch te verifiëren., 
waarbij hij wat mij betreft de fenome-
nologische analyse of die van het kri-
tisch rationalisme mag hanteren of 
een andere gangbare wetenschaps-
theorie. 

De Voorzitter: U richt zich nu tot de 
bewindsman? 
De heer Van Hulst (C.H.U.): In zeker 
opzicht wel, want het gaat hierbij over 
het geven van lessen aan een universi-
teit en dan kom ik daarbij ook tot de 
wetenschappelijke achtergrond van ie-
mand. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik nam kennis 
van de uiterst oppervlakkige wijze, 
waarop de heer Wilhelmus oordeelt 
over socialisme, anarchisme en het 
streven van onze Minister-President. Ik 
vraag mij af of zijn lessen ook op dit ni-
veau worden gegeven. 
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Van Hulst 

Op één punt was ik het met de heer 
Wi lhelmus eens, nl. dat de vercom-
mercialisering van de sex een einde 
moet nemen. Als dit stadium is be-
reikt, zal de inspecteur der belastingen 
geen moeil i jkheden meer met hem 
hebben. Let u maar op, mijnheer de 
Voorzitter. 
Ik ben de heer Steenbergen dankbaar, 
dat hij mi j vorige week de vraag stelde 
nader in te gaan op datgene wat ik 
over indoctrinatie zei en de relaties 
daarvan tot het bijzonder onderwijs. Ik 
maak twee opmerkingen vooraf. Wat 
ik over ideologie en indoctrinatie heb 
gezegd, berust voor een deel - en 
soms zelfs woordel i jk - op een studie 
van de Nijmeegse hoogleraar prof. 
Stephan Strasser, get i teld: 'Opvoe-
dingswetenschap en Opvoedingswijs-
heid. ' 
Mi jn tweede opmerking luidt: Ik wi l bij 
wijze van hoge uitzondering verwijzen 
naar een artikel van mi jn hand, dat in 
het januar inummer van dit jaar in 'Pe-
dagogische Studiën' is verschenen on-
der de titel 'Opvoeding tot demonie', 
een poging tot reconstructie van de 
nationaal-socialistische pedagogiek. 
Daarin kan men uitvoerig mijn opvat-
t ingen over de indoctrinatie vinden. 
Wie erin is geïnteresseerd, kan het van 
mij ter lezing krijgen. 
Mijnheer de Voorzitter! Nu de materie 
zelf. Ik moet beginnen met ervan uit te 
gaan, dat er een nauwe relatie is tus-
sen opvoeding en onderwijs. Zij zijn 
wel onderscheiden, maar niet te schei-
den. Er is geen onderwi js denkbaar 
zonder pedagogische implicaties. Nor-
maal gezien, valt de eerste opvoe-
dingsactiviteit steeds in het gezin. Ou-
ders, die hun verantwoordel i jkheid be-
seffen, zullen pogen hun kinderen zo 
goed mogelijk op te voeden. Gaat het 
echter over de materiële vul l ing van 
het begrip 'goed' dan lopen de wegen 
onmiddell i jk uiteen. Als wi j concreet 
stellen wat enkele personen, die bij 
voorbeeld aan dit onderwijsdebat heb-
ben deelgenomen - mevrouw Van So-
meren, de heer Steenbergen, de heer 
Meuleman en de heer Boekman - on-
der een goede opvoeding verstaan, 
zullen zich verschillen openbaren, die 
meer dan accentverschillen zijn. Een 
neutrale opvoeding is, zo deze moge-
lijk zou zijn, de geestelijke dood van 
het kind. De beïnvloeding van het kind 
begint dus reeds op de jongste leeftijd. 
Ik ben voorstander van bijzonder on-
derwijs, maar ik ben nooit een tegen-
stander van openbaar onderwijs ge-
weest. Ik heb aan een viertal openbare 
scholen als leraar les gegeven, onder 
andere aan de Rijks-HBS in Purmer-

end. Ik ken de sfeer. Ik ben ook heel 
wat jaren lid geweest van de ANOF toen-
terti jd en ik heb alle discussies aldaar 
meegemaakt. Door mijn ervaring daar 
heb ik tot mi jn vreugde ontdekt, dat de 
openbare school stellig na 1945 geen 
neutrale school w i l zijn. Zij is het ge-
lukkig ook niet. Een geschiedenisles 
aan een openbare school over het Na-
zi-tijdperk moet uitgesproken beïn-
vloedend zijn, omdat hier de mens-
waardigheid in het geding is. Beïn-
vloeding is echter geen indoctrinatie. 
In indoctrinatie ontmoeten wi j een ge-
sloten groepsintroversie. Men mag 
geen andere meningen naar voren 
brengen. Ik moet zeggen, dat in deze 
zin zelfs rekenonderwijs indoctrine-
rend kan zijn. De laatste ti jd zijn er on-
derzoekingen verricht door een heel 
apart type sommen in de scholen in te 
dragen en uitsluitend dit type te laten 
onderwijzen. 
Wat het kleuter- en basisonderwijs be-
treft, kiezen de ouders voor hun kinde-
ren de school die het best bij de ge-
zinssfeer aansluit. Kinderen van vier 
jaar kiezen nog geen school. In de pe-
dagogiek noemen wi j dit de plaatsver-
vangende gewetenshandeling van de 
ouders. In de moderne ti jd moeten wi j 
echter niet proberen op te voeden naar 
ons toe, maar van ons af. De opvoeder 
moet zichzelf zo snel mogelijk overbo-
dig maken. Dan kan de jeugd zelf kie-
zen ook waar zij wi l gaan studeren en 
wat zij wi l studeren, voor zover er mo-
gelijkheden toe zijn. 
Nu sprak ik ook over de indoctrinatie 
bij het wetenschappelijk onderwijs, 
ledere docent bij het wetenschappelijk 
onderwijs kan aan welke universiteit of 
hogeschool ook indoctrineren. Dat 
vindt plaats indien de wetenschapper 
de contra-argumenten vreest en ver-
mijdt, zodat er een eenrichtingsver-
keer in het wetenschappelijk denken 
ontstaat. En dan vult men, zoals ik vo-
rige week zei, zijn wetenschappelijk te-
kort op met propaganda. Dat dit zo nu 
en dan aan onze instellingen van we-
tenschappelijk onderwijs gebeurt, 
staat voor mi j vast. Daarvoor heb ik te-
veel resultaten van 'groepswerk met 
oogkleppen' gezien. Wie onderwijs 
poogt te geven vanuit een evangeli-
sche inspiratie, zal zijn vensters open-
zetten naar alle kanten van het leven, 
de cultuur en de maatschappij. Vol-
gens het Nieuw-Testamentische ver-
haal heeft Paulus toen hij in Athene 
kwam de dialoog gezocht met anders-
denkenden, met geleerden, met de 
epicureïsche en stoïsche fi losofen. (Zie 
zijn rede op de Areopagus in Handelin-
gen 17). Dat is de bewogenheid van de 
evangelische radicaliteit, waar de heer 

Agterberg bij de algemene politieke 
- beschouwingen over sprak, al vond hij 

in de christen-democratische partijen 
daarvan te weinig terug. Dat ben ik 
nog met hem eens ook, maar zij is ze-
ker niet uitgeblust. Het aantal chris-
ten-geleerden dat een wereldnaam 
heeft gekregen is niet te tel len; maar 
zij zouden in de vergetelheid verstikt 
zijn, indien hun werk het produkt zou 
zijn geweest van wetenschappelijke in-
teelt. Wetenschapsbeoefening vanuit 
een christelijk geïnspireerde radicali-
teit is de ruimte zelf; maar ik geef on-
middell i jk toe dat dit ideaal lang niet 
alti jd in de bijzondere scholen van laag 
tot hoog is bereikt. Dat is echter nog 
geen reden om het ideaal los te laten. 
Indoctrinatie kan ook gebeuren door 
zwijgen. Een van de meest gerijpte 
jonge Russische schrijvers Victor Ne-
krassov heeft in het Westen verklaard, 
dat hij in de Sovjet-Unie nog nooit de 
naam Kafka had gehoord. Hij vond dit 
uiterst beschamend. Indoctrinatie is 
lang niet altijd een eindstation. Dat be-
wijst de praktijk. De laatste en uiterste 
vorm van indoctrinatie is de brain-
washing, de herstructurering der herse-
nen. Hier ontmoeten wi j een hele bat-
terij van technieken om de overtuiging 
te versterken: straf, beloning, groeps-
discussie, sociale isolatie, ondervra-
g ing, gedwongen bekentenissen, zelf-
beschuldiging enz. Daarom mag men 
nooit indoctrinatie gelijk schakelen 
met goede opvoeding, ook niet met 
goede schoolopvoeding, noch in het 
bijzonder onderwijs, noch in hetopen-
baar onderwijs. 

Opvoeding is het heilig avontuur dat 
de mens met het kind is begonnen. Het 
avontuur vindt oorsprong en einddoel 
in de vri jheid. Het is een heilig avon-
tuur, omdat wi j geloven met de kinde-
ren uit te komen waar wi j hopen dat zij 
uit zullen komen. Dat is de vr i jheid; 
maar indoctrinatie loopt uit op de sla-
verni j . 

De heer De Vries (C.H.U.): Mijnheer de 
Voorzitter! Mijn aandeel in deze replie-
ken kan kort zijn. Het merendeel van 
de vragen die ik op 4 maart heb 
gesteld is vandaag beantwoord. Ik zeg 
de bewindslieden, in het bijzonder de 
Minister van Onderwijs en Weten-
schappen, daarvoor gaarne dank. Dit 
wi l niet zeggen dat alle antwoorden 
mij hebben bevredigd. Uit enige inter-
rupties is al gebleken dat ik op sommi-
ge punten met de Minister van mening 
blijf verschillen. Daar kom ik om der 
wil le van de ti jd niet op terug, met ex-
cuses aan ons geachte medelid me-
vrouw Van Someren. 
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De Vries 
De enige reden waarom ik nu het 
woord voer, is dat drie door mij ge-
stelde vragen onbeantwoord zijn ge-
bleven. Deze betreffen de postverbin-
ding tussen het departement en de On-
derwijsraad, de consequenties van 
de leerplanontwikkeling voor het 
godsdienstonderwijs en de catechese 
en het standpunt van de Minister ten 
aanzien van de polemiek over de vrij-
heid van onderwijs, gevoerd naar aan-
leiding van de leerplanontwikkeling 
tussen de weekbladen van de ABOP en 
de PCBO in oktober en november 
1974. De Minister herinnert het zich 
wel; ik bedoel de multiple choice! Ik 
zou het op prijs stellen als de Minister 
alsnog zou willen antwoorden. 
Wat de laatste vraag betreft, kan ik 
zeggen, dat deze nog steeds actueel is, 
hetgeen blijkt uit het commentaar, ge-
titeld 'Die confessionelen toch' dat de 
voorzitter van het KOV, de heer Knip-
pen, in het Katholiek Schoolblad van 8 
maart - drie dagen geleden - heeft ge-
geven op publikaties in 'het Vrije Volk' 
van 17 en 18februari, waarin opnieuw, 
ditmaal naar aanleiding van de school-
begeleiding, een aanval wordt gedaan 
op de confessionele organisaties als 
hoeders van de vrijheid van onderwijs. 
'Van Kemenade stoot zijn hoofd tegen 
de oersolide, hardhouten deur van het 
confessionele bastion' aldus, volgens 
de heer Knippen, de onderwijsredactie 
van 'het Vrije Volk'. 
Het wordt, mijnheer de Voorzitter, 
mijns inziens tijd, dat de Minister eens 
duidelijk stelt hoe hij over uitspraken 
als deze, afkomstig van met hem be-
vriende zijde, denkt. 

De heer Steenbergen (P.v.d.A.): Mede 
namens mijn fractiegenoten De Rijk en 
Koopmans wil ik de bewindslieden 
dankzeggen voor de manier, waarop 
zij in hun beantwoording op onze bij-
drage zijn ingegaan. In het bijzonder 
wil ik daarbij vermelden, dat onze frac-
tie zich uitstekend kon vinden in het 
eerste gedeelte van het antwoord van 
de Minister. Ik vermeld dit, omdat ik 
anders in de verleiding zou kunnen ko-
men, een discussie aan te gaan met de 
woordvoerdster van de V.V.D. Ter wil-
le van de tijd lijkt het mij beter, dit nu 
niet te doen; hiervoor zal nog wel een 
gelegenheid komen. 
Met wat nuances kan ik mij wel vinden 
in de hoofdlijnen van het betoog van 
de heer Van Hulst over de indoctrina-
tie. Voor mijzelf had ik als definitie 
voor dit begrip gisteravond opge-
schreven: Blootgesteld worden aan 
specifieke en meestal eenzijdige infor-
matie, onder afscherming van andere 

invloeden. Mijnheer de Voorzitter! Ik 
meen dat wij elkaar gemakkelijk kun-
nen vinden op deze definitie. Dit moet 
ons beide ook tot de erkenning bren-
gen, dat men kan indoctrineren vanuit 
iedere levensovertuiging, iedere we-
tenschapsopvatting, iedere geloofs- of 
wereldbeschouwing. 
Als wij het daarover eens zijn, mijn-
heer de Voorzitter, behoeft niet per de-
finitie een stuk Marxistische weten-
schapsbeoefening tot indoctrinatie te 
leiden. Het kan, maar behoeft niet zo te 
zijn. 

De heer Van Hulst (C.H.U.): Mijn be-
zwaren richten zich niet op uw opvat-
tingen. Neem nu Jan Romijn, een ge-
weldige man in de wetenschap, die 
zijn eigen weg wist te gaan. Er zijn op 
dit moment echter beoefenaren van de 
wetenschap, die het Marxisme uitdra-
gen en die het alleen maar daarover 
hebben. Daarvoor heb ik bewijzen te 
over. 

De heer Steenbergen (P.v.d.A.): Goed, 
ik neem aan dat de heer Van Hulst 
daarvan bewijzen te over heeft. Ik 
neem tegelijkertijd aan, dat hij toen ik 
dat uitsprak knikte, dat hij onderschrijft 
dat indoctrinatie ook vanuit een ande-
re levensovertuiging, een ander geloof 
of andere wetenschapsopvoeding kan. 
Naar mijn oordeel gebeurt het ook. 

De heer Van Hulst (C.H.U.): En als ik 
nu om bewijzen zou vragen? 
De heer Steenbergen (P.v.d.A.): Dan 
antwoord ik daarop, zoals ik al eens 
eerder heb gedaan in een discussie, 
dat onderwijs uit zichzelf de neiging 
heeft - dit is één voorbeeld - meer de 
bestaande maatschappelijke orde over 
te dragen dan die discutabel te stellen. 
Ook dat is een vorm van indoctrinatie. 
De heer Van Hulst (C.H.U.): Dat geldt 
dus voor elk onderwijs in elke maat-
schappij? 
De heer Steenbergen (P.v.d.A): Dat 
geldt naar mijn mening voor elk on-
derwijs in elke maatschappij. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben blij met 
de mededeling van de Minister dat de 
commissie-Londo vóór 1 september 
aanstaande een interimrapport zal uit-
brengen. Mijn vraag is of de uitkom-
sten van dit rapport nog enige invloed 
kunnen hebben op de uitkeringen in 
1976. 
Uit een interruptie vanmiddag van 
mijn fractiegenoot Kolthoff zal het de 
Minister duidelijk zijn geweest dat wij 
het beslist niet eens zijn met zijn ant-
woord over de u itgaven voor leermid-
delen en de daar tegenover staande 
uitkeringen uit het Gemeentefonds. Ik 

zou graag aan de Minister willen vra-
gen, over dit punt voor de samenstel-
ling van de volgende begroting nog 
eens overleg te plegen met zijn ambtge-
noten van Financiën en van Binnenland-
se Zaken. Dat wij zo hardnekkig zijn op 
dit punt komt doordat wij van oordeel 
zijn, dat de wet hier niet op correcte 
wijze wordt uitgevoerd. Wij hebben 
dat voor en na in deze Kamer bij de be-
groting van Onderwijs en Weten-
schappen en bij de begroting van Bin-
nenlandse Zaken betoogd. Vandaar 
dat wij ook nu weer hierop zijn terug-
gekomen. Ik vraag dringend de aan-
dacht van de Minister hiervoor, te meer 
omdat ik vanmiddag van een andere 
bewindsman heb gehoord dat een be-
windsman, zeker een antirevoluti-
onair, gehouden isde wet goed uitte 
voeren. Nu weet ik dat ik het in deze 
vorm de heer Van Kemenade niet kan 
zeggen. Als bewindsman zal hij toch 
ongetwijfeld de wet willen uitvoeren. 

De Voorzitter: Dat lijkt mij een discri-
minerende uitspraak. 
De heer Steenbergen (P.v.d.A.): Ten 
aanzien van de toelating tot de peda-
gogische academies blijf ik bij mijn 
aanvankelijke stelling. De cijfers die in 
de memorie van antwoord zijn gege-
ven wijzen op tekorten in de komende 
jaren. Wat in 1975 wordt toegelaten 
kan in 1978 nog helpen om dat tekort 
te verlichten. Vandaar, dat ik blijf bij de 
stelling die ik in eerste instantie heb in-
genomen. 
Ten aanzien van het tweegradenstelsel 
maak ik twee opmerkingen. Het gaat 
hier om een onderwijskundig vraag-
stuk èn om een rechtspositioneel 
vraagstuk. Bij dat rechtspositionele 
vraagstuk zitten een aantal salariscon-
sequenties, waarmee de Minister het 
overleg in moet en waarmee hij ook 
het overleg in gaat. De reden voor mijn 
kritiek in eerste instantie was in hoofd-
zaak, dat het naar mijn oordeel voor 
een bewindsman geen oirbarezaak is, 
het overleg in te gaan met de medede-
ling, dat het geen budgettaire conse-
quenties mag hebben. Nu is daar van-
middag enige verruiming in gekomen, 
doordat de Minister heeft gezegd dat 
hij gelden beschikbaar heeft voor de 
aktenweging. Het is de vraag of dat ge-
noeg is. Daardoor ligt de zaak echter 
iets genuanceerder dan ik uit de me-
morie van toelichting had begrepen. 
Ten slotte ben ik enigszins verheugd 
met een heel klein musje van de heer 
Veerman betreffende de experimenten 
met de amanuensis op m.a.v.o.-scho-
len. Ik spreek de hoop uit dat opgrond 
van deze experimenten zeer snel wat 
meer gaat gebeuren dan tot nu toe is 
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Steenbergen 
gebeurd, want wij hebben in feite te 
maken met een jarenlange achter-
stand. 
De heer Franssen (K.V.P.): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wil beginnen met mijn 
erkentelijkheid uit te spreken voor de 
antwoorden welke de bewindslieden 
hebben gegeven, ook al waren die ant-
woorden niet alle bevredigend. 
Op het ogenblik zijn studiecommissies 
en nota's in wording, bomen, welke het 
uitzicht en het inzicht nu belemmeren 
c.q. uitspraken van de bewindslieden 
prematuur maken. Wij hebben daar 
begripvoor. 
Het betoog van Minister Van Kemena-
de betreffende het streven naar gelijke 
kansen onderschrijven wij ten volle, 
ofschoon het benutten van die kansen 
wel altijd verschillend zal blijven on-
danks te loven idealisme. 
Zowel de Minister van Onderwijs en 
Wetenschappen als Staatssecretaris 
Veerman hebben gereageerd op op-
merkingen onzerzijds over program-
ma en doelstelling in het lager 
beroepsonderwijs. 
De Staatssecretaris heeft echter ons 
probleem ten aanzien van de l.t.s. mis-
verstaan. Het ging ons bij onze opmer-
kingen over de veralgemenisering pri-
mair om het belang van de leerlingen. 
Daarbij zijn zeer praktisch geöriënteer-
de leerlingen, die de boeken beu zijn. 
Volgens een Amsterdamse l.t.s.-direc-
teur halen zij het niet meer, ondanks 
hun gouden handen. Graag verneem 
ik alsnog de visie van de Staatssecre-
taris hierop. 
In het kader van de werkende jongeren 
werd over het samenspel tussen het 
beroepsbegeleidend en vormend on-
derwijs gesproken. Wij denken daarbij 
onder meer aan het experiment te Til-
burg, maar wij hebben nog wel enkele 
vragen. Hoe wordt het bedrijfsleven bij 
een en ander betrokken? Acht de Mi-
nister de sfeer en de aard van een vor-
mingscentrum en van een vakschool 
wel verenigbaar? 
Met betrekking tot het participatieon-
derwijs kwam tijdens de uiteenzetting 
over de experimenten de vraag op of 
het Centraal Orgaan landelijke oplei-
dingsorganen bij de experimenten 
wordt betrokken. Dit is te meer van be-
lang, daar in het kader van de leerlin-
genstelsels een rijke praktijkervaring 
werd opgedaan in de concrete bedrijfs-
situatie. Wordt daarvan straks gebruik 
gemaakt? 
Mijnheer de Voorzitter! Wij zijn erken-
telijk voor de waardering welke de Mi-
nister met betrekking tot de Onder-
wijsraad uitte en spreken de hoop uit, 

dat het lopend overleg tot optimalise-
ring van dit orgaan zal leiden. 
Wat betreft de doorstroming van het 
m.t.o. naar het h.t.o., stellen wij vast 
dat het h.t.o. minder optimistisch over 
de aansluiting denkt dan Staatssecre-
taris Klein. 
Vervolgens wil ik nog een vraag stel-
len over de m.a.v.o."instroom. DeMinis-
ter heeft zijn oorspronkelijk besluit om 
geen m.a.v.o.-gediplomeerden mee- toe 
te laten een jaar opgeschort voor een 
nadere studie. Hoe het resultaat ook 
moge zijn, wij dringen er sterk op aan 
vóór het volgende schooljaar duide-
lijkheid te verschaffen. 
Wat betreft de h.b.o.-raad hebben wij 
begrip voor het standpunt ten opzichte 
van de huidige samenstelling. Toch 
achten wij het een behoudende bena-
dering. Er zal ons inziens naarwegen 
moeten worden gezocht om de stu-
denten - en daar gaat het om - meer 
en beter bij het overleggebeuren te be-
trekken. 
Naar aanleiding van opmerkingen van 
Staatssecretaris Veerman betreffende 
het scholenbouwplan meen ik de op-
merking te moeten maken, dat het dit 
jaar erg laat is. Zijn daar bijzondere 
oorzaken voor? Tegen de achtergrond 
van de werkgelegenheid zou juist ex-
tra spoed te verwachten zijn geweest. 
Mijnheer de Voorzitter! Ten slotte een 
reactie op de visie van de heer Klein 
met betrekking tot de Rijksuniversiteit 
in Limburg. Wij zijn verheugd, dat er 
nu eindelijk schot komt in een ontwik-
keling, welke in het parlementaire jaar 
1969-1970 door de heerVeringa isaan-
gezet. Wij achten ons verzekerd van de 
steun van deze bewindslieden en zijn 
hen daar erkentelijk voor. 

De heer Van Waterschoot (P.P.R.): 
Mijnheer de Voorzitter! Na de uitvoeri-
ge beantwoording door de bewindslie-
den zijn er nog maar enkele punten 
overgebleven waarop ik in het kort 
nog even wil ingaan. 
Ik heb in eerste termijn gesproken over 
de facultatieve vervroegde pensione-
ring van oudere onderwijsgevenden. De 
Minister heeft daarvan gezegd dat er 
op dit punt overleg gaande is, maar 
dat er op korte termijn geen maatrege-
len zijn te verwachten. Ik heb in eerste 
termijn een aantal punten genoemd, 
waaronder de fysieke belasting en de 
steeds groter wordende psychische 
druk voor deze mensen. Ik weet dat 
beide verschijnselen niet aan het on-
derwijs eigen zijn, maar op allerlei 
maatschappelijk gebied van toepas-
sing zijn. Ik ben echter van mening 
dat deze verschijnselen binnen 

het onderwijs heel scherp, misschien 
wel verscherpt naar voren komen. 
Daar komt nog bij, dat ook het voorbe-
reiden van vernieuwingen bij degenen 
die het toch al moeilijker krijgen om 
zich te handhaven binnen de zich 
steeds wijzigende structuren, niet zo 
goed aanslaat. Ik hoop daarom dat op 
niet al te lange termijn naar maatrege-
len zal worden gezocht. Ik bestrijd een 
beetje hetgeen de Minister heeft ge-
zegd, namelijk dat het onderwijs daar-
door een soort uitzonderingspositie 
zou gaan innemen. Ik meen dat bij an-
dere diensten - ik heb vandaag niet de 
gelegenheid gehad, dit precies na te 
gaan - bij voorbeeld bij Financiën wel 
een duidelijke regeling bestaat, waar 
vanaf het zestigste jaar de weektaak 
wordt afgebouwd. 
Tegenover de toezegging van de Mi-
nister om de zaak van de waarborg-
sommen te bekijken, staan wij uiter-
aard zeer positief. Wij zouden er nog 
positiever tegenover staan, als de Mi-
nister die toezegging nog aan een be-
paalde termijn zou kunnen binden. 
Staatssecretaris Veerman is ingegaan 
op de situatie binnen het v.w.o. op dit 
moment, erop wijzende dat hier nu 
wordt voortgebouwd op en verbeterd 
wordt naar aanleiding van in de prak-
tijk gebleken tekortkomingen. Ik hoop 
dat in de in de Tweede Kamer toege-
zegde begeleidingscommissie voor 
deze vorm van onderwijs op dit terrein 
spoedig zal kunnen werken en resulta-
ten zal opleveren. Er moet nu op korte 
termijn aandacht worden besteed aan 
de problemen binnen het voortgezet 
onderwijs. Toevallig heb ik deze week 
nog eens de rede van de coördinerend 
inspecteur Geerars van november 
1974 onder ogen gekregen. Ik zag toen 
dat de vrees die ik heb geuit bepaald 
ook binnen het ministerie duidelijk 
leeft. Ik ben daar blij om. 
De Staatssecretaris is met name inge-
gaan op de onder andere door mij ge-
noemde problematiek rond het 
schoolonderzoek. Ook wat dit betreft 
wil ik best even geduld hebben nu een 
examennota in de maak is, die alle ge-
legenheid kan bieden om deze proble-
matiek nog eens grondig te bestude-
ren en veranderingen en wijzigingen 
aan te brengen waar dat nodig is. 
Ik wil de Staatssecretaris danken voor 
zijn beantwoording met betrekking tot 
enkele meer regionale knelpunten. Ik 
wil er nog even op wijzen, wat het l.e.a.o. 
betreft, dat ik daar niet per definitie 
heb gesproken over een categoriale 
l.e.a.o.-school. Mijn gedachten gingen 
uit naar een samenwerkingsverband -
in een gebied met 120 000 inwoners 
kan men niet zomaar een categoriale 
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Van Waterschoot 
school oprichten - binnen het in dat 
gebied al aanwezige lager beroeps-
onderwijs. 
De heer Meuleman (S.G.P.): Mijnheer 
de Voorzitter! De bewindslieden zijn 
uitvoerig ingegaan in hun beantwoor-
ding op de diverse vragen. Die vragen 
hadden betrekking op onderwijs, sa-
menleving, onderwijsvernieuwingen, 
onderwijsveranderingen, herstructu-
reringen, enzovoorts. Ik had gaarne 
gezien dat de bewindslieden ook wa-
ren ingegaan op de ongerustheid die 
er leeft over de gehele onderwijsont-
wikkeling en vooral over de vrijheid 
van het onderwijs, juist wat het levens-
beschouwelijk aspect betreft. Ik 
noem maar even de schoolbegelei-
dingsdiensten. De Minister heeft ge-
zegd dat deze diensten nog wel aan de 
orde komen, vandaar dat hij hieraan is 
voorbijgegaan. Ik wil de Minister nog 
wel op een punt wijzen. Als die nota 
aan de orde is gesteld, kunnen wij er 
wel over discussiëren. De vrees leeft, 
dat juist door die schoolbegeleidings-
diensten die zo breed worden opgezet 
de mensen die bij het onderwijs het 
kruis van Christus centraal willen stel-
len in de knel komen. 
Daarom wil ik nogmaals vragen deze 
voorstanders van onderwijs op refor-
matorische basis straks niet de dupe 
te doen worden van deze grootschali-
ge diensten. Ik hoop dat de Minister 
hieraan alle aandacht zal schenken. 
Ik heb gewezen op bij voorbeeld de so-
ciale academie voor gereformeerde 
gezindten in Ede. Hieraan mag ook wel 
toegevoegd worden de gereformeerd 
vrijgemaakte sociale academie in 
Zwolle. Waarom niet op het scholen-
plan? had ik gevraagd. Ik hoop dat wij 
niet weer een schoolstrijd krijgen, om-
dat degenen die hun kinderen wensen 
op te voeden naar Gods Woord, weer 
een eigen school zullen moeten gaan 
stichten. Met de sociale academie zijn 
wij al bijna zo ver, want er worden ka-
pitalen bijeengebracht om deze scho-
len die in een grote behoefte voorzien, 
zelf te financieren. 
Voor de gelijkstelling van het onder-
wijs in 1920 moesten wijzelf het on-
derwijs betalen aan het christelijk on-
derwijs. Mijn ouders hebben ook zelf 
voor mij het onderwijs betaald. Boven-
dien hebben zij ook nog betaald aan 
het openbaar onderwijs, daar dit uit de 
algemene financiële middelen werd 
betaald. Ik hoop dat de Minister de 
vrees die in groepen van ons volk leeft 
ten aanzien van scholen op reformato-
rische grondslag, zal wegnemen en 
royaal medewerking zal verlenen. Ik 

hoop, dat ik op de medewerking van de 
Minister mag rekenen. 
De Staatssecretaris spijt het, dat ik in 
mijn beschouwing het woord 'voorin-
genomen' heb gebruikt. Ik heb dat vra-
genderwijs gesteld, omdat ik geen an-
dere argumentatie kon vinden waar-
om deze school niet op het scholen-
plan was opgenomen. In brede lagen 
van ons volk was teleurstelling, en te-
recht. De termijn, waarin deze school 
gesubsidieerd zal worden, was be-
kend. Daar gaat het niet over en ik heb 
daar ook niet over gesproken. Daar-
over is dus geen verschil van mening 
mogelijk. Ik had alleen verwacht, en 
meerderen met mij, dat deze school in 
het scholenplan zou worden opgeno-
men. 
Dat de Staatssecretaris zegt naar eer 
en geweten te hebben gehandeld, wil 
ik bij deze gaarne van hem aanvaar-
den. Ik hoop dat hij bij de verdere ont-
wikkeling ook in dezen zijn volle mede-
werking zal verlenen. Het gaat om het 
onderwijs op de scholen, die uitgaan 
van de gereformeerde gezindte en 
waar het onderwijs wordt gegeven 
overeenkomstig Gods Woord. Ik hoop 
dat wij elkaar daarin kunnen vinden. 
De bewindslieden dank ik voor hun be-
antwoording. 

D 
De heer Schwarz (D'66): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij hebben zeer gewaar-
deerd het genuanceerde oordeel van 
de Minister over de verschillende 
soorten kennis en zijn opvatting, dat 
gewaakt moet worden tegen eenzijdi-
ge nadruk op uitsluitend het intellect 
en de intellectuele vorm van kennis. 
Het heeft ons daarom teleurgesteld, 
dat wij hebben gemist een antwoord 
op onze vraag, of de bewindslieden 
ons zouden kunnen uiteenzetten, wel-
ke maatregelen zij in het onderwijs, op 
de langere termijn, mogelijk zien om 
geleidelijk over te gaan van het arbeids-
ethos 'werkloosheid is een schande' 
naar een meer flexibelere opvatting, 
waardoor men beter wordt opgeleid 
voor de toekomstige periode wanneer 
er meer vrije tijd is, wat niet betekent 
niets doen, maar meer tijd voor sport, 
spel, cultuur, charitas en politiek. 
Die vraag was ingegeven doordat wij 
juist in de huidige tijd van werkloos-
heid waarnemen de rampzalige gevol-
gen voor degenen die daardoor getrof-
fen worden, enerzijds doordat zij niet 
weten hoe zij hun onvrijwillige vrije 
tijd moeten besteden en anderzijds 
door de psychische druk, waaraan zij 
zijn onderworpen juist door het ar-
beidsethos, doordat hun omgeving 
ook de onvrijwillige werkloosheid als 
een schande ervaart. 

Wij menen dat men zich juist in het on-
derwijs voor de toekomst moet instel-
len op de tijden dat er een betere ver-
deling is van minder werkuren. Er zijn 
nu al voorbeelden van - de Minister 
heeft het zelf gezegd - in de vorm van 
overbelaste hoge ambtenaren en over-
belast onderwijzend personeel. Aan de 
andere kant is er de dreigende werk-
loosheid van de studiebegeleiders als 
de tweede vormingsdag niet doorgaat. 
Een betere verdel ing van al deze werk-
uren is ons toekomstig verschiet. Wat 
kan het onderwijs doen om ons hierop 
voor te bereiden? 
Een tweede waardering aan mijn kant 
voor de genuanceerde opvattingen 
van de Minister betreft de vraag en het 
aanbod van academici. In de pers 
kwam het naar aanleiding van de nota 
'Ontwikkelingslijnen' wat erg hard 
over, maar de Minister heeft een toe-
lichting gegeven op de plannen inzake 
verbreding van een beroepsgerichte 
opleiding, vergroting van de differenti-
atie, na-, bij- en herscholing en herkan-
sing en ook nog de numerus fixus. Wij 
hebben begrepen dat de Minister er 
wel voorwaarden aan stelt. Hij zei: 
Denk erom, de beroepsgenoten moe-
ten geen invloed kunnen uitoefenen 
op het aantal dat tot de betrokken fa-
culteit wordt toegelaten. 

Minister Van Kemenade: Eén van de 
voorwaarden. 

DeheerSchwarz(D'66): Dat waséén 
van de voorwaarden en dit is een van 
de zaken die ik in eerste termijn heb 
gesignaleerd als een mogelijk gevaar. 
Ik ben het er dus helemaal mee eens 
dat dit één van de voorwaarden is. 
Graag verneem ik van de Minister, hoe 
hij dit denkt te realiseren. 
Een andere voorwaarde was een bete-
re inkomensverdeling van de afgestu-
deerden. Hoe werkt de overheid er aan 
mee om ook de salariëring van acade-
mici die in overheidsdienst komen al-
vast aan die nieuwe filosofie aan te 
passen? Over de hoogleraren behoef 
ik niet te spreken. Dat is een zeer goed 
voorbeeld van een klein stapje in de 
goede richting. 
Er staat tegenover dat het eenvoudig-
ste werk in de toekomst hoger betaald 
zal moeten worden. Het zal moeten 
worden gedaan door mensen die wei-
licht 17 of 18 jaar op school zijn ge-
weest. Als wij in de toekomst met min-
der gastarbeiders toekomen, zullen wij 
automatisch een hoger salaris voor dit 
soort werk moeten betalen. Gaat van 
beide effecten - de lagere salariëring 
van de academici en de hogere van het 
eenvoudige werk - niet een inkomens-
nivellering uit in de richting, die wij uit 
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Schwarz 
willen? Vandaar, dat ook de hele 
vraag- en aanbodkwestie misschien 
wel een beetje meevalt. Ik zou haast 
zeggen, laat de Minister eens met zijn 
collega van Sociale Zaken over deze 
materie praten. 
Hiermee hangt samen de opnameca-
paciteit van de specialistische facultei-
ten en de dure opleidingen. Naar ik 
meen heeft Staatssecretaris Klein op-
gemerkt, dat uitbreiding van die capa-
citeit erg duur is. Mag ik daaruit opma-
ken, dat het hem dan toch zit in gebou-
wen, ruimten, materiaal, equipment 
en dergelijke? Van de Minister-Presi-
dent hadden wij begrepen, dat het 
veeleer een kwestie van personeel 
was, wat niet zoveel investering be-
hoeft, en van patiënten, hetgeen de 
Staatssecretaris in eerste termijn bij 
interruptie te kennen gaf. 
Zijn wij bezig serieus te pogen de ca-
paciteiten van deze knelfaculteiten uit 
te breiden of zeggen wij: Laat maarzit-
ten, het zit wel goed, wij voeren wel 
een numerus fixus structureel door? 
Welke serieuze pogingen worden ge-
daan om de capaciteit te vergroten? 
Wat zijn werkelijk de bottle-necks? 
Wat de werkloosheid betreft, heb ik iets 
niet begrepen. Heeft de Staatssecre-
taris gezegd, dat de injectie van 3,5 
mld. ter bestrijding van de werkloos-
heid structureel is? 

Staatssecretaris Klein: Ik heb uitslui-
tend aangehaakt aan uw berekening 
van twee ton. Daarbij ging het om het 
creëren van een werkplaats. 
De heer Schwarz (D'66): Dan moet ik 
nog even uitleggen hoe ik aan die twee 
ton kom. Dat is de berekening van 3,5 
mld. injectie gedeeld door 15 000 a 
20 000 (het aantal te creëren arbeids-
plaatsen). De uitkomst is dan onge-
veer f 200 000. Het gaat dus dan om 
f 200 000 per arbeidsplaats. Aangezien 
het bedrag van 3,5 mld. niet gedekt 
is, is het een conjuncturele injectie en 
geen structurele. Daarom meen ik vol-
komen gerechtigd te zijn, deze injectie 
te vergelijken met een injectie gedu-
rende drie jaar op de wijze, waarop ik 
dat heb voorgesteld. Ten aanzien van 
die instellingen van hoger onderwijs, 
die volgens het vijfjarenplan moeten 
verminderen in formatieplaatsen - dat 
een formatieplaats niet precies een 
man is, begrijp ik wel maar dat is een 
detail - verdient men, door de ver-
mindering drie jaar uit te stellen, gedu-
rende drie jaar die arbeidsplaatsen. 
Als de Staatssecretaris zegt, dat dit 
over alle instellingen gerekend neu-
traal is, dan klopt dat niet: als ik het uit-

sluitend heb over een uitstel van de 
vermindering van de instellingen, die 
achteruitgaan in formatieplaatsen, en 
ik laat de instellingen die in dat kader 
vooruitgaan onveranderd, maakt het 
wel degelijk iets uit. 
Ook op dit punt zou de Minister van 
Onderwijs en Wetenschappen eens 
contact kunnen hebben met zijn colle-
ga van Sociale Zaken. Ik vraag mij af of 
ter zake wel een nauwe coördinatie be-
staat en of de Regering op dit punt en 
het vorige punt wel een gecoördineerd 
beleid voert. 
Wat de commissie-Van Trier betreft, 
ben ik erg blij, dat deze maand de ur-
gente knelpunten blijkbaar door de 
Staatssecretaris met de colleges van 
bestuur zullen worden opgenomen. 
De salariëring van het wetenschappe-
lijk personeel levert, zeker nu de hoog-
leraren goed zijn ingeschaald, nog 
steeds grote moeilijkheden op in ver-
gelijking met beheersplaatsen. Ik ben 
erg blij dat de Staatssecretaris daaraan 
wat doet. Onze tijdschattingen zijn 
identiek. De heer Klein schat vier jaar. 
Ik vermenigvuldig deze tijd met de be-
kende factor, waarmee men dit soort 
schattingen altijd moetvermenigvuldi-
gen, nl. 2 en dan kom ik op acht jaar. 
De schatting van de Staatssecretaris is 
zo goed als hij kan; de mijne is realis-
tisch. De factor bij researchwerk is 3, 
maar ik reken dit niet tot researchwerk. 
Ik ben teleurgesteld over de nogal bot-
te weigering van de Staatssecretaris 
om de aperte onbillijkheden, die zich 
bij sommige instellingen kunnen voor-
doen bij de honorering van studentle-
den van raden en commissies, eens 
onder de loep te nemen in het belang 
van de goede uitvoering van de WUB. 
Men wil toch de goede mensen op de 
goede plaatsen krijgen? Schade, die 
ontstaat, zal men op een juiste wijze 
moeten compenseren. Volkomen on-
verminderd laat dit natuurlijk het vol-
strekte gelijk van de Staatssecretaris, 
die zegt: Ik moet wel orde op zaken 
stellen, opdat instellingen niet zo maar 
op allerlei onverantwoorde wijzen 
overheidsgelden over de balk smijten. 
Toch had ik graag gehoord, dat hij in 
principe bereid is, duidelijke en uitzon-
derlijke onbillijkheden nader te bekij-
ken. 
Ten aanzien van het personeel merk ik 
het volgende op, ter zake van de be-
oordeling op andere dan bestuurlijke 
kwaliteiten. De Staatssecretaris heeft 
een aantal moeilijkheden, die bekend 
zijn, genoemd. Het is heel ander werk. 
Wie moet dat beoordelen? Dit zijn be-
kende argumenten. Ik had juist ge-
hoopt, dat de Regering met iets zou 

komen, waarvan men moet zeggen: 
Ja, daaraan hadden wij nog niet ge-
dacht; dit is een oplossing. Ik begrijp, 
dat de Staatssecretaris ook hierover 
overleg wil plegen - naar ik hoop bin-
nenkort - met het bevoegde gezag 
en wellicht ook met het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, waar men wat dit. 
betreft zeer goed is ingevoerd. 
Ik had Minister Trip, die afwezig blijkt 
te zijn, graag willen bedanken voor de 
beantwoording van de vraagjes, die ik 
heb gesteld. Wellicht kan een van de 
bewindslieden hem vragen om het 
antwoord, dat hij zal krijgen van de 
Koninklijke Academie van Weten-
schappen naar aanleiding van die ad-
viesaanvraag inzake het Internationale 
Instituut voor Toegepaste Systeem-
analyse, ook aan de Kamer mee te de-
len. 
Ik dank de heer Staatssecretaris Veer-
man voor zijn uitvoerige antwoord. 
Wij zien met belangstelling de twee 
aangekondigde brochures - bouwen 
voor school en buurt en het scholen-
bouwplan 1975-1978-tegemoet. 
Ik mag natuurlijk niet eindigen alvo-
rens het mijne te hebben gezegd over 
indoctrinatie. Evenals bijgeloof het ge-
loof van een ander is, is indoctrinatie 
de beïnvloeding door een ander. Als 
een goed katholiek ouderpaar zijn kin-
deren opvoedt en hen daarbij beïn-
vloedt om hen te brengen tot het ware 
geloof, dan zal een orthodox protes-
tant zeggen dat dit kind wordt geïn-
doctrineerd in het bijgeloof van Rome. 

De Voorzitter: De heren Steenbergen, 
De Vries, en Meuleman hebben mij 
meegedeeld, dat zij tot hun spijt de 
vergadering hebben moeten verlaten. 

D 
Minister Van Kemenade: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal mij beperken tot een 
kort antwoord. Ik denk dat het het 
meest handzaam is, dat ik de chrono-
logische volgorde aanhoud van de ge-
achte afgevaardigden, zoals zij in 
tweede termijn hebben gesproken. Ui-
teraard kom ik dan allereerst bij me-
vrouw Van Someren. Ik moet toege-
ven, en ik betreur dat ook, dat de kan-
sen tussen de eerste en de tweede ter-
mijn ongelijk zijn als er tussen de eer-
ste en de tweede een week tijd zit. In 
de tweede termijn zijn zij echter weer 
wat gelijker geworden, omdat wij ook 
onmiddellijk moeten antwoorden. 
Het viel mij op dat mevrouw Van So-
meren in tweede termijn heeft gezegd: 
Ik begrijp het toch niet goed van de Mi-
nister; ik heb geen verwijten willen 
maken; ik heb juist willen oproepen tot 
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Van Kemenade 
een bepaalde samenwerking, ik heb 
gezegd dat de kansen niet gelijk zijn en 
dat wij juist moeten proberen door tal 
van maatregelen in het onderwijsbe-
leid om dat meer gelijk te maken en ik 
vind dat de Minister zich nogal polari-
serend heeft opgesteld, alsof ik hem in 
zijn beleid verwijten heb gemaakt. 
Mijnheer de Voorzitter! Ik geef toe dat 
dit niet zozeer in de verwijtende sfeer 
is gebeurd, maar ik heb willen stellen 
en in mijn betoog duidelijk willen ma-
ken, dat de filosofie die naar mijn ge-
voel uit een groot deel van haar be-
toog en op de wijze waarop het werd 
gesteld naar voren kwam, mij niet aan-
sprak, omdat mij te veel - ik heb ge-
probeerd dat samen te vatten in een 
aantal punten - in haar betoog, wat ik 
zou willen noemen een maatschappe-
lijke dimensie ontbrak. In tweede ter-
mijn heeft zij gezegd: Ook ik vind dat 
er positieve discriminatie moet zijn, 
ook ik vind dat er een stimuleringsbe-
leid moet zijn. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Ik heb de woorden 'positieve 
discriminatie' beslist niet gebruikt. Ik 
vind dat een merkwaardige terminolo-
gie. Wat bedoelt u daarmee? 
MinisterVan Kemenade: Dat vind ik in-
teressant. Ik bedoel daarmee dat er ex-
tra maatregelen moeten worden geno-
men voor kinderen in sociale achter-
standsituaties. 
Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Dat heb ik ook precies zo ge-
zegd. 
MinisterVan Kemenade: Mevrouw 
Van Someren zegt in tweede termijn 
dat er een stimuleringsbeleid moet 
worden gevoerd in de achterstandsitu-
aties. Zij zegt uitdrukkelijk in tweede 
termijn: Ik heb ook in mijn beschou-
wingen betrokken de factoren die 
voortkomen uit de buurt, uit het inko-
men en uit de wijksituatie. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Ik heb alle maatregelen die ik 
in tweede instantie heb genoemd ook 
in eerste instantie genoemd. De Minis-
ter moet nu niet doen, alsof hij pas in 
tweede termijn heeft gehoord wat ik 
bedoelde. Mijn verwijt was dat hij op 
al mijn voorstellen helemaal niet is in-
gegaan. Daarom heb ik ze herhaald. 
De Minister mag niet zeggen: Me-
vrouw Van Someren zegt in tweede in-
stantie pas... Dat is echt niet waar. Dan 
moet hij mijn tekst nog maar eens na-
lezen. 
MinisterVan Kemenade: De maatre-
gelen die mevrouw Van Someren in 

eerste termijn heeft genoemd en die ik 
in mijn eerste termijn naar voren heb 
gebracht, hadden met name betrek-
king op bijscholing voor ouders, op 
nascholing voor ouders en op huis-
werkklassen voor kinderen. Ik wil ech-
ter wijzen op het feit, dat in het betoog 
van de geachte afgevaardigde de 
maatschappelijke dimensie te veel ont-
breekt. Ik zie er te weinig in, dat zij on-
derkent, dat vraagstukken, zoals de 
verschillen in ouders, niet alleen wor-
den veroorzaakt door slechte opleidin-
gen, maar ook doordat de kinderen 
zich in een maatschappelijke situatie 
bevinden - de buurt, de wijk, de woon-
omgeving - die ongunstig is en die al-
leen kan worden verbeterd door bete-
re maatschappelijke omstandigheden. 
Het onderwijsbeleid heeft te maken 
met een totaalbeleid, dat ook oog 
heeft voor andere maatschappelijke 
dimensies dan alleen de ouders. Wij 
moeten ervoor oppassen, dat wij ons 
te veel concentreren op verschillen in 
ouders, menselijke tekorten, terwijl wij 
te weinig in de gaten hebben, dat die 
menselijke verschillen te maken heb-
ben met maatschappelijke omstandig-
heden. Alleen bijscholing is te weinig; 
daarmee bereikt men slechts wijzigin-
gen in de marge omdat er aan de on-
derliggende factoren niet voldoende 
wordt gedaan. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): U interpreteert mijn betoog, 
in eerste instantie gehouden, daarmee 
wel erg eng. Ik heb wel degelijk gespro-
ken over die maatschappelijke ver-
schijnselen. Ik heb mijn betoog echter 
toegespitst op de rechtstreekse ouder 
-kind-relatie. Dat is niet het enige ele-
ment geweest. 

Minister Van Kemenade: Ik meen, dat 
dit in tweede termijn expliciet naar vo-
ren is gekomen. Ik ben er blij om, dat 
nu ook u stelt, dat achterstandsituaties 
door middel van een stimuleringsbe-
leid moeten worden weggewerkt. Ik 
had het plezierig gevonden, mijnheer 
de Voorzitter, wanneer de serie 
maatregelen, vermeld in de nota inza-
ke het stimuleringsbeleid, die in okto-
ber-november uitkwam - ik vermeld 
in dit verband de mogelijkheden van 
boventallige leerkrachten, speciale 
maatregelen enz. - ook expliciet in het 
betoog van de geachte afgevaardigde 
naar voren was gekomen. Anders zou 
wellicht de indruk worden gewekt, dat 
deze vormen stimuleringsbeleid niet 
zouden aanspreken. 
Goed, mijnheer de Voorzitter, wij zijn 
het dus op deze punten eens. Ik vind 
dit verheugend, maar ik geloof, dat wij 
vooral aan de vruchten, de concrete 

beleidsmaatregelen, de boom zullen 
moeten kunnen herkennen. Nog-
maals, zo'n nota vormt een concreet 
pakket beleidsmaatregelen met 
betrekking tot het wegwerken van ach-
terstandsituaties. Ik vind ook dat de 
voorrang, te geven aan de problema-
tiek van de werkende jongeren, de pri-
oriteitskeuze en accenten in het onder-
wijs, concrete aanknopingspunten 
vormen. Ten slotte meen ik, dat de 
keuze voor het streven naar geïnte-
greerd voortgezet onderwijs een con-
cretisering vormt van de opvattingen 
met betrekking tot het beleid van de 
eerlijke gelijke kansen. 
Immers, mijnheer de Voorzitter, uit on-
derzoek, in Nederland en in het buiten-
land gehouden, is evident gebleken, 
dat door het systeem van keuze op 
12-jarige leeftijd inzake categorale on-
derwijstypen vele geschikten uit het 
arbeidersmilieu niet een voor hen pas-
sende schoolkeuze maken. Dit heeft al-
les te maken met een motivering, maar 
ook met het feit, dat de onderwijs-
structuur op dit moment op deze wijze 
bestaat. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Ik ben het met de Minister 
eens, dat die keuze op 12-jarige leeftijd 
geweldige nadelen en gevaarlijke kan-
ten heeft. Ik stel mij echter een heel an-
dere oplossing voor, namelijk méér 
horizontale doorstromingsmogelijkhe-
den gedurende het v.w.o. Verder vind 
ik, dat de Minister wel een zéér gemak-
kelijke sprong maakt van de werkende 
jongeren, waaraan wij een zeer hoge 
prioriteit geven, naar de midden-
school. Om deze onduidelijkheid uit de 
Handelingen te nemen, wil ik erop wij-
zen, dat de oplossing ten behoeve van 
de werkende jongeren bij ons een ho-
ge prioriteit heeft en dat deze kwestie 
volstrekt los staat van alle midden-
schoolexperimenten. Wat betreft de 
betere selectie zijn wij het niet eens. 

MinisterVan Kemenade: Datconsta-
teer ik, mijnheer de Voorzitter! 
Heel in het kort wil ik ingaan op andere 
opmerkingen van de geachte afge-
vaardigde. Zij heeft gesteld, dat het 
onderwijs méér is dan een welzijns-
voorziening, aangezien het een be-
roepsvoorbereiding is. Ik ben dat met 
haar eens, mijnheer de Voorzitter. In 
zekere zin trad gedurende haar betoog 
in tweede termijn de techniek op, die 
zij mij verweet, namelijk die, waarbij 
méér geïnterpreteerd wordt aan de 
hand van een tekst dan er in feite 
wordt gezegd. Ik heb heel nadrukkelijk 
gezegd dat het ook beroepsvoorberei-
ding is en niet alleen een welzijnsvoor-
ziening. Ik heb wel gezegd dat het pri-
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mair een welzijnsvoorziening is en dat 
het primair gaat om persoonlijke ont-
plooiing en maatschappelijke voorbe-
reiding in brede zin. 
Wat heb ik bedoeld met herverdeling 
van onderwijsuitgaven? Ik heb met na-
me willen constateren, dat wij in de 
nabije toekomst te maken krijgen met 
het feit, dat wij de stijgende belang-
stelling van velen voor het onderwijs, 
zowel in de breedte als in de hoogte, 
niet meer kunnen betalen met een 
voortdurend in hetzelfde tempo stij-
gende onderwijsuitgaven. Wij komen 
dan voor het vraagstuk te staan waar 
wij de beperkte middelen voor onder-
wijsuitgaven het meeste accent moe-
ten geven. Zou je daarmee moeten be-
talen de relatief kleine spits van 15 of 
20 % die nu hoger onderwijs volgt en 
steeds langer gaat volgen of moet je 
daar met name beperkingen zoeken in 
daling van de gemiddelde onderwijs-
kosten, ten einde mensen in het lager 
beroepsonderwijs, werkende jongeren 
en in achterstandsituaties in kleuter-
en basisonderwijs door middel van 
meer geld meer kansen te geven? Dat 
bedoel ik met herverdeling. 
Waarom hebben wij niet meer belang-
stelling voor de onderwijsgevenden? 
Ik meen dat die vraag niet juist was. Ik 
heb daarvoor bepaald belangstelling. 
Ik heb alleen duidelijk willen maken 
dat wij er niet komen door alleen maar 
te zeggen - de heer Van Hulst heeft 
daarover ook gesproken - dat er rust 
moet zijn in het onderwijs. Wij komen 
er alleen meteen aantal maatregelen 
waarvan ik er enige heb genoemd in 
de sfeer van de toerusting en de taak-
verdeling. Laten wij toch niet vergeten 
dat de resultaten van het onderzoek 
naar de taak van de leraren er liggen. 
Daarmee moet iets worden gedaan. 
Ook moeten er maatregelen worden 
genomen in de sfeer van een meer 
systematische en meer geplande ver-
andering en vernieuwing die niet al-
leen resultaten oplevert of kan opleve-
ren voor over 20 jaar, maar die ook di-
r'ecte resultaten kan opleveren, waar 
men bij wijze van spreken morgen aan 
de dag in wat wel eens wordt ge-
noemd het fungerend onderwijs wat 
mee zou kunnen doen. 
Ik kom tot de opmerkingen van me-
vrouw Van Someren over de werken-
de jongeren. Zij begrijpt de redenering 
'het gaat enorm moeilijk en daarom 
gaan wij er maar mee door' niet. Zij 
heeft niet gezegd dat dit een soort ver-
heven vorm van masochisme is, maar 
het kwam er wel op neer. Dat is echter 
niet mijn bedoeling. Ik heb gezegd, dat 

wij het voor deze categorie jongeren 
die zich niet meer aangesproken voelt 
door het huidige onderwijs en blijk-
baar zoekt naar nieuwe onderwijsvor-
men en methodieken waarin leren en 
praktisch werken meer samengaan, 
nodig vinden, tot nieuwe onderwijs-
vormen te komen. Daarvoor is het no-
dig, te streven naar participatie in het 
onderwijs. Dat participatie-onderwijs 
komt niet zomaar van de grond. Er is 
onder andere een gedeeltelijke leer-
plicht nodig om die van de grond te 
krijgen. Dat is moeilijk. Wij gaan er 
echter niet mee door omdat het zo reu-
ze moeilijk is, maar omdat wij van me-
ning zijn en nog steeds de overtuiging 
hebben, dat het zeer zinvol kan zijn, 
niet alleen voor die categorie werken-
de jongeren, maar ook en met name 
later als een onderwijsmethodiek die 
voor een grote groep in het huidige 
volledige dagonderwijs van belang 
zou kunnen zijn. In het volledig dagon-
derwijs is ook de problematiek van de 
motivatie duidelijk aan de orde. In eer-
ste termijn heb ik reeds gezegd, dat wij 
een en ander goed moeten evalueren. 
Wij moeten niet masochistisch of opti-
mistisch zomaar doorgaan. Wij moe-
ten voortdurend bekijken of het beleid 
uit het oogpunt van de doelstellingen 
die ik heb geformuleerd, wel verant-
woord is. Voorshands ben ik dat heel 
duidelijk van mening. 
Mevrouw Van Someren en, als ik het 
mij goed herinner, de heer Van Hulst 
hebben een aantal opmerkingen ge-
maakt over de middenschool. Daarbij 
is met name ingegaan op mijn 'korte' 
uitspraak inzake de buitenlandse erva-
ringen. Ik ben het ermee eens dat het 
een korte uitspraak was, misschien 
ook omdat ik er op dat moment niet 
zoveel aandacht aan wilde wijden. Ik 
wil dat ook nu niet doen, om de Kamer 
niet al te lang bezig te houden. 
Mij is natuurlijk bekend welke de erva-
ringen zijn met de comprehensive 
schoolsystems of systemen in die 
geest in een groot aantal landen. Ik 
denk niet alleen aan Zweden, Amerika 
en Engeland, maar ook aan Oosteuro-
pese landen, Japan en Zuid-Afrika. De 
Commissie middenschool heeft een en 
ander nog eens samengevat bekend 
gemaakt. Dat is op zich uiterst interes-
sante lectuur. Ik heb ook niet gezegd 
dat de resultaten in het buitenland uit-
sluitend leiden tot positieve reacties 
op het idee van de middenschool. Ik 
heb wel gezegd dat in een aantal lan-
den het comprehensive schoolsystem 
bestaat en dat een aantal landen op 
het punt staat, het in te voeren. Ik denk 
ook aan de nieuwe maatregelen die in 
Frankrijk zijn voorgesteld. Wij moeten 

ons daarbij wel realiseren dat het daar 
om een administratieve techniek gaat, 
die in één keer de middenschool of iets 
wat daarop lijkt van bovenaf invoert. 
De geachte afgevaardigde de heer Van 
Hulst heeft gezegd, dat men in Enge-
land in het algemeen erg negatief te-
gen deze school aankijkt. Dit is slechts 
ten dele waar. Een groot aantal voor-
standers van de comprehensive 
school vinden op dit moment de feite-
lijke verschijningsvorm van deze 
school nadelig. Dit kan ook in een dual 
system waar de comprehensive 
school in sociaal prestige altijd op de 
achtergrond staat. 
In Zweden - het tweede voorbeeld -
zeggen de politici en onderwijskundi-
gen bepaald niet, dat zij van de com-
prehensive school af willen. Neen, er 
is op dit moment veel kritiek in Zweden 
omdat men van mening is, dat de in-
voering van deze school te weinig sys-
tematisch is gebeurd en dat het eigen-
lijke kenmerk van de comprehensive 
school - de interne differentiatie als me- • 
thodische vorm - niet voldoende is uitge-
werkt. Men vindt daar, dat het te veei een 
structuur is gebleven en dat de inhou-
delijke kenmerken te weinig tot uit-
drukking zijn gebracht. Ik ben van me-
ning, dat dit inderdaad een nadeel is 
waarmee wij in onze eigen experimen-
ten ook rekening zullen moeten hou-
den. Als er sprake is van een lege huls, 
waarin dezelfde dingen gebeuren in 
een quasi geïntegreerde vorm, dan be-
reiken wij natuurlijk niet de doelstellin-
gen waarover ik sprak. 
De Amerikaanse situatie ligt natuurlijk 
een stuk ingewikkelder omdat wij daar 
te maken hebben met een volstrekt an-
der schoolsysteem. Ik ben het ech-
ter niet met mevrouw Van Someren 
eens - en ik meen dit te kunnen staven 
met onderzoeksresultaten - wanneer 
zij zegt, dat uit Amerikaanse onderzoe-
ken blijkt dat de hogerbegaafden in het 
Amerikaanse comprehensive system 
minder tot ontwikkeling komen. Ik 
meen, dat uit onderzoekingen van bij 
voorbeeld Coleman juist blijkt, dat de 
hoger begaafden er geen nadeel en de 
zwakker begaafden er voordeel van 
hadden. 
Mevrouw Van Someren heeft mij ge-
vraagd wat ik onder sociale bewust-
wording versta. Ik heb verwezen naar 
de memorie van toelichting van 1974, 
die ik echter niet bij mij heb. 
Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Ik heb die memorie van toe-
lichting wel bij mij. Op het spreekge-
stoelte had ik hem echter niet bij mij, 
omdat ik dacht dat het buiten de orde 

Eerste Kamer 
11 maart 1975 

Rijksbegroting (Onderwijs en 
Wetenschappen) 388 



Van Kemenade 

was. Mag ik even uit deze memorie 
van toelichting citeren, mijnheer de 
Voorzitter? 

De Voorzitter: Daar heb ik wel be-
zwaar tegen. U vroeg wat er in de me-
morie van toelichting stond en u hebt 
nu die tekst voor u. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Ik heb er juist om gevraagd 
omdat het mij verleden jaar niet duide-
lijk is geworden en omdat de Minister 
in zijn antwoord deze woorden weer 
gebruikte. 

Minister Van Kemenade: Zal ik even in 
drie punten toelichten wat ik bedoel? 

De Voorzitter: Dat lijkt mij de beste op-
lossing. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Dat is het enige waarom ik 
gevraagd heb. De Minister mag ove-
rigens mijn memorie van toelichting 
wel even lenen. 

MinisterVan Kemenade: Het is alti jd 
weer aardig om het weer eens in ande-
re woorden te horen. Ik kan het zo wel 
even doen. 
Ik denk bij sociale bewustwording aan 
drie dimensies. Allereerst moeten leer-
lingen meer kennis en inzicht worden 
bijgebracht over de maatschappelijke 
structuren, processen en waarden 
waarmee zij te maken hebben. Ik ben 
van mening, dat w i j in ons onderwijs 
relatief veel te weinig de leerlingen de 
concrete maatschappelijke krachten 
waarmee zij te maken hebben, laten 
zien. Veel leerlingen weten bij voor-
beeld niet dat er ca.o. 's bestaan en 
welke sociaal-economische onderhan-
delingen er worden gevoerd. 
Voorts moet leerlingen in de school 
er meer zicht op worden gegeven, dat 
maatschappelijke vraagstukken keuze-
problemen zijn van mensen. Die 
vraagstukken zijn er omdat mensen, 
machten, instituties ze gewild hebben. 
Die vraagstukken zijn ook verander-
baar via menselijke keuzen. Wi j moe-
ten de leerlingen laten zien, dat de 
maatschappij geen onveranderbaar 
gegeven is, maar een produkt van keu-
ze of van mensen, ten aanzien waarvan 
zij zelf ook keuze kunnen maken. De 
leerlingen moeten als het ware keuze-
bewust worden gemaakt. 
Ten slotte moeten de leerlingen soci-
ale vaardigheden worden bijgebracht 
waardoor zij die keuze kunnen maken 
en een waardering kunnen uitspreken 
over maatschappelijke verschijnselen. 
Zij moeten die waardering ook in ge-
drag tot uitdrukking kunnen brengen, 
met name in uitdrukkings- en spreek-
vaardigheid. 

Met deze korte samenvatting hoop ik 
duidelijk gemaakt te hebben wat ik 
versta onder sociale bewustwording 
en wat ik vind wat in leerplannen tot 
uitdrukking zou moeten komen. 

De heer Schwarz (D'66): Zij moeten 
ook leren de consequenties te aan-
vaarden van hun eigen keuzen. 

Minister Van Kemenade: Gelet op de 
klok kan ik moeili jk de schijn wekken 
een college maatschappijleer te ge-
ven. 

De heer Schwarz (D'66): U kunt niet 
volledig zijn, dus ook u heeft een keuze 
gemaakt in hetgeen u hier vertelt. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Mijnheer de Voorzitter! Ik kan 
met de definitie die de Minister zoeven 
heeft gegeven alleen maar akkoord 
gaan als de leerling inderdaad de mo-
gelijkheid heeft om vrij te kiezen uit 
verschillende vormen van informatie 
over deze maatschappij. Er moet geen 
eenzijdige infomatiezi jn. Het gevaar 
bestaat, dat er een eenzijdige informa-
tie wordt gegeven. 

Min is terVan Kemenade: Dat gevaar 
zit in elk onderwijs. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Uiteraard, maar als de Minis-
ter zegt dat de leerlingen er zich van 
bewust moeten worden dat de maat-
schappij veranderbaar is, wordt de eis 
van veelzijdige informatie wel heel erg 
dr ingend. Ik zou hiermede dit punt w i l -
len afsluiten, mijnheer de Voorzitter, 
want wi j kunnen hierover wel een hele 
avond discussiëren. 

Minister Van Kemenade: Mijnheer de 
Voorzitter! Het wordt dan ook noodza-
kelijk dat een leraar durft te laten zien 
dat hij een keuze maakt. 

Mevrouw Van Someren-Downer 
(V.V.D.): Als een ander dan maar de 
kans krijgt, aan dezelfde leerling een 
andere keuze u i t te leggen en daar 
komt in de praktijk dikwijls niets van 
terecht. 

Minister Van Kemenade: Dat is juist, 
maar dan kom ik op vraagstukken van 
vri jheid van onderwijs en bijzonder 
onderwijs, waarover onder andere de 
heer Van Hulst heeft gesproken en de 
marge tussen indoctrinatie en waarde-
bepalend onderwijs. 
Mijnheer de Voorzitter! De heerZou-
tendijk heeft gezegd dat ik wat te ge-
makkelijk zou hebben gesproken over 
vraag en aanbod. Ik meen dat ik voor-
zichtig heb gezegd dat er in de verhou-
ding tussen vraag en aanbod een aan-
tal factoren zijn die men in de be-
schouwingen moet betrekken. Men 
kan uit een discrepantie tussen vraag 

en aanbod op een bepaald moment 
niet zomaar lijnrecht conclusies trek-
ken die daarmede vaststaand zijn voor 
de toekomst. De verhouding tussen 
vraag en aanbod is geen statisch maar 
een dynamisch gegeven dat voor ons 
door zeer vele processen te weinig 
zichtbaar wordt beïnvloed. 

De heer Zoutendijk (V.V.D.): U spreekt 
er nu veel genuanceerder over dan in 
eerste termi jn. 

Min is terVan Kemenade: Ik zal mi jn 
tekst niet weer eens voorlezen, het zal 
wel in de Handelingen worden opge-
nomen, maar zo staat het er wel . Ik heb 
er bovendien aan toegevoegd dat dit 
desalniettemin niet wegneemt dat 
men niet voorbi j mag gaan in het on-
derwijsbeleid aan het vraagstuk van 
de aansluit ing tussen onderwijs en ar-
beidsmarkt en dat men in termen van 
onderwi js ook een aantal zaken moet 
realiseren die daarbij van belang zijn. 
De heer Zoutendijk heeft gezegd dat 
het uiteindelijk gaat om de vraag wat 
de gemeenschap bereid is te betalen 
voor opleiding tot een bepaalde be-
roepsuitoefening en dat daar de grens 
van de capaciteit ligt. Ik ben dat met 
hem eens, maar bovendien ligt daar 
ook de noodzaak van het herverde-
lingsvraagstuk in het onderwijs als die 
tweede schoolstri jd van Posthumus in-
derdaad knellender gaat worden. 
De heer Van Hulst heeft gezegd dat hij 
meer voor dynamiek voelt en dat dit 
niet synoniem is met onrust. Ik ben dat 
wel met hem eens, maar die discussie 
wordt vaak gevoerd in termen van rust 
en onrust. Ook ik ben van mening dat 
het niet aangaat te spreken over on-
rust, maar dat het gaat om het stellen 
van de noodzaak van een geleidielijk 
geplande ontwikkeling waar ook de le-
raren èn op korte èn op lange termi jn 
baat bij hebben. 
De heer Van Hulst heeft mi j zeer con-
creet gevraagd of ik nu van die mam-
moetwet af wi l . Als die middenschool 
wordt ingevoerd, moet die wet wor-
den veranderd. Dat is duidelijk. 

De heer Van Hulst (C.H.U.): Die wet 
moet dan verdwi jnen! 

Minister Van Kemenade: Het ligt er 
maar aan hoe men het noemt. Als er 
een basisschool komt, zullen de Kleu-
teronderwijswet en de Lager Onder-
wi jswet moeten verdwijnen ofwel 
worden vervangen door een wet op 
het basisonderwijs. 
Ik vraag mi j af welke bewindsman in 
1970/1971 heeft getwijfeld aan de 
doelmatigheid van WVO. Ik weet niet 
precies wat die bewindsman ermee 
heeft bedoeld, maar ik kan mi j voor-
stellen dat men ook al in 1970/1971 
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zich heeft afgevraagd of die WVO on-
derwijskundig gezien wel zo doelmatig 
was, te meer op grond van discussies 
die er van 1963 tot 1968 over zijn ge-
voerd en op grond van buitenlandse 
ervaringen. 
Ik heb niet gezegd dat de niveaudaling 
geen punt zou zijn; ik heb gezegd dat 
ons dit natuurlijk zorgen moet baren. 
Het gaat er echter om - de geachte af-
gevaardigde heeft dit trouwens ook 
geïndiceerd in zijn drie vragen die hij 
stelde over deze problematiek - dat je 
daar niet te gemakkelijk over kunt pra-
ten, dat er een stuk stereotype vorming 
kan plaatsvinden en dat ik daarom een 
paar kanttekeningen erbij heb ge-
maakt om dat soort stereotype vor-
ming tegen te gaan. 
De heer De Vries heeft mij gevraagd, 
of het contract tussen het departement 
en de Onderwijsraad goed is. Ik ben 
geneigd te zeggen, dat het uitstekend 
is. 
Hij heeft mij bovendien gevraagd, mijn 
multiple choice in te vullen. Ik vind dat 
wat moeilijk. De heer De Vries zal ook 
altijd moeite hebben als in een en-
quête wordt gevraagd met 'Ja' en 'Neen' 
te antwoorden. Ik heb altijd behoefte 
aan een derde mogelijkheid: geen me-
ning. Maar goed, ik laat dat dan maar. 
Het zat niet in de vraag. 
De heer Steenbergen heeft gevraagd, 
of de uitkomsten van het interimrap-
port van de commissie-Londo nog van 
invloed zullen zijn op het uitkeringsni-
veau 1976. Dat kan niet, omdat het in-
terimrapport niet zou gaan over de 
hoogte van de bedragen, maar over de 
systematiek van het bepalen van de 
bedragen. 
Hij heeft bovendien een vraag gesteld 
over de ingewikkelde problematiek 
van de vergoeding van de leermidde-
len. Ik kom daar inhoudelijk maar niet 
op terug. Of ik voor de volgende be-
groting overleg wil plegen met de col-
lega van Financiën. Ik wil dat graag 
doen. De heer Franssen heeft mij nog 
een paar vragen gesteld over de wer-
kende jongeren, hoe het bedrijfsleven 
erbij wordt betrokken. Dat verschilt. 
Dat hangt van het experiment af. In 
Roermond, Tilburg en Amsterdam 
tracht men het bedrijfsleven er zoveel 
mogelijk bij te betrekken door middel 
van gesprekssituaties en contactsitu-
aties voor stages. Op de lange duur 
zou dat natuurlijk een breder patroon 
moeten worden. 
Of de sfeer van het vormingswerk en 
het beroepsbegeleidend onderwijs 
wel verenigbaar is. Dat is moeilijk en 
daarom gaat het integratieproces ook 

zo moeilijk. Of de COLO bij de experi-
menten betrokken is. In algemene zin 
wel in het overleg. De COLO is een lan-
delijke organisatie en is natuurlijk erg 
moeilijk bij de concrete experimenten 
te betrekken. 

De heer Franssen (K.V.P.): Ik zou toch 
willen aanbevelen de COLO erbij te be-
trekken, gezien haar ervaringen. 
MinisterVan Kemenade: Dat kan niet, 
net zomin als de Nederlandse Katho-
lieke Schoolraad betrokken zou kun-
nen zijn bij een concreet experiment in 
een concrete school, omdat zij daar 
geen bevoegd gezag is. Wel is zij erbij 
betrokken in het overlegorgaan van 
werkende jongeren, zo goed als de 
LOVWI. 
De heer Van Waterschoot heeft nog 
gewezen op het probleem, dat de be-
lasting bij mensen in het onderwijs 
groter zou zijn dan bij andere ambte-
naren. Ik weet het niet. Dat is zijn me-
ning. Ik heb daar geen nadere gege-
vens over. 
De heer Meuleman heeft mij voorge-
houden bij de ontwikkeling van de 
schoolbegeleidingsdiensten met na-
me te letten op de scholen van refor-
matorische signatuur. Daarover wordt 
in de schoolbegeleidingsnota uitvoe-
rig gesproken, weliswaar niet speciaal 
over scholen meteen reformatorische 
signatuur, maar wel over de proble-
matiek en de verhouding tussen 
schoolbegeleidingsdiensten en vrij-
heid van onderwijs. 
Ik realiseer mij dat ik de heer Schwarz 
tekort heb gedaan, die mij uitvoerige 
vragen heeft gesteld wat het onderwijs 
zou kunnen betekenen voor de proble-
matiek van de verdeling van arbeid. Ik 
heb de indruk dat ik mij in mijn ant-
woord daarop moet beperken omdat, 
als ik op die vraagstukken zou ingaan, 
ik nog geruime tijd het woord zou voe-
ren. Ik wil dat graag bij een andere ge-
legenheid doen, als hij daarmee ak-
koord gaat. 
Wel wil ik opmerken, dat de overheid 
wel degelijk iets doet aan de salariëring 
van academici. Nog onlangs is vastge-
steld dat het aanvangssalaris van aca-
demici, die in dienst treden bij de over-
heid, met twee punten in de schaal 
verlaagd is. 

D 
Staatssecretaris Veerman: Mijnheer 
de Voorzitter! Enkele afgevaardigden 
geven mij aanleiding nog even te re-
ageren. 
Mevrouw Van Someren geeft die aan-
leiding ook, hoewel zij heel vriendelijk 
was en mij hartelijk dank heeft ge-

bracht voor mijn zakelijk antwoord. Zij 
heeft daarbij eraan herinnerd, dat wij 
aan de overkant collega's zijn geweest. 
Ik zou er ook op kunnen wijzen dat wij 
collega's zijn geweest als partijvoorzit-
ter. Het is dus bijna idyllisch. 
Het spijt mij dan toch wel dat ik in een 
bepaald opzicht tevergeefs gesproken 
heb. Ik hoopte namelijk dat zij door mij 
helemaal overtuigd was. Zij heeft ech-
ter ook in tweede termijn gezegd, dat 
zij een grote voorstandster is van ver-
breding en verzwaring van het voorbe-
reidend wetenschappelijk onderwijs. 
Mij spreekt dat niet aan. Ik wijs er nog 
even op dat het huidige eindexamen 7 
vakken heeft. Het oude gymnasiunv 
alpha had 8 vakken en het gymnasi-
um-bèta 9 vakken. Het achtste vak zou 
dus al een redelijke verbreding beteke-
nen. Ik constateer dat het achtste vak 
niet aangeslagen is. Het wordt door 
een zeer klein gedeelte van de exa-
menkandidaten gekozen. Daarvan valt 
zelfs nog een gedeelte af. De ervaring 
met het achtste vak geeft dus geen en-
kele aanleiding om dit over de hele li-
nie in te voeren. Ik meen te mogen 
zeggen dat de gedachte van de verbre-
ding, die dan zou neerkomen op een 
verzwaring, niet bij het onderwijsveld 
leeft. 
De heer Van Hulst is in zekere zin al 
door de Minister beantwoord. Ik voeg 
er nog een enkele opmerking aan toe. 
Hij heeft gezegd dat de tijd nog niet 
rijp was voor de mammoet. Ik meen 
dat wij het anders moeten zeggen. Wij, 
onderwijsmensen, waren er voor een 
belangrijk deel niet rijp voor. Deinvoe-
ring van de mammoetwet is precies op 
tijd gekomen om ons in onze rijping te 
stimuleren. De mammoetwet heeft be-
paald gewerkt als een catalysator. Dat 
blijkt onder andere uit het m.a.v.o.-pro-
ject. 
De heer Van Hulst heeft een tegenstel-
ling gemaakt tussen het m.a.v.o.-pro-
ject en de middenschool. Ik wijs erop 
dat de nota waarin het m.a.v.o.-project 
wordt geïntroduceerd, uitdrukkelijk 
verbanden legt tussen m.a.v.o.-project 
en middenschool. Dat is geen te-
genstelling; zij vloeien voort uit een 
zelfde manier van denken. 
De heer Franssen heeft nog bezwaar 
gemaakt tegen wat hij noemde de ver-
algemenisering van het beroeps-
onderwijs. Ik zou even bezwaar willen 
maken tegen dit woord. Ik meen dat 
het moet zijn: veralgemening. Ik wijs 
hem erop dat veralgemening niet is 
verintellectualisering. Ook dat is een 
naar woord, maar mijns inziens is het 
taalkundig wel goed gevormd. 
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De heer Franssen (K.V.P.): Maar daar 
draaide het niet om, mijnheer de Voor-
zitter. Het gaat erom dat er leerlingen 
zijn die met het algemene onderwijs 
niet mee kunnen, maar die manueel 
bijzonder goed zijn. Ik citeer 'Gouden 
handen' van de directeur van de l.t.s. 
in Amsterdam. Zij leggen er het bijltje 
bij neer, omdat zij sneuvelen in de al-
gemene jaren. Dat is het probleem. 

Staatssecretaris Veerman: Dat alge-
mene jaar houdt niet in, dat er een ver-
baal-abstracte aanbieding van de stof 
moet zijn. Het kan wel degelijk ook 
praktisch-manueel. Ik denk aan het vak 
algemenetechnieken. Er kan duidelijk 
een differentiatie optreden. 
In de tweede plaats heeft de heer 
Franssen gesproken over het scholen-
bouwplan. Dat wordt dit jaar ook wat 
laat bekend gemaakt, naar ik meen 
zelfs wat later dan was toegezegd. Ik 
wijs erop dat de produktie door het 
ti jdstip van openbaarmaking van het 
plan niet stagneert. Het vorige scho-
lenplan ging over 1974-1975-1976. 
Wat dat betreft, kan de produktie door-
gaan. Juist de werkgelegenheidspro-
jecten - ik heb vanmorgen al gespro-
ken over die ruim 700 projecten - heb-
ben zoveel t i jd gevergd, dat publikatie 
van het plan wat later komt dan voor-
genomen was. Het komt deze maand. 
Nogmaals, de produktie stagneert 
daardoor niet. 
De heer Van Waterschoot heeft nog 
gesproken over het l.e.a.o. en gezegd, 
dat het de bedoeling was, dit op te ne-
men in een scholengemeenschap. Ik 
wijs erop dat, wanneer een l.e.a.o.-
school in een scholengemeenschap 
wordt opgenomen, 3/4 van het norm-
getal de norm is. Bij 3/4 van 250 kom ik 
op ongeveer 180. Een aanbod van on-
geveer57 leerlingen blijft toch bepaald 
te gering. 
Ten slotte kom ik bij de heer Meule-
man, die zich tegenover mij heeft ver-
weerd met de mededel ing, dat hij zijn 
opmerkingen vragenderwijs had ge-
maakt. Als iemand vragenderwijs 
zegt: Is dit een hervatting van de 
schoolstrijd en moeten wi j weer eigen 
scholen oprichten, dan is dit 'vragen-
derwijs' mijns inziens niet anders dan 
een sti j l f iguur en doet men op die ma-
nier zeker wel beweringen. Als vragen-
derwijs wordt gesteld: Is het optreden 
ten aanzien van Ede een discriminatie, 
dan meen ik dit te mogen opvatten als 
een bewering. Ik geloof dat ik op die 
bewering duidelijk heb geantwoord. 

D 
Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Ik wi l beginnen met de heer 
Zoutendijk te danken voor het mij 
overhandigde exemplaar - een van de 
eerste - van de publikatie van de Tel-
dersstichting. Ik ben pas op blz. 1 we-
ten te komen, betreffende samenstel-
l ing van de commissie. Ik moet zeg-
gen, dat die samenstell ing in ieder ge-
val goed is. Ik hoop dat de rest nave-
nant is. 
De heer Zoutendijk heeft gevraagd of 
het door hem geopperde alternatief 
ten aanzien van de ingangsproblema-
tiek well icht meegenomen kan worden 
in de nota naar aanleiding van het 
eindverslag van de herstructurerings-
zaak. Ik geloof dat dit een onjuiste pro-
cedure zou zijn. Hij heeft het zeer spe-
cifiek als een alternatief in deze Kamer 
aan de orde gesteld, terwij l het een 
eindverslag is met betrekking tot de 
Tweede Kamer. Het is wel zo, dat wi j 
ingaan op vele alternatieven. Dat doen 
wi j zelfs ook al bij de numerus fixus-
wetgeving. Enkele alternatieven verto-
nen grote verwantschap met hetgeen 
door de heer Zoutendijk aan de orde is 
gesteld. Ik ben ervan overtuigd, dat in 
de discussie bij de numerus fixus-wet-
geving dan wel bij de herstructurering 
deze zaken aan de orde komen. 
Ik wi l nog een misverstand uit de weg 
ruimen. De heer Zoutendijk heeft een 
alternatief aangedragen. Ik heb begre-
pen uit enkele van zijn beweringen 
daarbij, dat ook hij inzag, dat het niet 
op de kortste termijn realiseerbaar zou 
zijn. Vervolgens ging hij in op het be-
leid op de zeer korte termi jn, namelijk 
de numerus fixus-problematiek, die op 
zeer korte termijn hier aan de orde is. 
Op dat ogenblik wierp hij de loting 
over de gehele linie ver van zich; toen 
was het voor mij logisch te stellen dat 
hij dat dan deed op basis van de door 
ons aangevoerde argumenten. Daaruit 
volgde mijn mijns inziens nog steeds 
juiste reactie. 

De heer Zoutendijk (V.V.D.): U draait 
het toch om. Ik heb eerst gesproken 
over de problematiek van de loting 
versus selectie en daarna dit als alter-
natief voor de langere termijn gesteld. 

Staatssecretaris Klein: Goed, maar u 
bent het met mij eens, dat uw alterna-
tief voor de lange termijn is. Daarmee 
hebt u nog geen oplossing aangege-
ven voor de korte-termijnproblema-
tiek. U hebt in ieder geval geen argu-
menten aangevoerd op grond waar-
van de algemene loting er slechter van 
zou afkomen dan bij voorbeeld gewo-
gen loting, laat staan de cesuur-oplos-
sing. 

De heer Zoutendijk (V.V.D.): Dieargu-
menten heb ik wel genoemd, maar die 
zal ik niet herhalen. Ik ben het met de 
Staatssecretaris eens, dat op korte ter-
mijn geen volledig nieuwe selectieme-
thode kan worden ontwikkeld en dat 
wi j snel voor het komende jaar wat 
moeten doen. Het enige op dit mo-
ment voor mij aanvaardbare alterna-
tief is, dat men de huidige wet verlengt 
met nog eens een jaartje en dat men 
dan eindelijk eens gaat werken aan de 
zaken, die al jaren geleden als voor-
stellen zijn geopperd, 
geopperd. 

Staatssecretaris Klein: Mijnheer de 
Voorzitter! Wi j gaan nu langzamer-
hand over naar de discussie, die wi j bij 
de numerus f ixus uitgebreid zullen 
hebben. 
Wat de werkgroep-Doets betreft, heb 
ik vernomen, dat volgens de heer Zou-
tendijk binnen het WEDO in september 
1973 geen overeenstemming bestond. 
Ik zal dit nagaan. Ik geloof, dat hij er 
goede nota van moet nemen, dat ik 
niet heb gesteld - ik heb het steno-
gram erop nagelezen - dat er al samen-
werkingsovereenkomsten zouden be-
staan tussen de instell ingen. Wat ik 
met de coördinator op dit p u n t - d e 
heer Doets die ik ook in ander verband 
af en toe spreek - heb gevraagd is hoe 
het met de coördinerende activiteit 
van de instellingen is gesteld. Het 
bleek, dat het stagneerde. Ik heb ge-
meend in die fase een zekere stimulans 
aan het proces te moeten geven, opdat 
men eindelijk eens rond komt, nog ge-
heel aan de instellingen overlatend 
om het met elkaar eens te worden. 
Ik heb er met genoegen kennis van ge-
nomen, dat de heer Van Hulst de uit-
spraak ten aanzien van de examens 
van de sociale academie onderschrijft. 
Ik wi l daarbij opmerken, dat de uitspra-
ken, die ik als Staatssecretaris doe, 
mede namens de Minister worden ge-
daan. Om op dit punt enige discrepan-
tie te constateren tussen het standpunt 
van de Minister en dat van mij is niet 
juist. 
Mijn genoegen werd minder toen de 
heer Van Hulst weer het probleem van 
de polit icologie aan de orde stelde. Zo-
als hem bekend is, heb ik het afgelo-
pen jaar bijzonder veel t i jd besteed 
met de Tweede-Kamercommissie, het 
bevoegde gezag en allerlei andere 
betrokkenen aan deze aangelegenheid. 
Ik hoop dat de geachte afgevaardigde 
mij ten goede wi l houden, dat ik met 
name op dit late uur maar ook in dit 
verband niet deze problematiek aan de 
orde wi l stellen; het dossier is inmid-
dels nogal dik geworden met alle ins 
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en outs. Ik geloof niet dat het tot de 
eenvoudige probleemstell ing is terug 
te voeren, die de heer Van Hulst zo-
even aan de orde stelde. Ik heb de des-
betreffende vaste commissie van de 
Tweede Kamer toezeggingen gedaan 
en daar heb ik mij ook aan gehouden. 
Zij waren helaas niet alle even gemak-
kelijk om uitgevoerd te kri jgen. De eer-
ste was niet, in tegenstell ing tot wat 
door sommigen is voorgesteld, onder 
anderen door het Tweede Kamerlid de 
heer De Brauw, om een gericht onder-
zoek door onafhankelijke deskundigen 
in de Amsterdamse situatie te doen 
plaatsvinden. Dat is door mi j niet over-
genomen. De Tweede Kamer heeft mij 
dat ook niet verzocht. Ik heb wel met 
de Kamer afgesproken, gelet op de 
stri jdvragen, waarbij men van uit het 
feitelijke beleid de neiging heeft om 
als het ergens niet aanslaat over het 
inhoudelijke via het academisch sta-
tuut te gaan discussiëren - als het in 
het ene vlak niet bevalt, switcht men 
over naar het andere - dat er eens een 
commissie naar het academisch sta-
tuut zou gaan kijken, maar dan voor 
het gehele gebied en niet alleen voor 
de polit icologie. De kamercommissie 
heeft daaraan haar fiat gegeven, met 
de grootst mogelijke meerderheid. Het 
percentage van mijn totale t i jd dat ik 
het vorige jaar aan de polit icologie had 
besteed dreigde langzamerhand zo 
groot te worden dat andere belangen 
in gevaar kwamen. Ik kan u inmiddels 
meedelen dat ik mr. De Roos, voorma-
lig lid van de Raad van State, bereid 
heb gevonden om in principe het voor-
zitterschap van deze commissie te 
aanvaarden. Hij heeft wel verzocht 
eerst nu zelf de stukken uitvoerig te 
mogen bestuderen, opdat ik de precie-
ze taakomschri jving van deze commis-
sie kan doen in overleg met hem om 
ervoor te zorgen dat er uit dezecom-
missiegoederesultaten komen. Een 
van de eisen van de heer De Roos was, 
die vri j goed is ingewerkt in deze disci-
plines, dat ook uit deze commissie een 
goed resultaat komt. Daarvoor vroeg 
hij enige t i jd van voorstudie. Ik ben bij-
zonder gelukkig met het feit dat de 
heer De Roos hiertoe de bereidheid 
heeft getoond. 

Ten aanzien van de diploma's is ook 
een initiatief genomen. Ik heb toege-
zegd om ook daarnaar te laten klijken, 
maar dan ook tegeli jkerti jd naar de ge-
woonten in andere disciplines, omdat 
ik het niet juist zou vinden uitsluitend 
naar zo'n conflictueuze studierichting 
te laten kijken en niet bij de andere. 

Daarvoor zijn acties ondernomen en 
de colleges van bestuur is verzocht 
ons in dit verband van een aantal stu-
dierichtingen te laten weten wat er nu 
precies op de diploma's staat vermeld. 
Ik heb de 'NRC' gisteravond niet gele-
zen, dus ook het artikel van de heer 
Van de Berg niet, zodat ik er niet ver-
der op behoef in te gaan. Ik wi l echter 
wel stellen, dat de artikelen van de 
heer Van de Berg in het hele conflict in 
de afgelopen t i jd bepaald niet de ob-
jectieve voorl ichting hebben gegeven, 
die naar ik meen van een journalist in 
dezen mag worden verlangd. 

De heer Schwarz (D'66): Dat was dan 
typisch indoctrinatie. 

Staatssecretaris Klein: Ik zou graag 
wil len volstaan met deze constatering 
ten aanzien van de quasi-objectieve 
berichtgeving in een meestal objectie-
ve krant van de hand van de heer Van 
de Berg. 
Het was mij bekend dat de voorzitter 
van de Academische Raad het ook 
over de verslechtering van het leefkli-
maat heeft gehad. Ik heb steeds begre-
pen, ook uit persoonlijke gesprekken 
met de voorzitter van de Academische 
Raad, dat het dan gaat om delen. Het is 
niet zo dat overal in het universitaire 
onderwijs het leefklimaat aan het ver-
slechteren is. Wi j kennen concentra-
tie-accumulatiepunten op dat gebied. 
Persoonlijk dacht ik dat die aan het af-
nemen waren. Misschien is het aantal 
accumulatiepunten nog niet vermin-
derd, maar in ieder geval toch wel de 
gemiddelde hevigheid per accumula-
tie. Ik hoop uiteraard dat deze haarden 
en deze concentraties verdwijnen. Ik 
ben het geheel met de heer Van Hulst 
eens als hij zegt dat er nog veel is dat 
onder de noemer ontoelaatbaar kli-
maat moet worden gerangschikt. Ik 
meen dat de hele tendens gemiddeld 
de goede richting uitgaat. Wij werken 
vandaag hier wel met gemiddelden, 
maar dat moet toch wel worden opge-
merkt. 
Wat betreft de vragen van de heer 
Franssen kan ik meedelen, dat ik de 
Tweede Kamer-commissie heb toege-
zegd, dat de vervolgnota ten aanzien 
van de m.a.v.o.-problematiek en de 
aansluiting op het h.t.o., zó t i jdig bij de 
Tweede Kamer-commissie zal zijn, dat 
ti jdig door haar over deze zaken zal 
kunnen worden gesproken. De scho-
len zullen ruimschoots van tevoren 
weten, hoe het voor het jaar 
1976-1977 zal zijn. Mijn aanvankelijk 
voornemen voor het jaar 1975-1976 
heb ik teruggenomen; het betreft hier 
de beslissing, leerlingen van hetm.a.v.o. 
niet meer toe te laten tot het h.t.o. 

Dat de h.t.o.-wereld niet erg optimis-
tisch zou zijn over de m.t.o.-toestroom, 
is een opmerking die - indien dit al 
leeft bij het h.t.o., maar dit neem ik 
aan, als de geachte afgevaardigde het 
stelt - prematuur is. Wi j zijn hiermee 
net bezig. De eerste resultaten, die ik 
ervan heb gezien, geven mij geen aan-
leiding om nu al weer van een pessi-
misme te gaan getuigen. 
Als de geachte afgevaardigde de heer 
Franssen stelt, dat ik nogal behoudend 
ben ten aanzien van de h.b.o.-raad, 
ben ik het hiermee niet eens. Deze 
raad heeft, gelet op het feit, dat een 
wetteli jke instell ing van een dergelijke 
raad vele jaren zou nemen, een pri-
vaatrechtelijke oplossing als grond-
slag. De raad krijgt de status van een 
vereniging en het is aan die vereniging 
om de statuten vast te stellen en daar-
in alles aan progressiviteit en behoud-
zucht te leggen wat de vereniging 
goeddunkt. Wi j hebben als enige eis 
gesteld, dat het om erkende organisa-
ties moet gaan. De erkenning van or-
ganisaties is echter een betrekkelijk 
eenvoudige activiteit. Behoudzucht 
kan ons zeker niet verweten worden. In-
tegendeel. Het feit, dat bij ons optre-
den nog geen idee bestond om zo'n 
raad te vormen op korte termi jn , ter-
w i j l e r nu in maart 1975 een raad van 
de grond kan komen, zodat er op lan-
delijk niveau een overlegsituatie komt, 
geli jkwaardig aan de Academische 
Raad, mag wel van voortvarendheid 
getuigen. Voortvarendheid in de goe-
de richting is nog alti jd een vertaling 
van progressiviteit. 
Wat betreft de dure investeringen, 
waarover de heer Schwarz sprak kan ik 
het volgende oomerken, mijnheer de 
Voorzitter. Als wi j een studierichting 
als de medicijnen nemen, is er natuur-
lijk een oplossing te bedenken, waarbi j 
de capaciteit in het eerste jaar bijzon-
der groot is. Dat eerste jaar moet ech-
ter een zekere afspiegeling zijn van 
hetgeen de mensen daarna staat te 
wachten. 

De heer Schwarz (D'66): Ik heb de 
term 'eerste jaar' niet genoemd, maar 
over de algemene activiteiten gespro-
ken. Wij hebben het hierover ook ge-
had met de Minister-President ti jdens 
de algemene beschouwingen. Deze 
stelde, dat de bottle-neck, bij voor-
beeld bij de tandartsen, niet zat in de 
apparatuur en de stoelen, maar in het 
personeel, dat geschikt was voor het 
realiseren van de opleidingen. Ik heb 
dit aangehaald om te stellen, dat de 
capaciteit voor de sector medicijnen 
moet worden uitgebreid door het aan-
trekken van meer personeel. De vraag, 
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die ik hieraan koppelde was, of wei-
licht de beroepsgenoten zeer terug-
houdend zijn om dit te doen. Ik herin-
ner aan de opmerking van de Minister, 
dat ervoor moet worden gewaakt, dat 
de beroepsgenoten de toevloed af-
remmen. 
Staatssecretaris Klein: U noemt nu 
een studierichting, waarvoor geldt, dat 
in de eerstkomende jaren nog een ze-
ker tekort zal gelden. Echter, ook het 
aantrekken van personeel is een inves-
tering, die een looptijd van 30 jaar 
heeft. Wij moeten dus geen al te groot 
verschil maken tussen investeringen 
in personeel en investeringen in ge-
bouwen en inrichtingen. Het kost in elk 
geval zeer veel geld. Het eenvoudigste 
voorstel, dat van de heer Zoutendijk, is 
ook het goedkoopste van de twee. Het 
is in ieder geval goedkoper dan het 
voorstel van de heer Schwarz, die de 
hele studieduur erin betrekt. De heer 
Zoutendijk maakt de capaciteit voor 
het eerste jaar zo groot dat iedereen 
die ernaar toe wil en ook bevoegd is, 
omdat hij een v.w.o.-diploma heeft, 
ook binnen kan komen. 
Wij moeten dan erg opletten als ik bij 
voorbeeld zie naar de medische oplei-
ding, waar het aantal eerste-jaars aan-
meldingen nu langzamerhand een fac-
tor 2,5 a 3 groter is dan de capaciteit 
die wij in de volgende fase en in ieder 
geval als uitstroom verantwoord ach-
ten. Dat betekent dan toch dat in het 
eerste jaar veel middelen worden be-
steed voor het opleiden van jonge 
mensen die dan niet door kunnen 
gaan. Het betekent ook dat mensen 
met goede resultaten niet meer de 
vrije keuze hebben om door te gaan. 
De negens en de achten mogen door; 
de zeven-en-een-halven mogen dan 
wellicht niet door. 
De heer Schwarz kan dan stellen dat 
hij het allemaal heeft gedaan in een 
prachtig totaalbeeld van het hoger on-
derwijs. Akkoord, maar het duurt ook 
nog even voordat dit er is. Hij moet 
dan echter op het volgende letten. Ik 
kan de frustratie die zich voordoet niet 
precies meten. Het maakt echter nogal 
verschil voor een medisch student die 
het eerste jaar in mag, behoorlijke re-
sultaten haalt en dan toch hoort dat hij 
geen huisarts mag worden. Dat zit erin 
met zo'n stelsel. Hij zou een fysio-
therapeutische opleiding moeten vol-
gen, want dat is de h.b.o.-pendant. 
De heer Zoutendijk (V.V.D.): De Staats-
secretaris komt nu op de medische 
studie. Ik dacht dat het gevolg van het 
door mij voorgestelde systeem was, 

dat wij de Amerikaanse kant opgaan 
van een opleiding van een aantal jaren 
die veel algemener is, voor de life-
sciences, zoals men het daar noemt. 
Daarop volgt een versnelde, op de pa-
tiënt gerichte medische opleiding. Dan 
komen de problemen natuurlijk heel 
anders te liggen. 

Staatssecretaris Klein: Deze problema-
tiek zal uitgebreid in de Nota hoger on-
derwijs aan de orde komen. 
Als de heer Schwarz vraagt welke se-
rieuze pogingen ik doe om er toch 
met deze middelen uit te komen, zeg ik 
dat wij natuurlijk kunnen proberen, 
door een groter personeelsbestand 
het knelpunt op te heffen. Afgezien 
van bij voorbeeld het probleem van de 
patiënten in de medische opleiding 
zou zelfs een toename van het perso-
neel, als wij de middelen daarvoor 
hadden, geen oplossing zijn. De oplei-
ding loopt dan vast op het aantal be-
schikbare patiënten. 
Dat is een eenvoudige oplossing, 
waarbij geen rekening wordt gehou-
den met de randvoorwaarden. De mid-
delen zijn beperkt. Wij moeten dan erg 
oppassen als wij investeren in die dure 
opleidingen. Hoewel met ruime mar-
ges dien je toch naar beste weten 
maatschappelijke behoeften te voor-
spellen. Ik vat het als volgt samen. 
Wanneer wij zo langzamerhand één 
arts op de 300 Nederlanders hebben, 
zijn wij er toch wel zo'n beetje. Als wij 
dan toch toegeven aan de verlangens, 
doen wij dat, gegeven de beperktheid 
van de middelen, ten faveure van één 
medische student, die dit krijgt ten 
koste van zes h.b.o.-ers. Wij komen 
dan op de totale problematiek van ons 
hoger onderwijs: De minimalisering 
van menselijke frustratie. Misschien 
moeten andere woorden met een ne-
gatieve duiding worden gebruikt. 
De heer Schwarz heeft mij weer hard 
aan het denken gezet over de proble-
matiek van de twee ton. Ik meende het 
ooit te hebben begrepen. Hij heeft mij 
weer aan het twijfelen gebracht. Ik zal 
mij economisch laten adviseren. 
Mocht blijken dat hij gelijk heeft, dan 
zal ik, uiteraard in overleg met de Mi-
nister, nog contact opnemen met 
ambtgenoten die hieraan ook het nodi-
gedoen. 
Op het vlak van de honorering van de 
bestuurders betreurde de heer 
Schwarz het, dat ik de mogelijkheid 
voor uitzonderingen niet open liet. Dat 
had hij graag willen horen. Ik meende 
het hem niet te behoeven zeggen, om-
dat ik dacht dat hij wist dat er uitzon-
deringen zijn. In de regeling wordt 
voor student-leden wel degelijk bij ex-

tra activiteiten de mogelijkheid gebo-
den, nog iets van een tegemoetko-
ming - salaris is een te groot woord -
van ongeveer f 2500 te krijgen. 
De heer Schwarz (D'66): Dat is beperkt 
tot zeer specifieke functies, maar ik 
denk ook aan andere functies, die niet 
met name worden genoemd in de re-
geling. 

Staatssecretaris Klein: Dan kom je 
toch terecht bij de vraag: Waar ligt het 
evenwicht voor de studenten voor wat 
betreft de verdeling van hun tijd in stu-
deren en besturen? Ik meen, dat spra-
ke is van een prohibitieve situatie als 
de honoreringen oplopen tot ver bo-
ven de f 7000. Op dit punt zal orde op 
zaken moeten worden gesteld. 

De heer Schwarz (D'66): Op dit punt 
heb ik de Staatssecretaris volkomen 
gelijk gegeven. Ik heb niet het tegen-
overgestelde gezegd of gesuggereerd. 

De beraadslaging wordt gesloten. 
Het wetsontwerp wordt zonder stem-
ming aangenomen. 
Sluiting: 20.05 uur. 
Lijst van ingekomen stukken met de 
door de Voorzitter ter zake gedane 
voorstellen: 
1°. de volgende door de Tweede Ka-
mer der Staten-Generaal aangenomen 
ontwerpen van wet: 
Vaststelling van de begroting van het 
Staatsvissershavenbedrijf te Umuiden 
voor het dienstjaar 1975 (13 100 I); 
Vaststelling van hoofdstuk VII (Depar-
tement van Binnenlandse Zaken) van 
de rijksbegroting voor het dienstjaar 
1975(13 100 VII); 
Vaststelling van de begroting van het 
Rijkswegenfonds voor het dienstjaar 
1975 (13 100 B); 

Vaststelling van de begroting van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie en de Rijkspostspaarbank 
voor het dienstjaar 1975 (13100 G); 

Wijziging van hoofdstuk XIII (Departe-
ment van Economische Zaken) van de 
rijksbegroting voor het dienstjaar 1973 
(13128); 
Wijziging van de begroting van inkom-
sten en uitgaven van het Landbouw-
Egalisatiefonds, afdeling A, voor het 
dienstjaar 1973(13 154). 
Deze ontwerpen van wet zullen wor-
den gesteld in handen van het College 
van Senioren; 
Voorlopige regeling schadefonds ge-
weldsmisdrijven (12131). 
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Dit ontwerp van wet zal worden 
gesteld in handen van de desbetref-
fende commissie; 

2°. de volgende regeringsmissives: 
een, van de Minister voor Surinaamse 
en Nederlands-Antill iaanse Zaken, be-
treffende de te financieren projecten 
uit het Tweede Vijfjarenplan in ver-
band met het bilateraal overleg te Pa-
ramaribo in januari/februari 1975; 

een, van de Minister van Buitenlandse 
Zaken, ten geleide van de tekst van 
een gezamenlijk communiqué, dat op 
1 maart a.s. in de Benelux-landen en in 
Pakistan aan de pers zal worden ver-
strekt met betrekking tot de wederin-
voering van de visumplicht; 

een, van de Minister van Financiën, 
met betrekking tot het vraagstuk van 
de invloed, welke de inflatie heeft op 
de belastingheffing; 

een, van de Minister van Cultuur, Re-
creatie en Maatschappelijk Werk, ten 
geleide van de Nota van de lnterdepar-
tementale Werkgroep voor Lichamelij-
ke Vorming en Sport (IWLVS) over ge-
bruik van ruimten en gebouwen voor 
lichamelijke oefening, sport en recre-
atie; 

een, van alsvoren, ten geleide van een 
aantal exemplaren van het rapport 
'Kennis en Beeld van de Sociale 
Dienstverlening II' bevattende de re-
sultaten van een in 1971 uitgevoerd 
onderzoek en het rapport 'De Gang 
naar de Sociale Dienstverlening' met 
de resultaten van een in 1969 uitge-
voerd onderzoek; 

een, van de Minister van Sociale Za-
ken, namens Staatssecretaris Mertens, 
ten geleide van enkele exemplaren 
van een technische nota inzake de ver-
houding tussen netto AOW-'plus' en 
netto AOW. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden; 

3°. een missive van de Ministervan 
Buitenlandse Zaken ter voldoening 
aan het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 60 en onder verwijzing naar het 
derde lid van artikel 61 van de Grond-
wet, alsook naar het eerste lid van arti-
kel 24 van het Statuut voor het Konink-
rijk der Nederlanden, ten geleide van 
de Nederlandse en de Duitse tekst van 
de op 12 juni 1974 te 's-Gravenhage tot 
stand gekomen Overeenkomst tussen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de 
Duitse Democratische Republiek inza-

ke economische, industriële en techni-
sche samenwerking, met Protocol 
(Trb. 1974,186), alsmede van een toe-
lichtende nota bij deze overeenkomst. 

Deze missive is inmiddels gedrukt en 
aan de leden toegezonden. 

Het Tractatenblad is nedergelegd ter 
griffie ter inzage voor de leden; 

4°. de volgende missives: 

een, van de secretaris-generaal van 
het Europees Parlement, ten geleide 
van een door dat parlement in zijn ver-
gadering van 17 februari 1975 aange-
nomen resolutie nopens het Kanaal-
tunnelproject; 

een, van alsvoren, ten geleide van een 
aangenomen resolutie nopens de ont-
werp-resolutie van de heren Amendo-
la en Lemoine namens de communist i -
sche fractie en geestverwanten inzake 
amnestie aan oorlogsmisdadigers; 

een, van alsvoren ten geleide van een 
resolutie nopens een gemeenschappe-
lijke regeling voor het schriftelijk on-
derwijs; 

een, van alsvoren ten geleide van een 
resolutie nopens de huidige stand van 
het energiebeleid der Gemeenschap; 

een, van alsvoren ten geleide van een 
resolutie nopens de op 11 oktober 
1974 door de Gemengde Parlementai-
re Commissie voor de associatie EEG-
Turki jete Istanboel-Tarabya aangeno-
men aanbevelingen; 

een, van het Nederlands Instituut voor 
Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart, 
ten geleide van de herziene begroting 
van het instituut voor 1975; 

zes, van de directeur van het Kabinet 
der Koningin, houdende mededeling 
van de goedkeuring door H.M. de Ko-
ningin, van een aantal ontwerpen van 
wet, aangenomen in de vergaderingen 
der Kamer van 7, 21 en 28 januari 
1975. 

De Voorzitter stelt voor deze missives 
voor kennisgeving aan te nemen. 

De bijlagen zijn nedergelegd ter griffie 
ter inzage voor de leden; 

5°. de volgende geschriften: 

een, van de provinciale staten van 
Overijssel, betreffende de rijksleges 
voor paspoorten. 

Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missie voor Buitenlandse Zaken; 

een, van de heer G. Schut te Vlaardin-
gen, houdende mededeling betreffen-
de zijn sollicitatie naar het ambt van 
burgemeester van die gemeente. 

Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missie voor Binnenlandse Zaken; 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders der gemeente Utrecht, 
houdende mededeling van een door 
de raad dier gemeente aangenomen 
motie, betreffende verhoging van de 
doeluitkeringen ten behoeve van het 
onderwijs; 

een, van de raad der gemeente Coe-
vorden, zijnde een adhesiebetuiging 
aan de motie van de raad der gemeen-
te Gendt, inzake het treffen van wette-
lijke maatregelen tot het verlenen van 
uitkeringen ter dekking van de tekor-
ten van het schooladvies- en begelei-
dingswerk. 

Deze geschriften zijn nedergelegd ter 
griffie, ter inzage voor de leden en 
worden van belang geacht voor de le-
den en plaatsvervangende leden van 
de vaste Commissie voor Onderwijs 
en Wetenschappen; 

een aantal van de colleges van burge-
meester en wethouders der gemeen-
ten Hulsberg, Spaubeek en Schinveld, 
zijnde adhesiebetuigingen aan de door 
de raad der gemeente Maastricht aan-
genomen motie inzake de vestiging 
van een universiteit in de gemeente 
Maastricht. 

Deze geschriften zijn nedergelegd ter 
griffie, ter inzage voor de leden en 
worden van belang geacht voor de le-
den en plaatsvervangende leden van 
de vaste Commissies voor Onderwijs 
en Wetenschappen, voor Weten-
schapsbeleid en Wetenschappelijk On-
derwijs en voor Sociale Zaken; 

een, van de raad der gemeente Kloos-
terburen, ten geleide van een raadsbe-
sluit inzake een eventuele vestiging 
van een militair oefenterrein in het 
Lauwersmeergebied. 

Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missies voor Defensie, voor Volkshuis-
vesting en Ruimtelijke Ordening en 
voor Landbouw en Visserij; 

een, van de raad der gemeente St. 
Geertruid, zijnde een motie betreffen-
de de bouw van een gasmeet- en re-
gelstation door het Belgische nationa-
le gasbedrijf DISTRIGAZ, aan de lands-
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grens, tevens gemeentegrens van St. 
Geertruid. 
Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missies voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening, voor Cultuur en 
Recreatie en voor Economische Za-
ken; 

een, van het college van burgemeester 
en wethouders der gemeente De Wijk, 
betreffende de plaatsing van zgn. bui-
tenbrievenbussen. 
Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missie voor Verkeer en Waterstaat; 
een, van het college van gedeputeerde 
staten van Noord-Holland, houdende 
mededeling van een door de provinci-
ale staten van Noord-Holland aange-
nomen motie betreffende een ont-
werp-AMVB/Wet Selectieve lnveste-
ringsregeling. 
Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missies voor Economische Zaken en 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening; 
een, van het college van burgemeester 
en wethouders der gemeente Utrecht 
houdende mededeling van een door 
de raad dier gemeente aangenomen 
motie betreffende het ter beschikking 
stellen van gelden ter bevordering van 
de werkgelegenheid in de bouwsector. 
Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missies voor Sociale Zaken en voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning; 
een, van het college van gedeputeerde 
staten van Zuid-Holland, ten geleide 
van een door de provinciale staten van 
Zuid-Holland aanvaarde motie, betref-
fende het inruimen van een relatief 
grotere plaats voor de provincie Zuid-
Holland bij de verdeling van werk-
loosheidsgelden voor aanvullende 
werken, respectievelijk bij de afweging 
van overige werkgelegenheidsmaatre-
gelen. 

Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-

vervangende leden van de vaste Com-
missie voor Sociale Zaken; 
een, van mr. W. J. C. Bijvoet, te Utrecht 
e.a., inzake de instandhouding, be-
scherming en het herstel van Neder-
landse historische buitenplaatsen en 
landschappen. 

Dit geschrift is nedergelegd ter griffie, 
ter inzage voor de leden en wordt van 
belang geacht voor de leden en plaats-
vervangende leden van de vaste Com-
missie voor Cultuur en Recreatie. 
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