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Hetnieuwe
studeren

Vader Edward deed acht jaar over
de studie elektrotechniek, zijn zoon

Thomas wordt opgêjaagd dóoí bindend
srudieadvies en leenstelsel. Een serie over

het veranderde studentenleven
P6'7

Advertenties

Altijd op de hoogte zijn
van hetbelangrijkste
wetenschapsnieuws?

VOETNOOT FATSOEN

J n Die ZeíthoudtAxel Hacke

I een pleido oivoor Anstdnilíg-

Igh?ii:!l;T!,',li"Hî.î*.
schreef in het poêziealbum van
zijn dochtertje datje fatsoenlijk
moet zijn. Dat hield hij overig ook
zijn SSmannenvoor.

Zoals wijwel elk woord kan ook
'fatsoen' worden misbruik.

Volgens Hacke moeten we fat-
soen niet met moraal venvarren;
moraal wordt tegenwoordig te
vaak gebruik om af te grenzen,
om te verachten, om zogenaamd
zuivertezijn. Fatsoen is hetbesef

datje niet de eniç en de belang-
rijkste bent, oftewel leven met te-
genstrijdigheden. Beledigingen
zijn niet verboden, dat zou absurd
zijn, maareen dialoogis meerdan
dat.

Een voorbeeld: ik houd het ge-
dachtengoed van de heerWilãers
voor afkeurenswaardig. Toch hoop
ik dat hij een lang en gelukkig Ie-
venheeft.

Hetdoen lijden van detegen-
standerverkleint het eigen lijden
niet en maakt de wereld ook geen
betere of veiligere plek.

Arnon Grunberg

BiIN.VARA

'Jesse' niet uitgezonden
BNN-Vara gaat de documentaire

Jesse overfesse Klave¡ gemaakt
door een medewerker van Groen-
Links, niet uitzenden. De omroep
heeft dit besloten vanwege de
discussie over de obiectiviteit
van de film. Het was de bedoeling
de film op e septemberuitte zen-
den. Groenllnks noemt het be-
sluit van BNN-Vara'opmerkeliik',
omdat de omroep zelf opdracht
heeft gegeven voor het maken
vandedocumentaire.
TEX EERSTE PAGINA3
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Schrijf u dan in voor
de gratis wekelijkse
nieuwsbrief van de
wetenschapsredactie.

volkskra nt. n l,/wetenschapsnieuwsbrief
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ffi Meer dan oo¡t heeft de samenleving
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Volkskrant wildelen?
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Boek het naseizoen bij de echte portugal specialist!
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PORTUGAL
Al jaren zijn wij de enige echte portugal specialist. Wij kennen
het land en de interessante routes ats geen ander.Verbli¡f in au-
tenthieke accommodaties als pousadas. Soliressen, hõtels of
Quinta3 van NL eigenaren. Fly-drives, met of zonder vlucht.
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Ten eerste

Honderdduizenden bij mars tegen terreur

De Spaanse koning Felipe (midden) loopt zaterdag in Barcelona
met premier Rajoy (links) en de Gatalaanse prcmier Garles Puig-
derfiont mee met de grote protestmars ì{o tínc pr(ik ben niet
bang). Hondeldduizenden namen deel aan de mars tegen de ter-
roristische aanslagen op de Ramblas en in Cambrils' Die hebben
een zestiende leven geëist een Sl-iarige vlouw uit Duitsland over-
leed zondag in Barcelona aan haar verwondingen. Foto AFP

VASTGOEDTAK

'Gesjoemel kost Schipholvele miljoenen'

BsA,watis dat?
'Hetbinden
studiea es, pa

BARCELOI{A

Drie medewerkers hebben
Schiphol de afgelopen iaren
voor mogeliik (nilioenen euro's
opgelicht. Zii lieten onder meer
hun huis verbouwen op kosten
van het vliegveld en schaften
pc's en airco's voor privége-
bruik aan. De fraude kwam in
het vooriaar van 2016 aan het
licht dankzij een klokkenluider
van energie en onderhouds-
bedriif Engie, schriift NRC. De
werl¡nemer wees drie schuldi-
gen ¡ran: een Engiecollega met
als biinaam'de bonnenbaas',
een onderaann€mer en een ma-
nagervan Schiphol ReaI f,state.
Die laatste liet via een bedrilfe
zelfs een ton overmaken van de
luchthaven naar zidlzelf. Het
trio wist op sluwe wiize een

graantie mee te pikken van de
koortsachtige bouwactiviteÈ
ten die plaatsvinden op SchiP
hol, van het neerzetten van
nieuwe winkels en kantoren tot
parkeerplaatsen. Het gaat om
publiek geld: de ludrthaven is
grotendeels in handenvan de
Nederlandse staat en de ge
meente Amsierdam. Schiphol
laat weten dat de Fiscale Inlich-
tingen- en Opsporingsdienst
(Fiod) ondeuoek doet naar de
misstanden. Het drietal ls ont-
slagen. De luch.thaven ontkent
dat het gesioemel scherlng en
inslag is bii hetvastgoedbedriif'
zoals ì\lRC stelt. 'Grotere zaken
worden altiid gemeld ln het
iaanrerslag. Dat waren er twee
ln de afgelopen viif f aar.'

-

HET I{IEUWE
STUDEREN

De basisbeurs maakte plaats
voor het leenstelsel. kandidaats

werd bachelor en de eeuwige
student verdween. ln één gene
ratie tijd is studeren ingrijPend

veranderd. Wat betekent dat
voor studenten nu? ln de aan-
loop naar de opening van het

academisch jaar verkennen we
met studenten en hun ouders de

grootste veranderingen.

Vandaag aflevering 1:

de snelle student

O

ls het overtwaalf-
dejaarsstudenten
gaat, trektThomas
Nagel(zs)zijn
wenkbrauwenop.
'Echt? Heeft dat be-
staan?'Zijn vader
EdwardNagel(s9)

lacht verontschuldigend.'Dat waren
zonderlingen hoor. De meeste stu-
denten dedenergewoon zes, zeven,
achtjaarover.'

Zelf was hii æen eeuvüige student,
wil Edward maar zeggen. Hij deed
acht jaarôver de studie elekrrotech-
niek aan de Technische Universiteit
Eindhoven. omdat hij van de hts (ho
gere technische school) kwam, heeft
hij in totaal wel nvaalf jaar gestu-
deerd. Over zijn universitaire graad
had hij ookvierjaarkunnen doen.
'Maar acht jaar was toen heel nor-
maal. Bijna iedereen deed er langer
over.'

'lk ken wel mensen die lang stude-
ren', zegtThomas - zijn wenkbrau-
wen nog altijd opgelculd tot ver-
baasde boogjes. 'Maar achtjaar tikken
ze echt nietaan.'

Als Thomas even latervertelt dat hij
afgelopen jaar in één keer zijn prope-
deuse Science Business & Innovation
aan de Vrije Universiteit heeft ge-

haald-'en dus ookhetBSA, wantdat
moet', onderbreekt zijn vader hem.
'BSA, wat is dat?'.'Dat is het bindend
studieadvies, pa.' Vrijwel alle universi-
teiten en hogescholen stellen nu
eisen aan hun eersteiaarsstudenten.
Wie nietgenoegpunten haalt, mag
niet verder studeren. Edward:'Dàt
hadden wij niet hoor, zo'n Punten-
regime.Als je op heteind alles had,
was hetverderwel best.'

De afgelopen decennia is het stu-
dentenleven ingrijpend veranderd.
Van de universiteit als broedplaats
voor een exclusiefgezelschap naar
grootschalige instellingen met een
hoog percentage afstudeerders. De
basisbeurs maakte plaats voor het
Ieenstelsel, de kandidaatsbul werd
hetbachelordiploma en de eeuwige
student verdween. Hogescholen en
universiteiten stellen met het bin-
dend studieadvies harde eisen áan
hun eerstejaarsstudenten en steeds
mêer masteropleidingen weren zes-
jesstudenten.

Vaderen zoon Nagel belichamen
veel van die veranderingen waarin
een reeks overheidsmaatregelen de
rode draad vormt. Edward, in l9e7 af-
gestudeerd, behoorde op de valreeP

,

tot de generatie studenten dievanaf
1986 als eerst een basisbeurs kreeg:
600 gulden per maand, voor uitwo
nende studenten. Een maatregel die
al snel te duurbleek In 1991 werd de
beurs teruggeschroefd naar5To gul-
den.

Twee jaar laterwerd de'tempo-
beurs' ingevoerd: studenten moesten
iaarlijks een kwartvanhun studie-
punten halen om rechtte houden op
de basisbeurs. In de tussentijd werd
de studiedeurverkort. Het leidde tot
grote verontwaardiging onder stu-
denten.

Thomas, die na zijn vwo ruim vijf
iaar met een wiend een muzieþro-
ductiebedrijf runde, begon vorig jaar
aan zijn studie zonderbasisbeurs. Die
werd in 2015 afgeschaft.ln plaats
daarvan kunnen studenten nu lenen
onder nog soepelere voorwaarden
dan voorheen. Thomas leent maxi-
maal: ruim l.ooo euro per maand - en
is vastbesloten in vierjaartijd ziin
studie afte ronden.

Sneller studeren
Als iets de afgelopen decennia in het
hoger onderwijs kenmerkt, zijn het
wel de'eindeloze pogingen om stu-
denten sneller te laten afstuderen',
zegt universiteitshistoricus Peter Jan
I(negtm4ns.'Vanaf de jaren zeventig
gingen steeds meer jonge mensen
naar de universiteit. Het werd onbe-
taalbaar om hen zolang te laten stu-
dereh.'

Wánt dat is, volgens de historicus
toch wel de ingrijpendste verande-
ring: universiteiten en hogescholen
zijn massaal geworden.'Vroeger was
studeren een elitaire bezigheid. Nu is
de universiteit het vanzelfsprekende
vervolg op hetvwo-diploma.' In der-
tig jaartijd nam hetaantal ingeschre-
ven snrdenten aan de universiteit toe
van circa160 duizend naarbijna
265 duizend studenten in 2016, bliil<t
uit cijfers van universiteitskoepel
VSNU.

Aan een reeks onderwijsministers
en staatssecretarissen de taak om dat
uitdijende hoger onderwijs betaal-
baar te houden. Datgebeurdebe-
halve door het inperken v.an studie-
duur en beurs ook door universitei-
ten en hogescholen afte rekenen oP
het aantal studenten datbinnen de
nominale studieduur afstudeert. Een
deel van hunbekostiging is daarvan
aftrankelijkgeworden.

Het heeft effect gehad, becijferde
de VSNU. Het percentage studenten

Dat zijn vader acht jaar over de studie elektrotechniek deed, kan
Thomas Nagel al nauwelijks bevatten, maar dat er nog tragere
studenten waren, vindt hij ongelooflijk. Er is veel veranderd.
Door Kaya Bouma Foto Linelle Deunk
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In pla¡rts van het bouwen van een muur langs
deþens met Mexico zouden de r/s er wellidrt
beteraan doen hunverdediglngtegen
orkanen en overstromingenteversterken

Prinses Mabel levef op Twitter kritiek op het plan van de
Amerikaanse presídent DonaldTrump om een Mexicaanse
muur te bouwen.

BEHANDELING

Patienten willen meer
inspraakbijhunarts
Patiënten willen meer in
samenspraak met de arts
beslissen over hun behande-
ling. Ze willen biivoorbeeld
meer keuze kriigen voorgelegd
met de voor- erl nadelen ervan,
en willen graag praten over de
risico's van wel en niet behan-
delen. In de helft van dê geval-
len legt de zorgverlener maar
één keuze voor. Dit bliikt uit
een groot onder¿oek van de Pa-

tiëntenfederatie Nederland. Pa-

tiênten met een ongeneesliike
ziekte missen in het gesprek
vaak de optie om niet te behan-
delen. De Federatie Medisch
Specialisten wijst eioP dat er al
wel een verbetering in gang is
gezet. 'Maar het kan nog beter
en wii werken hierbii samen
met de Patiëntenfederatie.'

DUITSI.AND

Schulz (SPD):Merkel
mist elke realiteitszin

Martin Schulz heeft in de aan-
loop naarde Duitse verkiezin-
gedop 24 september de aanval
gekozen. De kandidaatvan de
SPD voor het bondskanselier-
schap verweet ziin rivaal Angela
Merkel dat ze niet meermet
tweê benen op de grond staat.
Ze heeft haar gevoel voor reali-
teit verloren en is het contact
met de burgers kwiit, vindt hii
'Veel mensen hebben de indruk
datAngela Merkel aftuezig is!,
zei Schulz zondag bii omroeP
ARD. De uitdager in de verkie
zingsstrijd vindt ook dat de
bondskanselier te aarz elend
reageert op de provocaties van
de Turkse president Erdogan.
'Hoelang ivillen we werkeloos
toekiiken hoe de heer Erdogan
ons bii de neus neemt?'
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Edward Nagel (59) en zijn zoon Thomas (25).'Die vrijheid uit jouw tijd pa; is voor sommigen fijn en voor anderen minder.'

1986
lnvoeringvan de
studiebeur* alle
uitwonende stu-
denten hebben
6 jaar lang recht op
600 gulden per
maand. Eerder kre-

.gen ouders extra
kindertoeslag voor
studerende kinde-
ren.

1991
Studenten kun-
nen voortaan gra-
tis reizen met een
ov-jaarkaart. Wel
wordt het bedrag
van de basisbeurs
teruggeschroefd
naar 570 gulden, en
een paar jaar later '

naar 425gulden.

1996
De studiebeurs
wordt een presta-
tiebeurs. Studen-
ten moeten op tijd
hun diploma halen,
anders wordt hun
beurs omgezet in
een lening die ze
moeten terugbeta-
len.

20/0,2
Deopbouwmn
het hoger onder-
wijsgaat op de
schop. De bache-
lor-masterstruc-
tuurwordt inge-
voerd, naarAngel-
saksisch model.

2015
De basisbeurs
wordtvervangen
door een lening
onder soepele
voorwaarden. Stu-
denten kunnen
maximaal ruim
1.000 euro per
maand lenen.

ft'
fe wordt
als student
vanminuut
totminuut
online op
de hoogte
gehouden wat
je volgende
deadline is

Edward van der f,larel
studeerde eind jaren tachtig en
pakte vorig jaar weer een studie op

datbinnenvierjaaraan de universiteit
een bachelorhaalt, is de laatste tienjaar
toegenomen. Haalde iets meerdan de
helftvan de studenten die inzoo5 begon
binnenvier jaarz'n bachelor;in zo12 was
datTo procent.

Sake-glaasjes
'Studenten van nu hebben minder
ruimte om te spelen en te ontdekken',
zegt EdwardNagel. Zijn eigen studietijd
liep uit omdat hij tussendoor nog ruim
een jaarin militaire dienstmoest, maar
ookomdat hij deelnam aan.een studie-
reis naarfapan en later zelfook een stu-
diereis organiseerde.'supergave ervarin-
gen. Ikheb nogaltijd vijf sake-glaasjes
staan, die heb ikal die jaren bewaard.'

Edward werd 'gegrepen' door het stu-
dentenleven, zegthij. Hij woonde in een
groot studentenhuis, maalte wienden
die hij nog altijd ziet en srorne zich in al-
lerlei avonturen.'Op een gegeven mG
ment zei ik tegen m'n studiemaaÍ gaan
we nogietsgeks doen tijdens orize stu-
dietijd?Toen bedachten we om een stu-
diereis naar fapan en Taiwan op te zet-
ten.'Die onbevangenheid ziet hij min-
der bij zijn zoon. Thomas:'Zoiets spon-
taans zou ikbinnen miin studie niet snel
doen. fe denkttoch aanje lening, die
doorblijftlopen.'

Studeren is veel minderwijgewor-
den, zegtEdwardvan derMarel (as). De
Amsterdamseondememerstudeerde'
eind jaren tachtig bedrijfskunde en eco
nomie. Vorig jaar begon hij opnieuw aan
eenvoltijdstudie. Hij wilde de advoca-
tuur in en schreefzich in voor rechten
aan de Universiteitvan.ln een blogbe-
schreef hij hetaþlopen jaar hoe'stude
ren in ééngeneratie tijd êchtenorm is
veranderd.'

\ân der Marel: 'Alles draait nu om stu-
diepunten. Studenten moeten ookveel
mee¡ elke weekis erwel een deadline.'
Studeren is schoolser geworden.'Je
wordt als studentvan minuuttot
minuut online op de hoogtegehouden
waar je moetverschijnen errwat jevol-
gende deadline is. Docenten kunnen
precies zien of je hun hoorcollege wel
online hebt teruggeluisterd.'

Een benauwend systeem, vindt Van.
der Marel, waarbinnen studenten zich
minder kunnen ontwikkelen.'Vroeger
leerde je tijdens ie studententijd om zelf
keuzen te maken en om te gaan met de
consequenties ervan. Daar is nu veel
minderruimtevoor.'

Hoewel hijal zijn punten heeftge-
haald, heeft de as-jarige student deze
zomer besloten te stoppen.'Mijn eigen
studietijd was een wije periode waarin

ikveel ontdekte. Ikben nu ouderen dat
ontdekken hoeft niet meer zo nodig,
maar het afgelopen jaarvoelde als de
minst wije periode die ik in mijn leven
hebgehad.'

Minderdiepgang
Universiteitshistoricus lúregtmans sig-
naleert nog een belangrijke veranderin-
gen: studies hebben de afgelopen decen-
nia ingeboet aan diepgang. 'Dat kan niet
anders, want het curriculum is inge-
kort.' Dat is jammer, maar er staat wel
iets tegenover, zegthii:'We hebben er
een hoger opgeleide samenleving voor
teruggelcegen.'

Thomas ziet ookvoordelen van de ver-
anderingen.'Die wijheid uit jouw rijd
pa, is voor sommiçn fijn en voor ande-
ren minder.l Zelf is de student blij dat hij
nu studeerg juistvanwege de strehgere
eisen als hetbindend studieadvies. Je
moet nu van tevoren goed nadenken
over wat je wilt studeren en waarom en
je bent vervolgens gemotiveerder om al-
les te halen.'

Zijnvader ziet dievoordelen ook.'The
mas werk met meer focus dan ik des-
tijds. Als hij een wiskunder¡ak niet snapt,
waagt hiimeteen om extrauitlegbij
docenten. Het studeren gaat hem goed
af, datis mooi om te zien.'


