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Human capital fonds 

 

Voor het zomerreces moest het kabinet weer eens enige honderden miljoenen euro's bij 

elkaar sprokkelen om het financieringstekort binnen de 3 % grens van het Stabiliteitspact 

te houden. Nu is minister Gerrit Zalm van Financiën, zoals algemeen bekend, geen vriend 

van het hoger onderwijs. Daarom was het niet zo verbazingwekkend dat hij met het 

voorstel kwam om het collegegeld te verhogen tot bijna 1700 euro, in twee gelijke 

stappen van honderd euro. Dat dit kabinet de kenniseconomie als een van de speerpunten 

van zijn hervormingsbeleid ziet, bleek onze Gerrit daarbij niet te deren. Minister Maria 

van der Hoeven van Onderwijs werd in haar strijd met onze schatkistbewaarder gesteund 

door de D66-bewindslieden en D66-kamerlid Bert Bakker. Dit heeft geresulteerd in een 

afzwakking tot een eenmalige verhoging met honderd euro volgend jaar. Niettemin zal de 

hoogte van het collegegeld op de politieke agenda blijven, zeker nu staatssecretaris Mark 

Rutte van Onderwijs een nieuw leenstelsel voor studenten heeft aangekondigd. Dat 

laatste lijkt mij een heel goede ontwikkeling. Studenten investeren met een universitaire 

opleiding in hun eigen human capital en mogen daar zelf best wat meer voor over 

hebben. Daarom is er principieel geen bezwaar tegen een verdere verhoging van het 

collegegeld. Wat Zalm echter wel kan worden aangerekend, is dat hij deze verhoging 

weer puur vanuit het bezuinigingsperspectief heeft voorgesteld. Hij wilde deze extra 

middelen niet aanwenden om te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs, dat de 

afgelopen decennia steeds de sluitpost van de begroting is geweest. De lezers van deze 

krant weten dat ik mij nooit gekeerd heb tegen een substantiële verhoging van het 

collegegeld. Ik vind echter wel dat deze extra inkomsten moeten worden gebruikt om 

onze universiteiten en hogescholen eindelijk eens wat meer financiële lucht te geven. 

Daarom zou ik willen pleiten voor de oprichting van een 'human capital fonds'. Daarin 

zouden additionele inkomsten door de verhoging van collegegelden, maar ook uit het 

Innovatieplatform, moeten worden gelabeld. Velen in dit land - vooral VVDers - pleiten 

ervoor om de wegenbelasting in een infrastructuurfonds onder te brengen, en aan te 

wenden voor de verbetering van wegen. Zo zou men ook kunnen denken aan een fonds 

voor de verbetering van de menselijke infrastructuur. Een deel van de gelden uit dit fonds 

zou dan rechtstreeks naar de universiteiten kunnen gaan voor de versterking van het 

fundamenteel en toegepast onderzoek (eerste geldstroom). De rest zou door de 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kunnen worden 

verdeeld op grond van objectieve criteria (tweede geldstroom). Daarbij kan bijvoorbeeld 

de co-financiering door het bedrijfsleven een extra criterium zijn. Het bedrijfsleven zou 

dan mede verantwoordelijk worden voor het selecteren van hoogwaardige 

onderzoeksprojecten. Critici merken in dit soort discussies meestal op dat bedrijven 

alleen maar geïnteresseerd zullen zijn in projecten die directe baten voor henzelf hebben. 

Die bedrijven zullen ongetwijfeld voorkomen. Ik denk evenwel dat onze topondernemers 

goed beseffen dat wij het, door de concurrentie uit lagelonenlanden, in de toekomst echt 

zullen moeten hebben van hoogwaardige producten en diensten. Minister Laurens-Jan 

Brinkhorst van Economische Zaken heeft, met zijn 'groeibrief' aan het kabinet, reeds een 

aanzet gegeven om de arbeidsmarkt veel flexibeler te maken, teneinde de productiviteit 

en economische groei in ons land structureel te verhogen. Daarin zou ook heel goed een 

'human capital fonds' passen, om de samenwerking tussen bedrijven en universiteiten 

structureel te verbeteren. Dan kan hij ook meteen de vele afzonderlijke subsidiepotten 



voor het bedrijfsleven (Senter, etc.) afschaffen en de daarvoor bestemde middelen hierin 

onderbrengen. Dat zou nu echt eens een impuls voor de kenniseconomie in Nederland 

betekenen. Daarmee zou het kabinet laten zien, dat het niet alleen structurele 

hervormingen omwille van het bezuinigen doorvoert, maar dat het ook werkt aan onze 

concurrentiekracht op lange termijn in een globaliserende wereld. 
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