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Un iv e r s i t e i t
o n d e r s t e u nt
de scholen
niet meer
De universiteit is niet langer de
waarborg voor de kwaliteit van
middelbare scholen, vooral bij
talen, vindt Ad Verbrugge.

Ad Verbrugge is filosoof aan de Vrije Uni-
versiteit van Amsterdam Hij is voorzitter
van de vereniging Beter Onderwijs Neder-
land (BON) Zaterdag heeft BON haar jaar-
lijkse symposium op de IVA te Driebergen
met een debat tussen studenten uit het
Maagdenhuis en de vaste Kamercommis-
sie onderwijs

E
nkele weken geleden kwam
mijn zeventienjarige dochter
razend enthousiast uit
school. Ze vertelde plotseling
honderduit over Duitse
schrijvers en dichters, begon

uit te wijden over Goethe en Schiller en
stelde me vragen over de Duitse filosofie.
Het leek wel even of ze verliefd was gewor-
den. Ik wist eerlijk gezegd niet helemaal
wat me overkwam, want ze had eerder
nooit met zoveel enthousiasme over
school gesproken.

Ze bleek zogenoemd periodeonderwijs
te hebben. In deze periode ging het over
Duitse literatuur, een vak dat werd gege-
ven door een leraar van een jaar of zestig.
Mijn dochter was helemaal vol van de ma-
nier waarop deze man lesgaf en vooral ook
wat hij allemaal behandelde in een uur.
Zoiets had ze nog nooit meegemaakt. Hij
nam gedichten en teksten met de klas
door en hij kon er zo mooi over vertellen.
En wat wist hij veel van geschiedenis en
cultuur! Dit was het mooiste en beste wat
ze tot nog toe op school had gekregen; het
ging echt over het leven zelf en over de
dingen die werkelijk iets betekenen voor
mensen.

Haar enthousiasme hield zowaar een
paar weken aan. Plotseling vond ze Duits
eigenlijk best wel een mooie taal. Op gege-
ven moment zei ze zelfs dat ze in de toe-
komst iets wilde gaan studeren dat ver-
band hield met de dingen die tijdens dit
vak aan bod waren gekomen. Haar hart
ging uit naar de letteren, zo mocht ik tot
mijn eigen genoegen waarnemen! Of het
zover komt, zullen we nog zien, maar het
leerde me te meer hoezeer inspirerende
leraren van doorslaggevende betekenis
kunnen zijn voor je persoonlijke ontwik-
keling en studiekeuze. Ik weet het, een
dergelijke wijsheid is een open deur, maar
die kan niet vaak genoeg worden inge-
trapt .

Het zet meteen ook de huidige discussie
over de universiteit en de toekomst van de
geesteswetenschappen, in het bijzonder
de kleine talen, in een ander licht. Inmid-
dels namelijk behoren niet alleen Noors

en Tsjechisch, maar ook Duits en Frans tot
bedreigde vakgebieden aan de universi-
teit. Hoe terecht de kritiek op het rende-
mentsdenken en de bestuurscultuur mis-
schien ook is, de huidige problemen van
de geesteswetenschappen gaan verder en
wijzen op de betonrot in ons hele onder-
w i j s ge b ouw.

Het is zorgwekkend dat er intussen jaar-
lijks meer leerlingen klassieke talen gaan
studeren aan de Nederlandse universiteit
dan Duits of Frans. Het gaat bij Latijn en
Grieks nota bene ook nog eens om dode
talen waar je zogezegd ‘niets mee kunt’.
Deze leerlingen hebben de liefde voor de
klassieken meestal opgedaan dankzij hun
leraar of lerares in het voortgezet onder-
wijs. Zij kiezen weer voor deze academi-
sche studie klassieke talen. Op die manier
wordt een vak doorgegeven. Zo ontstaat
traditie – de gymnasiale in dit geval. In die
zin is er ook sprake van een vruchtbare
wisselwerking tussen de school en univer-
siteit (hoewel ook daar momenteel veel op
af te dingen valt).

Het leren van dode talen wordt als een
dusdanige verrijking van het leven erva-
ren dat jonge mensen er hun studietijd
aan willen wijden, om later vaak zelf weer
leraar te worden en deze rijkdom door te
geven. Het vormt zogezegd hun geestelijke
horizon die daardoor ook deel uitmaakt
van onze eigen taal en cultuur. De moder-
ne vreemde talen als Frans en Duits heb-
ben het wat dat betreft een stuk moeilij-
ker; niet alleen aan de universiteit, maar
ook op scholen. Veel leerlingen zien er het
nut niet van in en op school is hun kenne-
lijk vaak niet de liefde voor taal en cultuur
bijgebracht. Hoe komt dat?

In het voortgezet onderwijs zijn lespro-
g ra m m a’s in taal en cultuur verschraald en
is het lezen van literatuur vrijwel verdwe-
nen uit het curriculum. Daarnaast geldt
dat er steeds minder academisch gevorm-
de leraren lesgeven en de kwaliteit van le-
rarenopleidingen op het hbo vaak ernstig
te kort schiet. Leraren uit het hbo hebben
bovendien vaak zelf een havo of mbo-ach-
tergrond, zodat leerlingen in het vwo les
krijgen van leraren die zelf geen academi-

sche achtergrond hebben. De kans dat de-
ze leerlingen zich er toe geroepen voelen
om dit vak op de universiteit te gaan stude-
ren is dan ook minder groot. Bovendien is
de algehele waardering voor de kennis van
taal en cultuur laag – ook op de universiteit
zelf. Het gemiddelde niveau van de gees-
teswetenschappen daalde de afgelopen
decennia aanzienlijk, mede als gevolg van
dalende kwaliteit van de instroom en de
genoemde rendementsfinanciering.

Met uitzondering van de meeste gymna-
siasten beheerst de gemiddelde Neder-
landse student het Nederlands vaak onvol-
doende. Wat de beheersing van Duits en
Frans betreft, gaan we er op de universi-
teit inmiddels al van uit dat we geen stu-
dieboeken in deze talen kunnen opgeven.
De laatste jaren blijkt ook het studeren uit
Engelse studieboeken door een bepaalde

groep studenten lastig te worden bevon-
den. De motivatie om talen te gaan stude-
ren onder jongeren is laag en vakgroepen
worden opgeheven vanwege een te gerin-
ge instroom.

Maar zo stort op termijn het hele taalge-
bouw in Nederland in. Want waar komen
onze toekomstige leraren nog vandaan?
Waar zijn zij geschoold? Op het hbo? Daar
is de instroom ook laag. En hoe verbeteren
we de kwaliteit als de kennis en de levende
traditie ontbreekt? Waar moeten de ge-
kwalificeerde docenten Frans, Duits en
Spaans vandaan komen die lesgeven op
deze lerarenopleidingen? Waar hebben
die weer hun opleiding genoten? Wat is
het niveau van hun Bildung die zij weer in-
spirerend door kunnen geven aan hun stu-
denten, zodat die het weer aan hun leer-
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lingen kunnen doorgeven? Welke instantie
draagt momenteel actief zorg voor de
kwaliteit van het onderwijs en de vakin-
houdelijke ontwikkeling van docenten?

O ns hele onderwijsgebouw vraagt
om een academische waarborg
van de integrale kwaliteit van vrij-

wel alle schoolvakken. Veel bestuurders
lijken nauwelijks te beseffen dat de gees-
teswetenschappen in hun onderlinge sa-
menhang een aanzienlijk deel van die vak-
ken bestrijken. Door het inkrimpen en op-
heffen van vakgroepen verdwijnt ook de
academische expertise waarop het hele
kennisgebouw van ons onderwijs behoort
te rusten. In de manie van internationali-
sering en grenzeloze artikelenproductie
hebben de disciplinaire vakwetenschap-
pen hun nationale verantwoordelijkheid
tegenover het onderwijs in veel gevallen
niet serieus genomen.

Nederlandse universiteiten zien de zorg
voor taal en cultuur niet meer als een deel
van hun kernopdracht, met taalarmoede
als gevolg. Alleen al het feit dat het zoge-
n o e m de gl o b  i s h  – het tot 1500 woorden
uitgeklede mondiale en steeds ook lokaal
gekleurde steenkolenengels – tot voertaal
van veel van onze studies is verheven, ja
ook in de geesteswetenschappen, sorry
h um a nit ie s , maakt duidelijk wat de huidi-
ge waardering voor taal aan de universiteit
is. Ook de protesterende studenten in het
Maagdenhuis doen daar trouwens vrolijk
aan mee met hun debatten in het globish.
Goedbedoeld misschien, maar tegelijk
ook een uiting van de diepere crisis in de
gee ste swetenschappen.

Als er echt een nieuwe lente voor de
geesteswetenschappen wil aanbreken,
dan moet er weer een vruchtbare wissel-
werking tussen universiteit en het hele on-
derwijsgebouw tot stand komen waarin
vakinhoudelijke kennis en algemene vor-
ming weer centraal staan. Dat zal de nodi-
ge tijd en inspanning vergen en, jazeker,
ook geld kosten. Laten we hopen dat de
universiteit deze verantwoordelijkheid op
zich neemt en de politiek haar daartoe in
staat stelt.


