
Hoger onderwijs nu echt afgerekend op'doelen'
zijlstrablij met plan Fontys dat met prestatiedoelen komq Kamer kritisch, vooral over onderzoeksgeld
De Kamer spÍak over de
Plann€n van staatssed€tatis
Zijlstra over het hoger
onderwijs. De WD was
positief, coalitieparrij CDA
had wel wat bedenkingen.

Dmr onze r€drcteur
BARTFUNNEXOITER
DÈN HÁÀc. H€t eerste sdEp is over
de dam. T€MijI de Tweede Kàm€r
gisteren z€ven uur leng d€bafterde
over de to€komst van h€t hogeÍ on-
derwijs, maár<t€ Fono's Hogeschol€n
e€n reeks prgrati€do€l€n bekend
waerop de insteling wil worden af-
serekend. vanaf votgend jaar kop-
pelr staatssecretaris zilstra (onder-
wts, wD) een gede€tre van de finan-
ciering van univ€Biteiten en hoge
scholen aan het bchalen van dA soorr

rontys, mer vesrigirye! in vi€Í
Brebanrs€ steden de op één ÍF groor-
sre hogeschool van Nêderlandj doer
ruim twinrig t€lofrs. Een klein€
gre€p: prop€deusestudênten krijsen
minst€ns rwinrig uuÍ t€s per wee(
a0 procent vaÍr de docent€n h€efr eo
MteÍgaad, elke docenr mo€t door
ztn studenten met minsteN e€. z
word€n bcoordeeld €n d€ propedeu-
se moet in één jar word€n g€h.ald.

zilsÍa compliDenre€rde Fonrys
m€t het openbaar maken ven deze
pÍestatiedoelen. ,,Nu is her aan de
rest van de secroÍ om dit g@de voor-
beeld te volger h juni 2012 eaan we
handtekeningen z€tten. Dh zjjn de
to€zêSainsen ni€t lanser vrijblÍ-
vend, maar hancÍ 7 procelr vu d€
bekostiging erva aí"

Er bestond gisteren brede steuÍr in
de Tweede l<ám€r voor zijlsrÍds
plànnen om het dveáu van hêt hoeer
ondeNijs te verbeteren. Om dê in-

ternàtionale concuÍenrie aan re
kunner, moeten udversir€iren en
hosescholer zich sterk€r gle pÍoÍi-
leÍe. ten opzichte van elkaar. oDd€Í-
wijsiÍstellingen moeren alle€n dar
docn waárin zij hct beste zín, min-
der go€de opleidingen moeren woÍ,

'Meer Pasteur,
minder Bohr dus'
ZiilstE over ondêzoeksb€laid

Vu WD-Kamerlid Ánn€-Wil Lu-
€! had h€r Labiner nos wel war veÍ-
deÍ mogen gzan met h€r prikl<eleo
van univeÍsiteiten en hogescholer
zij wtl dat onderwijsinsrelling€n in
de to€koNr voor €en belaryrijk deet
worden gefinancierd op bsis van de

kwaliteit van hun opleidingeÍL
De oppositi€parÍjen hadd€n kri-

tiek op tal van deraiis uir de toe-
komstag€Dilà die d€ sErrssderaÍis
vooi de zomer pÍes€nre€rde, V@ml
her sebrek aan tnvesteringen in het
hoger onderwijs ws hun €en doorn
in hct oog. zijlstra riposterde blij t€
zijn dat ztn begrotins gespard ws
van een bijdrêge en de bezuiniginc
ve 18 miljard euro die h€t k$in€r

opvalend stevise kritiek klonk €r
@k uit de mond ván CDA-('mqlid
sander de Rouwe. Hij vond dat de
toekomwisie van zijlstÍa te ve€l gÈ
Íicht wás oD het economisch nur ve
het hoger onderyijs. ,,onderwijs
gut ov€r v€el m€ei Her gaar over
oftplooiing, over her otrtwikketen

De Roowe hád ook bed€nkingen
bï het topsectorenbeleid ve h€t ka-
bin€t. zijlstm en minst€r verhàs€n

(cDÁ! hnovaÍe) hebber negen on-
d€Eoekssedoro a gew€zeÍr w&r-
in Nederland mo€t dcetle.€n. ook
àndere panij€n witden weten ofhier-
m€e niet het fundam€nrele ondeF
zoek, ondetz oek zondeÍ dire!.t mar-
schapp€lijk nut, itr g€vaaÍ komt.

zijlstÍa vonil van nier. 
"!r 

is ge
nocs ruimte vooi tundmcnreel on-
deÍzo€L md ik geef toe dat we met
geld schuiven tussen verschileDde
soonen fundamenteel ond€rzoek.
Minder theoretischf Datuuikunde
n€€r bionedisch onderzoek. M€€r
Pdteur, minder Bohr dus,"

zijls$a toond€ zich verder têvre-
den met de verber€ringer die de af-
geloper ttd bï hog€school Inhol-
lend zijn doorgevo€Íd, ÍMr zág
ddin seen reden om mind€Í direc-
ti€fop te treden tên opzichr€ van hct
hoser onderwijs ,,De autommie wa.'
in deze seaor de afselopen tijd iers re


