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3 sELEclE v00R pRoGRAMMAS oNDER coNTRACTEN

3.1 VeLdLooP Dersus eftPeditíe

Volgens de gangbare manier van denken over het doorstromingsproces
door een opleiding (het 'klassieke' Nederlandse, permanent-seLee-
tieue model) vertoont dit proces gelijkenis met een langdurige veld-
loop over een moeilijk parcours met hindernissen: lang niet iedereen
haalt de eindstreep, en onder degenen die het halen verschillen de
benodigde tijden zeer sterk. Daarnaast moet het seLectieuz,'íje model
gesteld worden. Het doorstromj-ngsproces lijkt hier veeleer op dat
van een expeditie van een vooraf bepaalde duur door hetzelfde ter-
rein, waarblj afgesproken is: 'samen uit, samen thuis' (v91. b.v.
DeeI II, tabel 22, P. 187).
De kernvraag is of wij willen dat onze opleidingen op een veldloop
of op een expeditie lijken. Het antwoord hlerop is van groot belang
voor de wijze waarop de ingangsselectie het beste kan worden inge-
richt.

ToeLicht'ing. Het gaat hler om het hoofdthema van de in dit hoofdstuk
volgende uiteenzettinq van een aantal basisbegrippen, in hun onder-
ling verband. Het lijkt nuttig de vergelijking -- ook a1 hinkt zêr
als iedere andere -- \^tat verder uit te werken om de principiële te-
genstelling tussen de twee opvattingen van selectie zo duidelijk mo-
gelijk te maken.
Allereerst iets over het parcours ongeacht de twee opvattingen.
Er is een beginpunt of startplaats en een einddoel -- mogelijk zí1n
er verschillende startplaatsen en verschillende einddoelen. In ieder
geval is de aanvankelijke bedoeling van ieder van de deelnemers één
van de officiêle, erkende einddoelen te bereiken. Behalve deelnemers
zí)n er ook organisatoren en leiders van de reis docenten en me-
dewerkers. Er moeten onderweg vele hindernissen worden genomen; de
tocht vergt inspanning, uithoudingsvermogen en bepaalde andere kwa-
liteiten, waarvan nj-et a priori zeker is dat alle personen die zích
zouden kunnen aanmelden die in voldoende mate bezitten. Om die reden
worden er bepaalde eisen vooraf gesteldi er is een ingangsseLeetie,
in de een of andere vorm.
Men stelle zich nu twee varÍanten voor: een veldloop of een expedi-
tie.
Bij de ueLdloop tracht ieder voor zich het doel te bereiken; het is
een soort wedstrijd. Een deel van de deelnemers valt onderweg uit --fallicht, bij een zo zwaar parcours' -- en van de succesvollen be-
reiken sommigen het doel vlot, in korte tijd, terwijl anderen er
veel langer over doen (misschien v/el tweemaal zo lang als de vlug-
gen). Maar dat is 'a11 in the game'; iedereen weet dat: zo zit het
contract nu eenmaal in elkaar.
Bij de eepedítíe geldt het motto: 'samen uit, samen thuj-s'. De lei-
ding zorgL ervoor, dat deelnemers, die met bepaalde hindernissen
moeite hebben, geholpen worden zodat ze niet achterblijven; de groep
blijft bij elkaar en komt tegelijk +an. Misschien zí3n er onderweg

wel subgroepen gemaakt' waarvan de ene een gemakkelijker parcours

kan volgen dan de andere; misschien zijn er ook wel verschillende

eindpunten bij ' In ieder geval lopen de aan het eind van de reis per

individugeleverd'eprestatiesookhiersterkuiteen.Maarditalles
doetnietsafaanhetprincipe.Volgensdatprincipekàniederedeel-
nemer, bij definitie' binnen de gezette tijd één der erkende eind-

Punte,nbereikenIzozithetcontractnueenmaalinelkaar.Uitval-
lers zLln nu alléén zíeken en personen die niet (meer) uiLLen (mee-)

vrerken . Deze personen worden teruggestuurd of besluiten uit zichzelf

;:"-:?l;:"1ï ïiiï";" reserine van her serecrieprobreem hebben wij

hierboven al_ gesteld. wat wirren wii riever: dat onderwijs op een

veldloop , of áp ""r, 
expeditie lijkt? voor verschillende typen onder-

wijsprogralnma's ka" en moet deze vraag apart worden geanalyseerd en

beantwoord '

3.2 SeLectíeut'íie eontraeten; seLectíedrempeL

Men kan de twee modellen (3'1) beschrijven in termen van verschil-

lendesoortencontractentussendestudentenen(destudieleiding
van)deonderwijsinstelling.Hetveldloop-contractiseenzwakcon-
tract, d.w.z. mát veel vrijurijvendheid aan beide kanten' Het expe-

ditie-contractd.aarentegeniseenveelsterkercontract,d.v,t.z.met
duidelijke rechten en plichten van beide partijen' Hierin is het op-

Ieiden van eenmaal opgenomen studenten tol en met het afsluitend

examen ,aangenomen werk'; er is geen selectie-onderweg' Ook de stu-

denten hebben sterkere (contraca-;verplichtingen; zí7 moeten mee-

werken, onder meer deelnemen aan proeftentamina' en aan steunprogram-

ma's als zíJ achter raken (zte 3'3) '
De ingangsselectie voor selectievrij onderwijs is een seLectíedxem-

peLzwiedezegepasseerdis,isalsopteleidenentedj-plomeren
student aanvaard.

ToeLiehting. ons hele denken over onderwijs en over selectie in Ne-

derland is zo doortrokken van de vooronderstellingen' d'ie bij een

permanent-selectief (,verdloop'-)contract behoren, d'at het in dit

stadium van de expositie niet nodig is op de details ervan in te

gaan. selectievrije ('expeditie'-)contracten daarentegen zí}n in ons

Iand nog vrijwel onbekend'
In and.e1e Landen, met name de Angelsaksische' vindt men talloze voor-

beelden van selectievrije contracten' Men zíe voor schoolsystemen

zonder "itt"ili;;;;";it'lr, 
*"t ""r,'seearandeerd' 

einddiproma' oP

InhunverslagbetreffendedeNederlandseresultat"l-:'jeen
internationaal vergelijkend onderzoek waaraan 12 verschillende

q.anl. dê
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i::::Ï":::Ï:ÏJ:'ï:;:ï;;;" wieeersma en Groen en passant ' dat

, d.e frequentie van raten doubreren in ons rand groter is dan in

enig ander land, (Resultotnn 1)a.n aiskund'eond'eruijs, 1968, p. 9'

zLe lit.). Daardoor bleek het' alleen voor Nederlandr onmoge-

lijk een 'enkel leerjaar aan te wijzen waarin zrct:- meer dan de

heLft van de f3-jarigen bevindtr '
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tijd' voor ieder die het volhoudtr bij voorbeeld de Amerikaanse highschool (Deel ïr, g.f, p. r35) of de zieease Grundskola (Deer rr, ró.r,p. r54). 'colreges'met een stevige selectie vooraf, met een aan deonderwijscapaciteit aangepast quotum van toe te laten studenten enmet een doortÍmmerd programrna, waar ieder die meewerkt, Ínet eenBachel0r'!s graad (op tijd) van af komt vindt men in nngetand (vg1.Deel ff , 9.I, p. t45; 9.3, p. t52_153; en.tabe I 22, p. fS7) . Uitge_sproken selectievrije doctoraatsprogramma,s zLln in à. verenigdestaten in veelvoud te vinden, met name in de medicijnen (M.D._pro_gramma's, zie Deel rr, r4.1); maar ook ir-, de (natuui)wetenschappen(Ph'D.) inclusief de psychologie, met dezerfde opzet en.bijbehorendegraad van zekerheid omtrent de goede afloop.Deze voorbeelden bestaan en kunnen uit de literatuur of ter praatsebestudeerd worden. Duidelijke beschriivingen van de,contract_bepa-J'ingen' , die in de bestaanáe tradities impliciet aanwezig zí3n t zijnechter schaars. Daarom rijkt het nuttig de betangri:n"a" pnincípíëLepunten uan het seLectíeurije contz,act nog eens op de rij te zetten.l)
N::ïf.,ï3i:: ;iï'*, ::::?^:":: u.' ""u"'*'jskundise srondsedachren.Daarbij kunnen wij misschien het besre J;;;ï',ï..i.u3'Ël;:fflj::sche) kern van het begrip: selectievrij onderwijs is onderwijs waar_bij de doeent, aan wiens zorgen een bepaalde groep leerringen ofstudenten is toevertrouwd, alléén denki en werkt aan de verr^/ezenlrj-king van de doelstellingen van zLln onderwijs, aond.et bi jged.achtenaan seLectie; d'.w.2. zonder óók d; uuoora"ring van de ,geschiktheid,van zijn leerlingen en het '|uitwied". i -rr.., a" groep tot zi ,n taak terekenen, èn zonder de vóóronderstelling dat een aeàr van ae groepdle doelsterlingen 'to"r, r.r niet zal lialen, en dus ergens onderwegrzal afvallen' Het pendant van de kant van.de Leez,Líng of student is,dat hij zich aanuaa,d' aeet: hij (of zí)) kan er vast op rekenen, dat:: 3:::lj"'il,nil."ï"::::,:::::^1"r 1:;,'"" hem zo nodis zar helpen

mogelijk. Die variaties hebben alle gemeen, dat het wegens onge-
schiktheid laten afvallen van leerlingen onderweg -- d.i. op een
punt hraarop ziJ de doelstellingen van het progralnma niet bereikt
hebben (dus met een 'halve' opleiding, die Iniets voorstelt')
dat zulk een seLectie-onde!'ueg uitgesLoten is. Dit zien wij op zich-
zeLf als een buitengewoon belangrijk voordeel; juist dit wasr êÍr is,
immers de meest betreurde kwaal van het Nederlandse systeem.
Wat de varj-aties betreft, de onderwijskundige betekenis daarvan hangt
sterk af van hoe nauwkeurig, hoe hoog en hoe gedifferentieerd (of
eenvormÍg) de onderwijsdoelen gesteld zí1n. Naarmate de doelstellj-n-
gen onduidelijker zL1n, de minimum-eisen lagier liggen en het aantal
als rdoelstellingen bereikt' aanvaarde eindpunten groter is of:
naarmate het expeditie-model verwatert in de rÍchting van een vrije
wandeling in een park, waarbij iedere uitgang 'goed' is verwatert
ook de basisidee van selectievrij onderwijs, namelijk dat goed on-
derwijs íntensieue samen?.Derkíng tussen docent en Leerlíngen is. Die
basis-idee komt het beste tot zí1n recht in selectievrije program-
ma,s met nauwkeurig omschreven, relatief hoog gestelde einddoelen,
Í1gt geen of welnig varianten. De volgende analyse richt zic}:' daarom
in de eerste plaats op zulke ('sterke') selectievrije contracten in
strikte zín, d.i. op het eigenlijke expeditiemodel' in tegenstelling
tot het veldlooPmodel.
le Als hier van een rcontract' wordt gesproken, dan wordt aangeno-
men, dat er (minstens) tuee contraetanten in. het spel zí1n: de on-
derwijsinstelling en de studenten, a1s collectiviteit.l) De situatíe
waarop het onderscheid tussen selectievrije en permanent-selectieve
onderwijscontracten (of, kortweg, tussen selectievrij en selectief
onderwijs) betrekking heeft, bez||- de volgende kenmerken. Studenten
nemen deel aan een prograrnma van een bepaalde cursusduur, dat 9e-
richt is op de verwezenlijking van bepaalde onderwijsdoelstellingen.
Gaat het om een vertakt programma, met eventueel verschillende cur-
susduren en/of varianten van onderwijsdoelstellingen, dan geldt het
in de vorige zin gestelde onverminderd voor iedere tak. De onder-
wijsinstetling heeft de verzorging van het progranuna opgedragen aan
een studieleiding, die het met medewerkíng van docenten, met de stu-
denten uitvoert. Het programma eindigt in een afsluitend examen, dat
door de examj-natoren van de instelling -- al dan niet dezelfde per-
sonen als de docenten -- wordt afgenornen en dat een diploma of 9e-
tuigschrift in een of andere vorm oplevert. Studenten die tot het
prograrnma willen worden toegelaten moeten aan bepaalde eisen voldoen;

r) 
"ta 

**t natuurlijk niet uit dat studenten, in een andere rol,
participeren in het bestuur van de instelling en in de studie-
leiding. Een juridische uitwerking van de 'contractbepalingen'

::,H:' ":: 
" 
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, contracten moet worden gedacht, moet open blijven.
#'**,;

.g zal helpenen steunen bij het (gegarandeerd) bereiken van het doer __ het doelvan de gemeenschappelijke ,expeditie | 
.Nemen wij dit als 'minlmale, definitie van het selectievrije con_tract2)' dan zijn 

". r,ut,-,r..r:.5r. arrerlei uariatíes (zie ook 3.6)r-
oudere beschrijvingen zíLn te vinden in A.D. de croot: propae_deuse nieuwe stijl: 30 stellingen over hoger onderwijs. uniuer-siteit en Hoge'"íooL, r0,. 6, t6e r, p- 355-363 (rn : stand.punt,o,er onderui js ' d.emocnatie en Detenichap. oen Haag: Mouton rgTlp' 81-gg);-serectieprobremen in het hoger en voorbereidend we_tenschappelijk ottaenviis- (stelli"g""l . Gz,oninget, [Jniuez,siteíts-bLad, L6,2/3,1966,;. 2g_33i víJuen en zessen. Cijfers en be_
;:i::::";;;u:". sere"iieproces in ons onderwljs. Groni_nsen:

z)
ook dit minimum is in het Nederlandse onderwijs zelden gereali-seerd. Het wordt benaderd in eindexamenkr_a"""r, ., i_n de docto_raal-fase van universitaire opleidingeni en verd.er in bepaaldevormen van secundair eindonderwr'js -- zíj het dan met naur^/elijks
ï:i:Í::]":;uï.;:í:i. uirersr rekbare aoelsterri;;;" (soms in



er is dus een ingangsselectie.l)
2e fn geval van een seLectieur,íj contt,act fungeert de ingangsse_lectie ars een seLectied.rempeL. rs die drempel 

"".r*.rr gepasseerd,dan is de student 'binnen'; d.w.z. ..rr,r-ura a1s geschikt voor hetprogramma, voor de vol1e duur van de betreffende selecti.evrije pe_riode, d.i. tot en met het verwerven van rret dipl0ma of getuig_schrift' 'selectievrij' betekent in al deze uitàrurtingen, dat deonderuí jsinsteLlzng niet ondez,aeg seL)cteez,t2) (geen ,in_courseselection'). D.w.z., de studieleioirrg ne"mt, met haar docenten enexaminatoren, de taak om de arrrrrurrdà stuae.rten op te reiden tot enmet het afsluitende examen, a1s 'aangenomen werk, op zich. Dit houdtde verplichting tot een zodanige 
"t,rái"U"ge1eidin9 in, dat j_ederestudent op tijd, d..w.z. binnen de maximaal vastgeJt.iu" inschrij_vingsduur, het afsluitend. examen kan afleggen 

"r, t 
"t daarmee corres-ponderende diploma of getuigschrift kan behalen.3e De in (2) uitgestippelde ,contracirret", verprichtingen van deinstelling kan men ook formuleren ars rechten ,r.r, =t.raenten; studen_ten hebben het recht de "r:lneleidí;;;;" haa, pLichten te houden.Dit j's kenmerkend voor de contract-gáaàcrrte. uaàr ook het omgekeerdegeldt: de studieleiding heeft het rJ.ht d.e studentnn oa, hun pLíchtente houden.

Als pendant van het ,aangenomen werk, van de docenten moet ook decontractuele verplichting van de studenten in de selectievrije opzetduidelijk worden omrchrei"n. Deze verplichtingen komen nggr op éénpunt: de student moet mede-uerken- oii retekent, dat hijJ) geachtwordt te werken' zí1n best te doenr êrr rTrêê te doen aan bepaalde ac_tiviteiten die te zijnen behoeve worden georganiseerd __ steeds voorzover ' en alléén voor zover, dir ;;;;-;"' srudiereiding nodig wordt

--

De lezer wordt erop attent gemaakt, dat al deze begrippen __onderwijsinstelling, stud.enten, docenten, examinatoren, onder_wijsdoelstellingen, afsluitend 
"xamerr, etc. (zie het Gl0ssari_um,

3::t":itl.._-__.::"r,uím sed.efiníee,d. zí1n Zo kunnen de ej_sen,
b i j.',oo.o.'lï;ï': i ï::;.;:., ïj; :lï;: "í": l. ï3;::Í*;i:iï, h:toelati-ng 

-worden aangrehouden, tot het gepasseerd hebben van een
r) 

uitgebreid serectiepiograrnma met toetsen, tests, interviews.
Er is geen ínstítutioneLe serectie-onderweg: geen consiriumabeundi, 

:ok niet via (herhaatae) aiwijzj_ngsbeslissingen, dieformeel -- het besluit om weg te gaan aan de student overla_ten' rZerf-selectie' o'a"rr"n iirjlat*on"1ijk. Daardoor en tengevolge van toepassing van de hieronder te bespreken ijver_clausule en ziekteclausule brijft het serectie p'oces ook in eenselectievrije periode voortgaan __ zíj het in het algemeen metveel kleinere percentages uj-tvallers.
)

Gemaksharve wordt voortaan ,de student, niet meer met ,hí,/zíjr,
Ïil: 

kortweg met 'hii ' aangeduid; de betekenis blijfr: hij of

geoordeeldl) voor de realiseri-ng van het contract: het op tijd sla-
oen voor het afsluitend examen. In sommige gevallen -- maar niet in
átt" -- houdt dit in dat hij geacht wordt geregeld aanwezig te zijn
bij bepaalde colleges, bij bijeenkomsten van projectgroepen, lvaar-
voor hij heeft ingeschreven, bij seminaria en dergelijke, en actief
daaraan deel te nemen. Hij wordt waarschijnlijk zonder meer geacht
bepaalde practica geheel te volgen zoals ook nu al. Enz.
Een belangrijk punt -- pendant van de plicht van de studielej-ding om

voor geregelde proeftentamina te zorgen -- is dat de student geacht
wordt aan proefexamens of -tentamina deel te nemen. Doet hij dit niet,
dan is namelijk de in (2) genoemde studiebegeleíding niet uitvoer-
baar. Indien bij zulke proeftentamina, of op andere wijze, blilkt
dat een bepaald.e student een achterstand heeft of dreigt op te lopen,
dan is hij verplicht deel te nemen aan de steun-programma's, die op-
gezet zí3n om achterblijven te voorkomen -- en het contract waar te
maken.
Neemt men deze fcontractuele' verplichtingen bij elkaar, dan is de
student êven sterk gebonden als de instelling: het selectievrije
contract is een z'eLatde f t s tez'k I tuee zii díg contract .

4e De betekenis van deze laatste uitdrukkíng de stez'kte uan het
contnact tussen instelling (studieleiding) en studenten ('contract
strength') -- krijgt relief als we er ter vergelijking onze (vroe-
gere) universitaire studievrijheid bijhalen.
Kenmerkend was, dat de student van vroeger zo goed als gêén 'contrac-
tueler plichten had. Hij kon er niet toe worden verplicht colleges
of werkgroepen bij te wonen, deel te nemen aan proeftentamina, of op
te gaan voor examens, laat staan om bij gebrek aan resultaten de uni-
versiteit te verlaten -- ook niet na n keer zakken voor eenzelfde
elementair tentamen, noch na x aan andere zaken bestede ('verlorde')
fstudie-jaren' . Zí7n studierecht was onvoorwaardelijk en onverwoest-
baari zí1n studievrijheid -- in de zin van vrijdom van verplichtin-
9en -- was compleet.
Aan de andere kant stond daar een even grote vrijblijvendheid tegen-
over; zodat dat zojuist genoemde 'studierecht' in feite toch weinig
voorstelde. Docenten immers konden er nauwefijks toe worden ver-
pllcht onderwijs te geven, Iaat staan dit te optlmaliseren, d.i. het
zo goed mogelijk aan te passen aan de eisen van het programma en aan
de behoeften der studenten. Een docent dÍe sowieso mag aannemen dat
een zeker -- hoe groot? deel van de hem toevertrouwde studenten
toch 'niet geschikt' is voor de gekozen studie kan immers niet 9e-
houden word.en aan een opti-malisering van ziln onderwijs -- want wat
roptimaaf is, blijft ongedefinieerd.
Deze oude situatie is kenmerkend voor een zuak contract z de geschre-
ven en ongeschreven rechten en plÍchten van de beide partijen zí}n
r)- Ten overvloede wordt er opnieuw op gewezen, dat de noodzaak van

een door de studieleiding op te stellen studÍeregeling en te
nemen beslissingen onverminderd blijft gelden voor gedemocrati-
seerde bestuursvormên, met inspraak, beroepsinstanties, etc.
ïndividuen -- studenten en docenten -- kunnen verschillende
'rollenr vervullen, maar de t\^ree partijen voor het contract
student-studieleiding bli jven .



gering in aantal en slecht gedefinieerd: men kan er altijd onderuit.
Niet aldus bij het 'sterke' selectievrije contract.

3.3 MiddeLen ter reaLisering Dan een seLectieur'íie opzet

Verondersteld wordt uit de aard der zaak dat de 'expeditie' haar
doel bereikt. Dit betekent, dat alle gediplomeerden de minimaLe
doeLsteLLingen van het programma bereikt moeten hebben. Om dit te
realiseren in een selectievrije opzet kan de instelling de volgende
middelen hanteren:
le adequate minimalisering, van de door alle opgeleiden te vervul-
len minimum- of kern-eisen ('core requirements' stel ze niet ho-
ger dan voor het opleidingsdoel nodig is);
2e maximale differentiatie in individuele programma's ('electives',
boven de minimum-eisen), ook naar moeilijkheidsniveau;
3e afstemming van de selectiedrempel: hoog genoeg (en op dezelfde
vaardigheidsgebieden) om het contract te kunnen waarmaken;
4e corresponderend met (3), een begrensde onderwijscapaciteit (nu-
merus fixus per jaar);
5e geregelde tussentijdse toetsingen (feedback) en steunprogramma's
voor wie met bepaalde onderdelen moeite heeft;
6e een ijver-clausule in het contract, die met behulp van studie-
voortgangsbewaking gehanteerd kan wordeni
7e een ziekte-clausulei
8e een doortimmerde organisatie en adequate uÍtrusting van het bu-
reau van de studieleiding (inclusief die voor geregelde evaluatie
van de eigen operatie).
Deze middelen worden in de toelichting hieronder stuk voor stuk wat
nader uitgewerkt.

ToeLichtíng.
Ad (1) Adequate minímaLísering: De minimale doelstellingen van het
progralnma, c.q. van iedere tak van het programma, worden zo vastge-
steld en geoperationaliseerd in termen van vaardigheden, dat inder-
daad niet meer wordt. vereist dan in verband met het programma-doel
nodig en zinvol is.1)
Datgene dat wordt verej,st -- in het afsluitend examen van het pro-
gralnma of van de betreffende tak ervan -- kan men naar twee gezichts
punten uiteenleggen (zie ook 4.r en 4.4). De eisen kunnen betrekking
hebben op kern-stof en keuze-stof -- eventueel kernvakken en keuze-
vakken (zie (2) hieronder); en de minimum-eisen kunnen of geobjecti-
veerd worden, of zíJ kunnen niet geobjectiveerd worden. Van het
grootste belang is vooral een doordachte en zuinige vaststelling
(adequate mÍnj-malisering) van de objectiveerbare eisen met betrek-
king tot de kern-stof -- die iedev,e student tot boven het gestelde
minimum moet leren beheersen.

r) ÁLe voor
lisatie'

begrippen als'minimale doelstellingenr r'operationa-
en 'vaardigheden' het Glossarium (DeeI fII).

Ad(2)I4arímaLed'iffer,entiatíe:BinnendegrenzenvanhetprograKlma-
doeL-- dus van wat zinvol is -- wordt wat de keuzestof betreft' een

-r, crÍoo_ mogelijke variatie van alternatieven aangeboden' die ook in

íï"iii:*heiásniveau verschirren'
Dit maakt het mogetijk te verhinderen' dat studenten die goed door

het kern.p'o9'.,Áa te loodsen zL1n, struikelen op het keuzeprogram.

mavanhetexamen.Bovendienheeftmaximaledifferentiatlevanhet
keuze-programma de bekende voordelen: de studenten kunnen kiezen wat

hunligt,deverzamelingvanafgestudeerdenismindereenvormig,men
kan vooruitlopen op latere specialisatie '

Behalve door de grenzen van het programma-doe1 wordt de maximale

differentiatie ,]i.t"r..rd beperkt door-wat qua onderwijs mogelijk is'

Evenals de rern-stof moet kluze-stof door de instelling' met name

doordebeschikbaredocenten(methundeskundigen)adequaatkunnen
worden aangeboden'

Ad(3)Afstemmíng1)and'eseLeetied'v'empeLzDeingangsselectieiszo
ingericht, dat dlgenen die át aootf'::; 1"o."" 

zowel de voorkennis als

het verst"rra"iijk potentieel bezitten, dat voor het volbrengen van

de opleiding i-n-de'selectievrije opzet nodig is'

Ditiseenkwestievanur"t"**-inginamelijkafstemmingVanaarden
niveau van de serectiedremper op aard en niveau van het programma en

het afstuitenae examen. Di; afstemming is zo geregeld -- en deze

operationeledefinitieisvanfundamenteelbelang--datallebij
het progr"**"-À"trokken d.oeenten en eraminatoren het evo'er eens

zijn,datzL),gegevendevastgesteldeminimum-eisenvanhetpro-
graÍma,deopleidingvanaldusgeselecteerdestudentenals.aange-
,rot"t, werk' oP zich kÈnnen nemen'

Ad(4)Begr,ensdeond.enuijseapaciteít(numerusfínus)..Deonderwijs-
capaciteitisberekendopdeeisenvanselectievrijonderwijSen

;:i';":::'Ï:,n::l":?"::i numerus rixus'" :":ï.,::',:";.:";:ïï*:l'"
nemen aantal nieuwe studenten' Deze numerus fixus is het maximum

aantar, rn/aarvoor de instelling -- gegeven de doersterringen' dê

outillage, de aanwezigre docenlen' de hoofdlijnen van' het ":1:ï:j=-
Ieerplanrinclusiefde"t"''t''-ptogramma'sendergelijkenogrn
staat en bereid is een selectievrij contract te 'tekenen" Anders

uitgedrukt: de numerus fixus is het maximum aantal nieuwe studenten'

waarvoor de instelling het gecontracteerde studierendement van 1008

(zie echter 6 en 7) kan garanderen'

Ad(5)Toetsingenensteun.progt,ammaIszDeinrichtingvandeoplei-
ding voorziet in geregelde toetsingen van door de studenten verwor-

vendeelvaardighedenen.kennis.Dietoetsingenkunnenbestaanuit
tentamenachtige gesprekken (eventue"r i; gtoáp=t"rband) ' uit te ver-

rLchten werkopdrachten van arrerlei .uta,-*..i ook uit objectief

scoorbare studietoetsen' De functie van deze toetsingen is nooit

selectie, maar altijd: feed.baek, voor student en studieleiding' voor

het geval dat studenten een onderdeef ànvoldoende blijken te beheer-

sen, voorzier de inrichti.,ó .r.r, a" opfáiàt"g in tijdige herkansingen'

maar voorat ook in steunprogramma'=. -;;;-i"í"rp-a1?tt"" 
kunnen indi-

vlduele studenten en/of groepjes studenten die moeite hebben met be-



paalde onderdelen tijdig eïdoor gehorpen $rord.en.
Ad (6) rJuer-cLausuLe: Een student die zicn niet houdt aan zí)n con-tractuele verplichting om (mee) te werken, kan in bepaarde nader tepreciseren gevallen uit de opleiding worden verwijderd.rs êr, voorbij de selectiedrempel, zoals vre gez:-ei hebbenr 9€en ,ca_paciteiten-c1ausule' meerr êr moet wer een íiuez.-cLausuLe zíjn Ditvolgt uit de aard van het contract. Dit houdt in dat de studielei-ding moet beschikken over bepaalde controlemiddelen __ tevens aan_sporingsmiddelen -- met betrekking tot de werk-inzet van studenten.rn de praktijk is dit voornamelijk een kwestie van goed geregelde,individuele voortgangsevaluatie of studiel)ooratgaígsbeuakt)ng _-die door middel van proeftentamina en _toetsen (zie (5): feedbackvoor student en studieleiding beide), eventueel versterkt door stu-die-counseling, te realiseren Ís. zí1n er veelvuldige mogerijkhedentot evaluatie in het prograrnma ingebouwd., dan brijkt achter-rakentijdig, zodat de student ook tijdi-g steun kan krijgen. Bij de deel_name aan steun-prograrnma's wordt de ijver_clausure meestar pas kri_tlsch: hier komt het erop aan dat de student zicr inzet __ maar hieris dat ook niet moeilijk te controleren.

Ad (7) Zíekte-elausulez uit de aard der zaak zijn uitzonderingsbepa-lingen voor het geval van rangdurige ziekte onorrtb..rlijk, inclusiefde mogelijkheid van een psychopathálogische ontwikkeling.De regels voor de medj-sche controle hierop behoeven nu niet te wor-den gespecificeerd; zí) liggen vast door wet en traditie.
Ad ( s ) o?ganísatoTisch-ad,minístratíeue urtt,ustíng: Alr_e hierbovengenoemde punten veronderstellen een organisatorisch en administra-tief goed toegeruste studieleiding, di; ertoe in staat is de ver_eiste activiteiten adequaat uit te voeren of te doen uitvoeren.Die activiteiten bestaán uit het uaststeLLen en gerlegeLd. bijsteLLenvan: doelstellingen, minimum-ej-sen, kern- en keuzeprogrammê,s, eisenen opgaven voor afsluitende examens' een voor alren acceptabele in-gangsselectj_e, een onderwijsleerplan, een ïooster, geregelde toet_sj-ngen (inclusief studi-etoetsen), steunprogrramma,s, een studenten_administratie die een goede voortgangsbewaking mogelijk maakt, pro-cedures voor de evalu"ii" van de eigen operatie. Vooral ook ditlaatste is essentieel: de studieleiáing moet geregeld nagaan in hoe-verre de gestelde doelen van de serectievrije opzet worden bereikt.Eên van de criteria daarbij is het studierendement (zie b.v. Deel ff,r3'4) ' Na aftrek van de (geringe) aantallen studenten di-e krachtens(6) en (7) worden uitgescÁakeld en na aftrek van degenen die uiteigen beweging ten halve gekeerd ziinrt--- en dat mogen er niet teveel zíjn -- moet dit rendement 1oo3 zí1n Dat door dit alres eengoede orgênisatie en programmering in (het bureau van) de studie_ït-

Nogmaals: nooit omdat zíJ 'niet mee kond€l,, maar eventueel welomdat zii zel-f beslulten de studie te stakenr orl iets and,ers teg'aan doen. Deze vrijheid brijft uit de aard der zaak Bij eensterk -- en gunstig -- contract en een goed geregelde opleidingzullen echter slechts weinigen ervan gebruik maken.

teiding vereist is behoeft geen verdere toelichting'

3.4 Iuee soot'ten denken; tuee soot'ten defínitíes

De verschillen tussen de twee extreme modellen -- veldloop versus

lxpeditie (3.I) zLTn zo groot en principieel dat zi) twee heel

vlrscrrirlende manieren van denken over selectie vereisen. Dit bete-

fá"a, dat a1le gangbare ideeên en begrippen de hele rconventio-

""f" 
wijsheid' van een eeuw permanent-selectief onderwijs -- opnieuw

io"t"r, worden bekekenr êD moeten worden herzien aIs wij ze j-n ver-

iana willen brengen met selectievrij onderwijs.
fermen die in de context van het selectievrije contract een andere

betekenis en andere implicaties krijg€D, zLln o.a.: toelatingsbeslis-
singen, geschiktheid, studiesucces, studieduur, studierendement, en

natuurlijk de term 'selectie' zeLf. rn de toelichting hieronder wordt
het verschil tussen de twee denkwilzen over selectie via een beknop-

te analyse van de zes genoemde begrippen en hun implicaties in
tweeërlei context wat nader uitgewerkt'

ToeLiehting .

le ToeLatingsbesLíssingen b:-3 een ingangsselectie zL)n, in de in
Nederland overheersende denkwijze (gebaseerd op het ueLdLoop-model),
beslissingen waarvan 'de juistheid nog moet btijken'. Toelating zegL

niets definitiefs over geschiktheid en verplicht de studieleiding
niet tot werkelijke aanvaarding van de leerling of studentt hij kan

altijd nog 'ongeschikt blijken'. Wie de toelating gehaald heeft (ex-

amen, toets, rechtgevend diploma) heeft daarmee in feite alleen het
recht veryorven 'het te proberen'. Toelatingsbeslissingen hebben een

provisorisch vrijblijvend karakter.l) De student moet zídn nog waar-
maken -- geen sinecure bij de gegeven rendementsverhoudingen in het
Nederlandse onderwijs. De 'bewijslast' rust daarbÍj geheel op zí1n
schoud,ers, niet op die van de studieleiding'
Onder het sterke, selectievrije contract, daarentegen (van het e&pe-

dítie-model) heeft een toelatingsbeslissing een definitief karakter'
l{ie toegelaten is, is aanvaard als op te leiden persoon.
2e Geschiktheid.r Onder het selectievrije contract -- om in aan-

sluiting met het bovenstaande nu met ];,eL erpeditie-model te beginnen
is de geschiktheid van de student na zí1n toelating geen vraag-

punt meer. Die geschiktheid wordt, onder voorbehoud van de ijver-
clausule en de ziekte-clausule (zíe 3'3), bij contract geganandeerd

-- men kan ook zeggen: bij definitie vastgesteld. Wie toegelaten is'

Natuurlijk zíLn negatieue beslissingen (afwiTzing) voor de be-

tTokkenen verre van vrijblijvend. Maar dit wordt dan ook meest-

aI zeer betreurd: eigenlijk zou men zo graag iedereen die dat
wilde laten deelnemen. Dat betekent dat men de aedLoop na

het ,noodzakelijk kwaad' van de ingangsselectie -- als het
eigenlijke zLeLi daaraan laat men de selectie over (zre ook (6)

hieronder).

r)



is geschikt. Dit is ook in geval van onvoorziene zwakke punten bij
een student uitvoerbaar door aanpassing van zí1n individuele studie-
programma: keuze-stof, steun-programma's (zíe 3.3). Voorop staat dat
het contract moet worden waargemaakt.
Zoals we hierboven aI gezien hebben, bl1jft daarentegen in het per-
manent-selectieve (ueLdLoop-)contract'geschiktheid' ook na toela-
ting een open vraag -- in de praktijk vaak tot aan een officieus
'omslagpuntr, b.v. in de eindexarnenklas of na het kandidaatsexamen
(zie o.a. Vijven en Zessen, P. 19I).
3e Voor studiesucees geldt hetzelfde. Onder het sterke contract
(eapedítíe) is dit in de eerste plaats een taak, die als zodanig ge-
meenschappetijk aanvaard is door studieleiding en student. Onder het
zwakke contract (ueldLoop) is studj-esucces, naast studiemislukking,
een mogeli jke uitkomst van een onbeheerst proces. Ivlen kan die uit-
komst hoogstens zo goed mogelijk 'voorspellen' (zie 3.5), maar niet
garanderen.
4e Studieduuv,. De garantie van het sterke contract (erpedítiel
houdt een bepalíng Dan de tijdsduur tot en met het afsluitend examen
in. Die tijdsbepaling is idealiter strikt, zoals in veel Angelsaksi-
sche opleidingen het geval is; de groep der j-n I97L tot een vier-
jarig progralnma toegelaten studenten, bij voorbeeld, wordt dan rthe
class of L975'genoemd, omdat dat het jaar is waarin allen zullen
afstuderen.
Voert men een marge in, bÍj voorbeeld een jaar speling (zoals in de
Herstructureringswet voor de doctoraal-opleidi-ng na het propaedeu-
tisch examen), dan is dat a1 een verzwakking van het selectÍevrije
contract. Weliswaar kan er voor zo'n jaar speling veel te zeggen
zí1ni maar er komt óók'speling' in de verplichtingen van de studie-
leiding, in de prograrnmering van de opleiding en in andere contract-
bepalingen -- wat licht tot meer vrijblijvendheid, meer 'grensgeval-
len'en een zekere verwatering van de selectievrije opzet kan leiden.
Men moet aannemen, dat dit risico van verwatering bij het opstellen
van de Herstructureringswet op de koop toe genomen is -- onder meer
omdat het onmogelijk Ieek à bout portant van het ene (veldloop-)
systeem naar het andere (expeditie) over te schakelen. De grondge-
dachte van de nieuwe structuur -- met een maximale inschrijvings-
duur -- is echter wel de.gelijk die van (een ontwikkeling naar) een
selectievrije opzet geweest.
rn het oude -- men zou bijna zeggen: klassieke Nederlandse sys-
teem, met name van onze unj-versj-taire studies, was ook de feitelijke
studieduur een hoogstens zo goed mogelijk voorspelbare, individueel
variabele uitkomst van een onbeheerst proces: een DeLdLoop inderdaad,
met naast uitvallers ook vele langzame volhouders, die ver bij het
peloton ten achter blijven maar toch nog binnendruppelen.
5e St'udíenendement. Ongeacht hoe men dit begrip precies definieert,
in het permanent-selectieve (ueLdloop-)model gaat het alleen om een
stat'ístische grootheid waaraan men kan zien hoe het over een bepaal-
de periode 'gegaan is' (met het niet-beheerste proces).
Onder het selectievrije (erpeditíe-)contract is het studierendement
in de eerste plaats een vooraf gesteld criterium. Na uitschakeling
van de in 3.3 genoemde uitzonderingen moet het rendement 1003 zí1ni

enookdeuitzonderingenmogennietuitdehandlopen.I"lênstelt
ztch bij de,opzet van het programma een bepaaLd rendement aLs doeL

enmenregeltdevoorzieningendienodigzílnomdatdoelbereikbaar
I,t ..tttt' navenant '
Door de (entropie vermj'lderende) invloed van het sterke contract zijn

studierendementsgegevensinzekerezinstatístíschminderinteres-
sant. In een =.fátlievrije opzet zí1n zí) namelijk niet meer bruik-

baaromereen(quasi-)natuurtijt<selectieprocesmeetebeschrijven.
omgekeerdheeft*",,,,oo'deorganisatieVaneenselectievrijeopzet
ookbetrekketijkweinigaanrendements-(enstudieduur-)analysesen
_beschouwingenl die op de oude, permanent-selectieve (veldroop-)wer-

r.ii:rn"id gebaseerd zLln'
6eSeLectíe.ookhethoofdbegripvandezeStudie,'Selectiel,
heeftinhetkadervandeopvattingendieaanhetselectievrije
krped.itie-)model ten grondslag tiggen' een andere klank dan in de

Iconventionelewijsheid'diewijinonspermanent.selectieveSysteem
vergaardhebben.r.,g^,,gsselectiewordtgezienalseenVoorveelpro.
gramma.snoodzakelijkevoorwaardevoorgoedonderwijs;maarnietals
een noodzakelijk 'kwaad'. selectie onderweg daarentegên' na de toe-

1at1n9,l^'ordtbeschouwdalsstrijdigmet(een)goedonderwijs(con-
tract)endusalsietsdatmenmoet,enookkan,uitsluiten;dus
níetalsietsdatonvermijdelijkisendatmenmaarmoetlaten'ge.
beuren,. De selectie zoals die bij een bepaald programma uiteinde-

lijktotstandkomt--wiewordtgediplomeerd,wieniet?.-wordt
gezÍenalseenzaakwaarvoordestudieleidinguitdrukkelijkdever-
antwoordetijkheid moet drageni en níet als een zaak waarvoor de ver-

antwoordelijkheid kan wordÁn afgewenteld op de studenten (tot zí)
tzeLf besluiten' na een reeks tegenslagen de studie halverwege te

staken) .

ï:tt";::i Ï:::Ï'ro"s"kopperd van her onderwijssebeuren (de expedi-

tiel i
2e moet worden gelokaliseerd in een (zo klein mogelijk) aantal ex-

Pliciete selectiedremPelsi en
3e moet daar dan zo duidetijk , zo rationeel en zo fair mogelijk

*áta"" geregeld (zie hiervoor hfdst' 5 e'v') '
Nog d,uidelijker is waarschijnlijk de volgende negatieve formulering

van hoe het in een serectievrije opzet táegaat z selectíe mag niet

uord.en 1)erstopt in het onderwijsprogralnma ze'Lf' d'w'z' in' mogelijk

'Opgevoerde' toetsen en tentamina onderweg waarvan men hoopt dat zí)

aIs 'zeven' zullen werken (d.i., als hindernissen die oeLdLoop-dee\-

nemers tot opgeven zullen bewegen) '

De tegenstelling tussen de twee basis-opvattingen van wat selectie

is en moet zí1n bevat zoals trouwens het hele selectieprobleem --

onmiskenbareíd.eoLogíscheenpoLitiekeeLementen.Menkanmetname
vrijheid en vrijblijvendheid tegenover planning en duidelijkheid
stelleni men kan de pro's en contra's van expliciete selectie (waar-

bij men openrijk aÍwijst) tegênover die van impticiete' onzichtbare

maardanookpermanentesetectiestellen.Menkanookconstateren
dat,bijvoorbeeld,studieloonalleendenkbaarisondereensterk



contracti enz.
Hoewel ook deze politieke elementen herkend en erkend moeten worden,gaan wij er ni-et verder op in, en wel 0mdat ziJ op zíchzerf weinighouvast bieden. Men kan er het selectie-probleem wel mee ,simplifi-
ceren" maar niet mee opl0ssen. Bij een rationele anaryse van deproblemen waar het om gaat moet telkens rekening worden gehouden metde functies van verschirlende onderwijsinstellingen, de d.oeLsteLLín-gen van opleidingêf,r de stz'uctu,en van onderwijsprogranm6rSr enuiteraard met de kosten die bepaalde oplossingen mel zíc,- mee bren-gen. Een dergelijke anaryse leidt, zoaLs we nog zurren zien, tot ge-nuanceerde oplossingsvoorstellen, die verschillen voor verschillendesoorten hoger-onderwijs-programma,s (zie b.v. 6.5 t.m. 6.g). Ook deprincipiële tweedeling die tot zover (i_ncrusief de vorgende Bara_graaf, 3.5) werd aangehouden, zar in de verdere bespreking iets ge_compliceerder worden door de introductie van twee hoofdvarianten vanselectievrij onderwijs (zíe 3.6 en 3.7).

3.5 )pnieuu: de tualkuiL Door psy ehoLogenl

onder de titel'onderwijskundige aanvaardbaarheid versus variditeit;valkull voor psychol0gen' is het onderwerp van deze paragraaf a1eerder beknopt beschreven (vijven en Zessen, p. 234 e.v.). Niet al-leen het Nederrandse conventj-oneIe denken over onderwijs is door-trokken van de, vaak onuitgesproken, veronderstellingen van het verd-loop-model; dit geldt ook voor de wijze waarop psychorog,en en, in_ternationaal, de meeste psychometrici het probleem van de serectiein het onderwijs benaderen.
De hoofdgedachte van die benadering -- die van de ,voorspellende va-liditeit' is dat de kwaliteit van een selectiemethode moet blijken(zíe onder (3) in 3'4) uit de mate waarin met behulp van die methodeindividueel studiesucces kan worden voorspeld. rn een situatie waar-in, door een serectievri j contract, studiesucces gegat,and.eez,d. word.t,en waarin die garantie wordt waargemaakt door, bij voorbeeld, steun-programma's voor de zwakkeren, gaat d.eze denkwijze echter niet zon-der meer op' Het psychometrische model -- waarin in feite gewoonlijkalle factoren buiten de mate van ,geschiktheid,van de student arstoeval (error) worden beschouwd -- gaat ni-et meer op. Het selectie_vrije contract werkt niet zozeer met voorsperlingen, die al dan nietkunnen uitkomen, als wer met een bepaald soort ,serf-fulfirlingprophecies'. Daar i-s het psychometrische model niet op berekend.voor een nadere uitwerki"ó -- enkele aanvurrende opmerkingen bij watal in Vijven en Zessen staat -- zre de toelichting.

ToeLichting.
le rn de toegepaste wetenschap brijken twee dingen telkens \^/eerbijzonder moeirijk te zíjni ten eez'stez een nieuw ideer €êÍr nieuwedenkwijze ingang te doen vind.en, ten tueed.e: ars dat rederijk geruktis, te verhind.eren dat die nieuwe denkwijze, of stroming, ver buitenzijn oevers treedt.

Ín de vijftiger en zestiger jaren is het (in Nederland) redelijk ge-
lukt om in de psychologie-beoefenj-ng een empiristísche en instz,umen-
teLe ( psy ehonetris che ) denk-tz'aditie te st j-chten , d.w. z . een man j-er
van denken in de (toegepaste) wetenschap, de opleidj-ng en de prak-
tijk die gekenschetst kan worden door termen als: hypothesetoetsing,
VOorspelling, meting, instrumenten voor voorspelling en meti-ng, hun
betrouwbaarheid en validiteitr etc. Deze nieuwe denkwijze heeft suc-
ces gehad. zíj is ook uitgestraald: men j,s meer dan vroeger geneigd
te luisteren naar psychometrici en bij hen advies te vragen -- b.v.
als het om selectieproblemen gaat.
AIs gevolg van deze ontwikkeling zitten wij nu echter met het hier-
boven onder 'ten tweede' genoemde probleem.
2e De onder (f) geschetste denkwijze is gebaseerd op bepaalde Door-
ondey,steLlingen. De argumentatie -- b.v. over de prognostische waar-
de van een test of examen speelt zích. in feite gewoonlijk af in
termen van correlatiecoëfficiënten. Dit betekent, dat stilzwijgend
aangenomen wordt, dat het zinvol en mogelijk is de processen waar
het om gaat uit te drukken in en/of te verklaren in termen van:
tin prj-ncipe' contínue, minstens ordinale, variabelen,
Lineaíre verbanden,
compensatorisehe modellen voor het samenspel van oorzakelijke facto-
ren,
generqLisatie van steekproef naar universum, leidend tot:
eLnduitspraken, die in termen van (succes-)kansen gelezen kunnen
worden.
Deze vooronderstellingen kunnen hier niet worden uitgewerkt, laat
staan dat het mogetijk zou zí1n in te gaan op de vragen of de lijst
wel volledig j-s en of de genoemde vooronderstellingen wel onafhanke-
fijk van elkaar zí3n. Waar het nu om gaat is alleen het feit, dat
dit soort vooronderstellingen in het gangbare 'validiteÍtsdenken'
stilzwijgend aanvaard wordt en om het feit, dat dit dikwijls ten
onrechte geschiedt.
3e l,lisschien kan een toelichting in de vorm van een formule het
onderhavige probleem nog ieÈs verhelderen. Het ideale eindprodukt
van een analyse van de prognostische waarde (of validiteit) van een
selectie-methode is in het qangbare psychometrische denken een for-
mule voor:
de kans op sucees, S

voor een individuel-e student meL kualíteiten (meetbare aanvangs-
variabelen), K
in een, bepaalde eisen stellende, studie-situatie of 'milíeu, M.
Ivlen kan zich die formule in vereenvoudigde vorm als volgt voorstel-
lenl),

s = f](K) + f2(M) + f3(K,M) + R

De termen in deze formule betekenen dan, in pri-ncipe:

r---L' 
Voor een nadere uitwerking, zíe b.v.: Via clinical to statis-
tical prediction. Acta PsyehoLogíca, 18, 4, 1961, p. 274-284
(p. 283) .

(r)



fr (K)

t 2@)

f, (K,M) :

ï:""ï;";:":'#'ï::::. t' student heert, des te sroter
Hoe gunstiger de milieu_opvang __ hoe beter het onder_
ïl,l';"ïj.;.;;"Í:: .u erotàr is a. r.,,"-Jp succes, ook
Hoe beter de student met zijn kwaliteiten en het stu-die-milieu ,elkaar liggenl, u"" te groi.. a" de kansop succes van de student.

Ëaten tussen de studenten. De traditionele psychometrische benadering
van het selectieprobleem is, ten gevolge van het selectievrije con-
tract, vrijwel zj-nloos geworden. Psychologen, psychometrici -- en hun

aanhangers, die van hen geleerd hebben in termen van de voorspelling
van.individuele variatÍes te denken -- die dit verschil niet opmer-

ken, vallen j'n de rvalkuj-1r'

Se A1 het bovenstaande is in wezen zo eenvoudig, dat het overbodig
zou kunnen lijken er zoveel woorden aan te besteden. Wij moeten

echter verwijzen naar wat in (r) onder ten tueede staat: het blijkt
telkens weer bijzonder moeilijk om te verhinderen, dat men bj-j de

toepassing van een eenmaal 'ingevoerde' denkwijze de uooz,ondersteL-
Lingen waarop die denkwijze gebaseerd is vergeet.
Die vooronderstellingen zi-ln die van het veldloop-rnode1. Men zou
ook van h:et jungle-nodeZ met de bijbehorende 'survival of the fit-
test' kunnen spreken. In een maatschappij' die in belangrijke mate
wordt beheerst door afspraken, wetten, contracten, garanties en re-
gelingen ter sociale bescherming van individuen, is dat jungle-model
slechts op zeer weinig situaties toepasbaar. Onderwijs onder een se-
lectievrij contract behoort daar uitdrukkelijk niet toe.
6e Wil men nagaan of een seLeetíedrempel aan zí1n doel beantwoordt,
dan moet men niet onderzoeken in hoeverre hij verschillen voorspelt,
maat in hoeuer.re hij een mindmum-ndueau garandeert. De vraag waar
het op aankomt is, of het gelukt om ook de relatief zuakste studen-
ten, met de marimale uÍt een oogpunt van tijd-investering en aan-
dacht voor de anderen nog verantwoorde -- hoeveelheid extra-inspan-
ning van de staf, te brengen tot het míndmun-niveau van vaardigheden,
dat krachtens de doelsteLLíngen varr het programma geëist wordt. Víel-
j.swaar mag dit, bij contract, nooj-t mzslukken -- maar dat betekent
alLeen, dat overschrijdingen van de grenzen van het contract, àls
zLj onvermijdelijk blijken, zullen moeten liggen in een teveel aan
(extra-)staf-tijd en, in geval van uiterste nood, ín'water in de
wijnr met betrekking tot het minimum-niveau.
Concreter: AIs het voorkomt, dat een goedwillende maar zwakke stu-
dent er met een overmaat van 'bijles' doorheen-'gesleept' moet wor-
den en dan nog maar zo-zo aan de minimum-eisen voldoet, dan schort
er iets aan de selectiedrempel.
Het kan ook voorkomen, dat de studieleiding zekere algemene aanwij-
zlngen heeft, dat opeenvolgende wijzigingen in de minj.mum-ej-sen van
het afsluitend examen, geleid hebben tot een inadequaat 'afzakken'
of 'opschroeven' van het eindniveau -- zodat dit moet worden bijge-
steld. Dit kan ook consequenties hebben voor de op dit eindniveau
af te stemrnen (z:-.e onder (3) j_n 3.3) selectiedrempel.
Voor de empirische evaluatie van een selectiedrempel wordt dus, no9-
maalsr gêên gebruík gemaakt van het traditionele argument van de i-n-
dlviduete (differentiële) predictie van studieprestaties; het gaat
alleen om de haalbaarheid van op onderwijskundige argumenten geba-
seerde minima.

3.6 SeLeetieuríje oar,íantenl uíer doeLsteLlíngen en modeLLen

Ter*rilte van de expositie van de grondgedachte van het selectievrije

Tot zover de factoren waarop men, naar wij aannemen , dooz, onderzoekuat heeft geknegenz individuere in"r"oor.s)variabelen, situatie- (ofm'lieu-)variabelen' en interacties. Daarnaast hebben uiteraard ookandere factoren invloed op sr vêr-I aIle drie de typen: factoren diemen echter niet zowel kent als beheerst; vandaar-à; rest-term, R.
i:"t:; ::"3:ï; ,i1:;::^etrj-sche a"nr.",, kan men d";; rormule toepas_
sanssserecrie ::jn h";";:í";":"r3;ï:J:",S:g::i"":i: :i:,r;1";:;
ïïirJïij;':-'::.::"::";:ïï1":ii; deze voor ui.. deelneme." a"-fr (K) . De kwaliteiren van de student -1":ï:: 

op, aankomt de eerste is,(zie 3.4) -- bepal"r, Oa., ztJn mate uan geschíktheíd.
beschouwd ars tàevarsi;;*=ï::.::;:"=ou"", s. De restrerm, R, wordr
Het punt waar het vooral op aankomt is, dat deze heI
iji:ff:r 

een varÍabele succeskans vóóronderstelt, ook b:-j de roese-rn het selectievrije (expeditie-)mode1 is deze manier van denkenechter voor de eenÁaal- tàegelatenen uitgesloten. Het selectievrijecontract behelst juist, dat met a rLe beheersbar.e factoz,enr vên a.ledrie de typen (twat-iteia"rr, milieu-opvang en interactie), zó zal wor-den rekening gehouden dat daaruit gcà', f alen kan resulteren. Erblijft wel een restterm -- die altJen negatieve invroed kan hebben
(zie onder (6) en (z)-,r,3.3). De,""ai".* representeert nu om zo tezeggen de rvrijheid' tu" à" student-or-"rch niet ...,-ar"a contract tehouden en'/of het 

"y"t"À* t" verlaten. De formur_e voor het selectie_vrije geval kan dus als volgL worden geschreven:
e-J

(2)4e Het bovenstaande betekent niet, dat men door het uitvallen van
studiesucces ars bruikb;;; criterlum-variabere bij--;;" serectievrijeopzet geen middelen *""r-zou trellen om de voorafgaande selectiedrem_pel 0p de traditio""r"-ri])" te valideren. De toegelaten studentenzullen ook hi(zie 3.iil ;:"t 

verschi]len 1n hun reiteriit g.r.rr"rde prestati_esprosnosri=.r,.trl::;:""Ïnl.tt'ke variar"i", waaraan men desqewenst de

;ï lT: s-.1 "r:ii ï:il. ï ïtr:;#j#ï;il" i. ï:. ; ;;': : "; "::" ;:: 
;_Een tz.adítione|e juaLiaàt',tJ, 

is a,r" ,"i,mogelijk; maar __ en dit isde crux van de r:edeneri ng l_ zij heeft aeLn:_g betekenis.Ars men de aaard'e Dan nn, sele.t"ndnLrp*.i ril beparen, dan komt hethelemaal niet aan op de mate waarin de daarbij behaalde resurtatenrgoede voorspellers-' zi jn 
'ioo r d.e 1)e7'schíLLen in latere studieresur-



I U::-i::9 i::-';:.ff:ï"Jïi"";ï":," 3.3) voornamel, jk in zijn
I tot her permanenr-serectieve moder ;:i:';"ïffi:J::rff;";:i:iiï,I ;:":::'::ï:;.:::":;:ï:;:*i,:F:j*i*ëfjï"ï;l:"1:;i"::"iiil""
j sterk verschillen in oe zwaarte van de weder;j;"i verplichtingenI aie zíj opleggen. Het is duidelijk aua ai. conrract_sterkte (ofI zwaarte) onder meer afhangt van i,rgf . 3.2 en 3.:) ,

I i:".,ff i::':: jj:,:i'r.'fu';lj:iï;:":;:,ars,ui,end 
examen (in ver-I Z. de mate waarin differentiatie bi.I ook naar *""tiijiËt;;:fi"ï::ïi.lnt"'"" het prosrarnma moseli jk is,

I i:ï"i:"t 
moeilijkheidssraad (veetrreià ru., eindpunlen, keuzeprosram_

| ," de zwaarte van het
I en de rrequenrie van .,":Ïli;il: ï::.::i:bezettins van de student

;iJ::il:'ïï:=ii:f;"uiteraara .i-''u,, a" doeLs teLLingenvan het

:ll,,l: ;:i:i3*::ï"i:ïr:i tonen door uit re eaan van de in coraio 2 se-en selectiemodel nut a"rlg", 
en de vraag te stel_len

zich exclusier or," i""ii::ï ;;*;j:;J*:'Í:jr::ïr;ï";::il';:;richten. Denkr men dit zo togiscÀ *og"rr:t aoo.,_;;; btijkr het vol_gende.
Met doerstelling I (toerusting tot deername aan hetleven) correspondeert in de 

""r"." nil..", selectie"lïï::il::"ïr-_wijs en secundair onaerwiis tot 
";"-;;; einde van de reerplicht,zonder zitten-bLijuen' *"t voor ieaer rraalbare *:-nim.r" einddoerster-*::ï, j "ni:_.,ï::ï::" fru:Fi.#Í:::i::ï:"à:::;",." "hoo 
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wijze eveneens selecti-evrije t gesubszd.i 
dat van de, op een and,ere(zi-e voor deze beide t.',t. r". aoersterilïi'r"ïi::i:t";:;X:X:*:"wing) correspondeert i., pri.,.ipe hea Àou"r_-van ;";-;;, ject_ond.eraíjs;ook hierbij kan men zich logischerwij"" *"r een serectiedrempel maarg:"ï";::;:ii:;"ff.:ïi,::: zinvone rlerkwj. j,",oo."i"u".,.

factoren 
"r--- ;"-;.ït;::-sierkte hansen naruurrijk ook van anderezwakke ook he- 

men kan zich bij ,roorn"Jrd bij n."J""a-onderwijs naasti:": dat ae f::,:::iï"ï:":ii:*; ::":ll*:i,:ri::.:"i:::";,_stelt dan de
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"i:,';:Ir : 
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ï" ; 3 r" .
llenkt men 

^.í een td.oeLsíeLLíngs 
zuit)ez. I ondenuí. js_mod,e:un aan één be-paaLd,e doeLsieLLing een aur.anLijke pnonÍJurt!_ no:írtLs e? 'Door seLectie-ond,";;;n Logis olrnorï j 

"n geen plaats. Het in Ne_
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Liehting. Wat hierboven in de laatste alinea staat, komt neer op
bewerj-ng, dat selectie-onderweg vanuit geen enkele onderwijs-
leids)doelstelling te rechtvaardigen is. Deze stelling wordt hier
t bewezen; maar zíJ fijkt moeilijk te bestrijden. Voor zo,n be-

rijding zou men moeten kunnen volhouden, dat aan de ervaring van
langzaam-aan falen en van mislukking in de studie, in de vorm die wij
kennen, een onvervangbare posi-tieve opvoedingswaarde toekomt. Dit
tegenargument is weinig aantrekkelijk; de algemene bewering in 3.6
lijkt daarom houdbaar -- en een goed uitgangspunt voor een moderne
ttheorie van onderwijssystemen' .

Níettemin verdienen de hier aangesneden vraagstukken, inclusief de
verklaring voor heL ontstaan van onze permanente selectie, een veel
uitvoeriger behandeling dan zí) in dit rapport kunnen krijgen. De

idee om met doelstellingszuivere modellen en instituties te werken,
althans om naar een duidelijk uitgewerkte prioriteit voor één doel-
stelling te streven, is zeker een nadere uitwerking waard; die idee
is trouwens ook voor organisaÈieproblemen buiten het onderwijs van
grote betekenis. Een bespreking hiervan zou ons echter te ver buiten
het terrein van de opdracht en de eigen deskundigheÍd voeren. Wij
moeten hier volstaan met een verwilzíng naar enkele andere paragra-
fen waarin verwante denkbeelden naar voren worden gebracht (1.5, I.6,
4.4, 4.6 en vooral 4.8).

3.7 Tuee hoofduormen: professioneLe
eupermarkt

opleidíng en onderaíjs-

Denkt men zich een ideale onderwijs- en selectievorm voor een pro-
gramma dat is ingericht met het oog op de beleidsdoelstelling 'be-
vorderen van de welvaart en het welzijn van de maatschappij' (COWO

2, p. 22) ' of: uerzorgíng Dan het uakmanschap nodig Dooï'ueLuaart en
welzijn (ibidem, p. tt), dan komt men terecht bij het onderwijstype
van de t ze efficiënt mogelijke, professíonele opleiding van hoog ge-
kwalificeerde 'specialisten'.I) Aan een naar de eisen van goed, 1n-
tensief onderwijs gelimiteerd aantal cursisten (numerus fixus naar
capaciteit) wordt een selectievrije opleiding van een vaste duur ge-
geven in de zin van het in 3.2 en 3.3 beschreven sterke contract. De
minimum-doelstellingen liggen relatief hoog; de voorafgaande selec-
tledrempel is overeenkomstig straf. Men vindt dit soort onderwijs in
Engelse colleges en in vele Amerikaanse Ph.D.- en M.D.-opleidingen.
Met de doelstelting beuorderen uan een persoonlíjke ontpLooiïng
(COWO 2, p. 22) correspondeert een onderwijstype (gesubsidieerde on-
denrvijs-supermarkt), waarin de student zeLf voor een bepaald aantal
jaren, onder zekere voorwaarden, zí1n programma kan samenstellen en
punten (credit points) kan verzamel"n2) , desgewenst tot het voor een

l).-
Dit woord wordt hier in algemene zin gebruikt, voor academische
'hogere vaklieden', die in een doortimmerd prograÍIma getraind
worden.

Zle hiervoor DeeI II, 8.1, p. I37 en in dit deel 7.6.



afsluiting (diploma) vereiste totaal. Doordat er veel differentiatie-
mogelijkheden zí1n -- ook naar zwaarte van de zeJ-f gekozen pakketten
-- behoeft de ingangsselectie meestal niet straf te zí1n (vgl. DeeI
fI, 8.3, p. f43). Van de instelling uit gezien is ook dit onderwijs-
systeem selectievrij t het aantal afvallers (uit ej-gen beweging)
pleegt echter veer groter te zí1n, voorar als de maatschappelijke
waarde van het diploma niet groot is en het onderwijscontract zwak.
Men vindt dit soort.onderwijs ten naaste bij gerealiseerd in enkele
zeer rijke landen: Staats-co11eges j-n de USA (m.n. Californië), in
de Gesamthochschule in DuÍtsland (op papier) r en in Zweden (zíe voor
Californië DeeI II, 8.1, p. t38-139).
Het hoofdprobleem voor de organisatie van een goed selectiesysteem
is ile vraag of, en zo ja, hoe men deze twee modellen, en dus deze
twee beleidsdoelstellingen in êén gedifferentieerd algemeen contract
kan combineren zonder de voordelen van beide kwijt te raken.

3.8 Het algemeenste contractl LeerpLzcht en reeht op onderuíjs

rn het bovenstaande is ar gebleken, dat de vragen, op welke wijze en
onder wiens verantwoordelijkheid een ingangsselectie het beste kan
worden opgezet, niet los van de vraag naar de aard van het eontract
tussen student en instelling kunnen worden beantwoord. Betreft het
een door de overheid in stand gehouden of gesubsidieerde onderwijs-
instelling -- zodat (minstens) een deel van de kosten van de oplei-
ding uit gemeenschapsgerden wordt betaard -- dan komt een nog alge-
menere vraag naar voren: fn hoeverre en onder welke omstandigheden
kan een aspirant-student z,echten op toeLating tot dit prograÍrma,
subsidiair tot een ander, soortgelijk progranma in het land, doen
gelden?
Zoals we nog zullen zíen (hfdst. 5 e.v.) is het niet goed mogelijk
de aanvaardbaarheid of acceptabiliteit van een selectiemethode te
bepalen als niet duidelíjk is 1n hoeverre er 'rechten op onderwijs'
in het spel zíln. Dat betekent, dat een goed, rationeel selectie-
beleid een codificatie Dan het recht op onderuíjs vooronderstelt;
die codificatie is er echter (nog) niet.l)
zí) kan waarschijnlijk all-een tot stand komen als het recht op onder-
wijs de vorm krijgt van een recht op, onder meer, een vastgestelde
staatsbi'jdrage in de (reëIe) studiefinanciering, als dat recht ín
iaren (tijdseenheden) kan worden uitgemeten en al-s het kan worden
verlengd op basis van geleverde stud.iepy,estaties. Dit alles vereist
een onderwijsstructuur en -systeem waarin dit meten in jaren en in
objectief vastgestelde studieprestaties mogelijk is.

IoeLíchtíng. Om de gedachten te bepalen, kan men bij die codificatie

r-' Er zijn ook and.ere redenen om te hopen, dat er spoedig een'on-
derwijsrecht' tot stand komt; de situatie is misschien vergelijk-
baar met die van het arbeidsrecht enkele tientallen jaren gele-
den.
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zonderingsgroepen, indien men die ook op dit niveau nog als achter-
gesteld meent 'te moeten zien.


