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’Ik heb de samenleving
nu meer te bieden’

’In je eerste jaar is een studie
nog leuk, maar later wordt al-
les zo oppervlakkig. Je denkt

dan: zó interessant is die studie nou
ook weer niet. Bij mij was dat ook
zo: in mijn eerste jaar was ik fullti-
me met mijn studie bezig, ik was
ontzettend gemotiveerd. Pas vanaf
het tweede jaar ging het mis. Toen
werd ik actief naast mijn studie.
Vooral de politieke wereld trok me
aan. Ik werd actief bij GroenLinks
in de gemeente Rotterdam, waar-
door ik later als publieksvoorlichter
terecht kon komen bij de Tweede
Kamerfractie van die partij. Daar
raakte ik gefascineerd door Europa,
wat me heeft doen besluiten Jonge-
renvertegenwoordiger Europese Za-
ken te worden.
Vervolgens rolde ik steeds weer van
het een in het ander. Ik vind het uit-
dagend om mijn interesses en be-
kwaamheden op die manier steeds
verder uit te breiden om te ontdek-
ken waar ik goed in ben en wat ik
leuk vind. Ook debatteren vind ik
geweldig, al stel ik graag de vragen.
Daarom ben ik nu freelance debat-
leider, dialoogvoorzitter en presen-
t a t o r.
Al deze nevenactiviteiten hebben
mijn studie behoorlijk vertraagd. Ik
doe nu al acht jaar over een oplei-
ding die normaal drie jaar duurt.
Dat loopt natuurlijk aardig in de pa-
pieren. Gelukkig kunnen studenten

bij de Dienst Uitvoering Onderwijs
flink wat bijlenen. Daarnaast bie-
den mijn nevenactiviteiten me vaak
een aardig inkomen. Ik had ze voor
geen goud willen missen, want ze
hebben me een kritische blik op de
wereld gegeven. Ik heb ontdekt hoe
de politieke wereld in elkaar steekt,
dat heel veel dingen op de automa-
tische piloot gaan. Dingen ’horen
nu eenmaal zo’, maar daar prik ik
inmiddels doorheen. Ik wil geen
pennenlikker worden, maar inno-
vatief en creatief zijn.
Toch denk ik wel dat het goed is als
mensen een trap onder hun kont
krijgen. Ik zou dan denk ik ook wel
wat harder werken. Maar als ik
mijn studie ’gewoon’ in drie jaar
had afgemaakt, had ik de wissel-
werking tussen theorie en praktijk
gemist en daardoor nog niet het kri-
tische vermogen gehad dat ik nu
wél bezit. Juist door die wisselwer-
king haal je meer uit jezelf: door de
praktijkervaring die je opdoet, leer
je om met een kritische blik naar de
theorie van je studie te kijken. Ik
kan de samenleving nu veel meer
bieden dan als ik na drie jaar ’met-
een’ in een bestuurskundige baan
terecht was gekomen. Door mijn
praktijkervaring weet ik dat in de
publieke sector veel dingen op de
automatische piloot gebeuren. Ik
kan niet wachten om daar verande-
ring in te brengen.”

Vo l w a a r d i g e
studie of
h a l ff a b r i c a a t ?

Ricus Dullaert

Haar ouders waren boos, toen
ze na het behalen van haar
bachelor Theater-, Film- en

Televisiewetenschappen besloot
niet te beginnen aan een masterop-
leiding. „Ze zeiden: waarom maak je
je studie niet af ?”, zegt Jamie Duij-
vestijn.

Maar Duijvestijn, nu 27, had het ge-
zien met haar studie. „Ik heb, door-
dat ik een jaar in Londen studeerde,
drieënhalf jaar over mijn bachelor
gedaan. De academische vaardighe-
den had ik wel onder de knie, en ik
wilde niet verder in die richting.” Ze
had een bijbaan bij de Rabobank, dus
solliciteerde ze er, en tot haar verras-
sing werd ze aangenomen. Nu is ze
coöperatieadviseur, en vormt ze de
spil tussen de leden en de directie
van de Rabobank in Woudenberg-
Lunteren. Duijvestijn: „Ze hebben
nooit gevraagd of ik wel een master
had; de bachelor was voor hen ge-
noeg.”

Spijt heeft ze er niet van gehad. „Ik
heb een eigen huis kunnen kopen.

En vrienden van mij, die wel een
master hebben, komen niet aan de
slag. Die vallen nu terug op een baan
als secretaresse bijvoorbeeld. Ik ben
best trots op wat ik heb bereikt. En
de meerwaarde van een master zie ik
in mijn geval nog steeds niet.”

Het kan dus wel: aan de slag met al-
leen een bachelordiploma op zak.
Maar studenten als Duijvestijn zijn
zeldzaam. In 2009 stopten bijna
3200 studenten met hun studie na
het behalen van een bachelor, 12
procent van het totaal dat dat jaar
een bachelordiploma haalde.

Degenen die stoppen, doen dat te-
gen het advies van de universiteiten
in. Die vinden dat bachelors eigen-
lijk nog helemaal niet klaar zijn om
als academicus de arbeidsmarkt op
te gaan. „Een universitaire studie is
pas af als zowel de bachelor als de
master is voltooid”, aldus een woord-
voerder van de VSNU, de vereniging
van universiteiten. „Daarom passen
universiteiten het programma in de
bachelor ook niet aan op de arbeids-
markt.”

Dat is heel verstandig van ze, vindt Chiel Renique, secretaris onderwijs
bij ondernemersorganisatie VNO-
NCW. „De universitaire bachelor is
een halffabricaat. Voor banen op aca-
demisch niveau wil men iemand met
een mastertitel. Dat is ook wel lo-
gisch; als je geen academische vaar-
digheden nodig hebt, neem je wel
een hbo’e r. ”

Renique verwacht niet dat het
beeld bij bedrijven de komende ja-
ren gaat veranderen. „Studenten
moeten zich dan ook een paar keer
bezinnen als ze willen stoppen na de
bachelor. Leen desnoods bij voor een
master: je verdient het later terug.”

De reactie van de werkgevers is
geen verrassing voor Egbert de
Weert, onderzoeker bij het CHEPS,
een instituut dat het hoger onder-
wijs bestudeert. „Eigenlijk is het ho-

Alleen een bachelor Rogier Elshout (26) studeert bestuurs- en
organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.
Hij is achtstejaars student, mede door al zijn
n ev e n a c t i v i t e i t e n .

Tweede masters worden duurder.
En als je lang over je bachelor doet,
is het geld om daarna nog een master te
volgen misschien wel op. Maar wat kun je
met alleen een universitaire bachelor?
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Het bachelor-mastersysteem

Nederland voerde in 2002 de bache-
lor-masterstructuur (bama-struc-
tuur) in. Voor universiteiten bete-
kende dit dat de oude doctoraalstu-
die in twee delen werd gesplitst:
een driejarige bachelor en een één-
of tweejarige masteropleiding.
Ook na een hbo-studie mocht men
voortaan de titel ’bachelor’ voeren.

De reden: in het buitenland wist
men niet altijd wat men aanmoest
met de titel ’doctorandus’. Op hun
beurt hadden andere Europese lan-
den weer eigen, onbekende titels.
Daarom voerden meerdere Europe-
se landen het bachelor-mastersys-
teem in. Het moest bevorderen dat
studenten een gedeelte van hun
studie in het buitenland zouden
volgen. Dat is gedeeltelijk gelukt;
het aantal studenten dat vanuit het
buitenland naar Nederland komt,
is flink toegenomen.

Andersom wil het nog niet zo vlot-
ten; er is slechts een lichte stijging
te bespeuren in het aantal Neder-
landse studenten op buitenlandse
universiteiten. Een van de redenen
daarvan is dat Nederland als een
van de eerste de bama-structuur op
poten had. Nu dat ook in andere
landen het geval is, is de verwach-
ting dat Nederlandse studenten
ook vaker naar het buitenland zul-
len gaan.

Een tweede reden om de bama in te
voeren: de overheid wilde dat stu-
denten meer flexibiliteit zouden
hebben in hun studiekeuze. Het
was de bedoeling dat studenten na
hun bachelor kritisch zouden kij-
ken naar de daaropvolgende mas-
ter. Ook zouden hbo-studenten
daar kunnen doorleren voor een
master, zij het vaak na een schakel-
j a a r.

Maar studenten maken nog maar
aarzelend gebruik van de mogelijk-
heid om te wisselen tussen studies
of universiteiten en hogescholen;
in 2006 wisselde 15 procent van
studierichting tussen de bachelor
en master. Een van de obstakels: tot
dusver is het bij veel studies niet
verplicht om al je bachelorpunten
te behalen voordat je verder kunt
met je master. Als studenten ver-
plicht zijn eerst hun bachelor af te
maken, zal dit het beeld van de ba-
chelor als zelfstandige opleiding
versterken, is de gedachte. Daarom
wilde voormalig minister van on-
derwijs Ronald Plasterk vanaf ko-
mend collegejaar de zogeheten har-
de knip invoeren, een duidelijke
scheiding tussen bachelor- en mas-
terstudie. Het huidige kabinet is
van plan dat voorstel gewoon uit te
voeren.

ger onderwijs niet echt veranderd
met de invoering van het bachelor-
masterstelsel in 2002. De klassieke
doctoraalstudie van vier jaar is ge-
woon in tweeën gesplitst.”

Universiteiten gaan ervan uit dat
een student na de bachelor een mas-
ter gaat doen, aldus De Weert. „Dan
is het niet vreemd dat de arbeids-
markt afgestudeerden ook beoor-
deelt op die oude waarden: een stu-
die van drie jaar is geen complete
studie.”

Maar dat gaat veranderen, ver-
moedt De Weert. Waarschijnlijk
over een jaar of vier, vijf. „De eerste
bachelors zijn pas een paar jaar gele-
den op de arbeidsmarkt gekomen.
Die is er nog niet aan gewend. Zoiets
heeft tijd nodig.” De Weert kijkt
vooral naar Engeland als voorbeeld.
„Daar is het helemaal niet vanzelf-
sprekend dat studenten na hun ba-
chelor een master volgen.”

Ook op de Nederlandse arbeids-
markt zal vraag ontstaan naar uni-
versitaire bachelors, denkt De
Weert. Maar wil het zo ver komen,
dan zullen de bachelors wel iets moe-
ten doen aan de aansluiting met de
arbeidsmarkt. Want die is er nu nau-
welijks. De Weert: „Bachelorpro-
gramma’s zitten zo vol, dat er
meestal geen ruimte is voor een sta-
ge of iets dergelijks. Terwijl dat juist
een erg goede voorbereiding is op
een baan.”

Aan de Erasmus Universiteit Rot-
terdam heeft de bachelor geschiede-
nis het programma wel aangepast
aan de arbeidsmarkt. Elke student
loopt er een stage. Bij een museum,
een krant, maar ook bij de overheid,

zegt studieadviseur Evelien Haze-
winkel. „Juist omdat we vinden dat
een bachelor een afgerond geheel is,
die ook tot een baan moet kunnen
leiden.”

Ook na het volgen van een stage
studeert trouwens 90 procent van de
geschiedenisstudenten na de bache-
lor gewoon door, schat Hazewinkel.
„Voor de meeste studenten is door-
gaan in een master vanzelfsprekend.
Maar als het bij iemand past, raad ik
ze aan te kiezen voor een baan.”

Maar heeft een student met een ba-
chelor wel genoeg bagage om aan de
slag te kunnen? Dat verschilt per be-
roep, denkt onderzoeker De Weert.
„Bij studies waar de relatie met de ar-
beidsmarkt niet zo direct is, zoals
ICT-opleidingen, zijn de vereisten
van de markt ook minder streng.
Maar bij ingenieurs, rechters of dok-
ters kun je niet zomaar vakcompe-
tenties overboord gooien en na drie
jaar zeggen: je bent klaar.”

Toch zal voor de meeste opleidin-
gen de master niet meer automa-
tisch volgen op de bachelor, voorziet
De Weert. „Het zal meer het karakter
krijgen van een verdiepende studie,
die je op latere leeftijd gaat volgen.
Dan heb je ook een duidelijker beeld
van wat je wil in het leven. Daar kun
je je master op uitkiezen. Desnoods
wil je er dan ook wel een lening voor
aangaan.”

Of Duijvestijn ooit nog een master
gaat volgen? Ze sluit het niet uit.
Maar dan wel in een andere richting
dan haar bachelor. Dat zou ook haar
ouders gelukkig maken. „Want die
vinden eigenlijk nog steeds dat ik
geen volledige studie heb gedaan.”

Bachelors zullen
wel iets moeten
doen aan de
aansluiting met de
arbeidsmarkt.
Nu is er meestal
geen tijd voor een
stage of iets
dergelijks

’De klassieke
doctoraalstudie
van vier jaar is in
tweeën gesplitst,
verder is er niets
veranderd’


